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šlo o život!

PROSTĚJOV To snad ani jedna z dívčin
nemohla myslet vážně! S mrazením
v zádech pozorovaly svědkyně v neděli
12. února odpoledne dvě zhruba čtrnáctileté puberťačky, jak na stavbě ve Vodní
ulici v Prostějově šplhají na třicet metrů
vysoký jeřáb! Děvčata se dokonce v obrovské výšce věšela za nohy hlavou dolů
a vzájemně se fotografovala!!! Z jejich kaskadérských kousků se kolemjdoucím dělalo mdlo, jedna z přihlížejících dam málem
omdlela. Naštěstí další přivolal policii...

➢

Obě nezletilé dívky hazardující se životem zachytila svědkyně a snímky
poskytla Večerníku. Tady šlo skutečně o život! 2x foto: čtenářka S. P.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
„Plecháè“
vstal z mrtvých
Prostějov (mik) - Už za minulého režimu to byla nálevna, která
otvírala štamgastům své dveře už
ve čtyři hodiny ráno. Oblíbený
„Plecháč“ ve Wolkerově ulici ale
v novodobé historii na pár let zmizel, vařili zde Vietnamci, pak čeští
pronajímatelé. Jak si ale Večerník
těsně před uzávěrkou tohoto vydání všiml, nad dveřmi do plechové „boudy“ se znovu objevila velká cedule s legendárním názvem
podniku! Copak vstal z mrtvých?
Večerník to do příštího vydání
zjistí!

Kdo je pro
vás osobnost?
Prostějov (mik) - Občané Prostějova mají ode dneška posledních
osm dní na to, aby magistrátu navrhli možné laureáty na Cenu města Prostějova za rok 2016. Tak se
nestyďte a napište na radnici, koho
si vážíte a komu byste toto prestižní ocenění dali!

Smog stále trvá
Prostějov (mik) - V některých
krajích České republiky byla smogová situace již odvolána, teplejší
vzduch a především vítr většinu nečistot v ovzduší rozehnaly.
Ovšem nikoliv v Prostějově a celém Olomouckém kraji. „Bohužel,
smogová situace v Prostějově trvá
a několik dní to budeme muset
zřejmě ještě strpět. Snad už to ale
nebude trvat dlouho,“ přeje si Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky pro životní
prostředí.

letos slavíme jubileum...
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CO NÁS POTĚŠILO...
Přidali se i další. Student Jan Šmída
a zastupitelka Milada Sokolová už nejsou sami, bezdomovcům u místního
nádraží pomáhají i jiní jakožto například zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy Martin Mokroš. Díky
těmto dobrým lidem už nezůstává
pouze u horké polévky, ale k mání jsou
i chlebíčky, zákusky a spousta ovoce.

Martin ZAORAL
Minulé úterý zamilovaní oslavili Den svatého
Valentýna. Jednalo se o jednu z řady příležitostí, jak svého partnera či partnerku obdarovat
cukrovinkami či květinami. Málokdo přitom
ví, kdo to ten svatý Valentýn (původně latinsky
Valentin) vlastně byl. Jednalo se o kněze, který
za dob starověkého římského císaře Claudia
II. tajně oddával snoubence podle křesťanských zvyklostí. Byl proto zatčen a později
14. února popraven. Snad ještě méně lidí ví,
že na Prostějovsku lze spatřit hned dvě sochy
tohoto mučedníka lásky. Jedna z nich stojí
u kostela sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané,
druhá u kostela sv. Michala ve Vrchoslavicích.
Počtem soch sv. Valentýna tak místní region
nemá v celé republice obdoby...

Agentura
Smrad a kouř, že by se daly krájet!
A v tomhle prostředí máme vegetovat?
Prostějov patří dlouhodobě mezi města s největší koncentrací smogu. Podle
měření Agentury Hóser byl nedávno
v Prostějově dvojnásobně větší smrad
než na Bazalech v Ostravě!
Od 1. března tohoto roku ale může
být všechno jinak - líp! Vedení stoleté radnice totiž připravuje novou
vyhlášku města, která totálně změní
život tisícům Prostějovanů. Co bychom ale nespolkli pro čisté ovzduší! „Návrh nové vyhlášky mám už
v šuplíku. Je hodně drsný, ale věřím,

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

•• Pondělí ••
K hudbě čelem, ke stínům zády. „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe,“ doporučoval zpěvák a hlavní osobnost skupiny
Beatles John Lennon. Stejně jako slunce může zafungovat i hudba legendárních
„Brouků“. Kapela The Backwards, která je jedním z nejlepších Beatles revivalů na
světě, vystoupila v prostějovském divadle.
•• Úterý ••
Valentýn s mírou. S láskou se to má jako s prdem: Když člověk moc tlačí na pilu,
bývá z toho leda tak hovno. Den svatého Valentýna je nepochybně skvělou příležitostí, kdy dát svému protějšku najevo, že si ho vážíme a máme ho rádi. Tuto šanci
bychom si však neměli nechat ujít i v jiné dny v roce. Ostatně příliš mnoho lásky
lásku prý zabíjí. Jen škoda že příliš mnoho hlouposti nevraždí blbce...
•• Středa ••
Hledala ideálního muže, našla kastrol na stolici. „Ideální muž je člověk, kterého
jsem nikdy nepoznala,“ konstatovala herečka Marlene Dietrich, která nepochybně
věděla, o čem mluví. Během svého života totiž hledala stále znovu a znovu. Navzdory svým půvabům neuspěla a v posteli na dlouhé roky skončila sama jen s flaškou
alkoholu s kastrolem na stolici... Životní příběh Marlen Dietrich a Edith Piaf zachycuje představení Vrabčák a anděl, které bylo k vidění v prostějovském divadle.
•• Čtvrtek ••
Obránci mimo hru. V některých případech prostě trenér nemůže s obráncem počítat. Důvodem ovšem nemusí být zranění, ale fakt, že to hokejista prostě neumí...
V úvodní bitvě hokejové války o Hanou mezi Prostějovem a Přerovem napočítali
domácí Jestřábi ve své brance hned čtyři góly.
•• Pátek ••
Zoufalá žena v bažině. Proč některé ženy zavírají při sexu oči? Protože se nemůžou
dívat na to, jak se má chlap dobře... Příčiny trápení u něžného pohlaví však mohou
být i jiné. V opraveném sále kina Oko v Němčicích mohli lidé sledovat strhující divadelní drama „U Kočičí bažiny“. Se silným příběhem ženy, která je natolik zhrzena
láskou, až sáhne k nejradikálnějšímu řešení, dorazilo Rádobydivadlo Klapý.
•• Sobota ••
Dokonalý kostým. Jde muž po ulici v Riu, zrovna když tu probíhá karneval. Potká
ženu namalovanou celou na bílo a ptá se jí, za co jde. Ona roztáhne nohy a odpoví:
„Za zubní kaz...“ Ples Plumlovských nadšenců je vyhlášený široko daleko, obrovskou zásluhu na tom mají i Veselé kravičky, které se během svého letošního vystoupení vydaly právě na karneval do Brazílie.
•• Neděle ••
Životní rány. Napřed chtěl spáchat sebevraždu poté, co ho žena opustila, zanedlouho se chtěl zabít kvůli tomu, že se zase vrátila... To jsou v kostce trable jedné z postav
francouzské divadelní komedie Rukojmí bez rizika, v níž se v prostějovském divadle
představil i Václav Vydra.

CO NÁS UDIVILO…
Ztrácejí autoritu a respekt? Za našich
mladých let jsme se třepali strachem,
když jsme spatřili policajta, říkají pamětníci. Dnes je zřejmě jiná doba. Na dva
ochránce zákona si v obci na Prostějovsku vyšlápl opilý násilník, dokonce je napadl s pohrabáčem v ruce. Jediné štěstí,
že strážci zákona mu hned ukázali, zač je
toho loket!

VALENTÝN MÁ
U NÁS DVĚ SOCHY
Socha svatého Valentýna stojí mezi kostelem a starou školou v Kostelci na Hané, další
najdete u kostela sv. Michala ve Vrchoslavicích.
Foto: Martin Zaoral

Co se smogem? Kuřáci a řidiči ven!
že jej schválí všichni zastupitelé napříč politickým spektrem,“ hlesla viditelně nervózní náměstkyně primátorky pro životní prostředí a ostatní
blbosti Ivana Hemeráková. Ovšem
Agentura Hóser už předem chtěla
vědět, co v nové vyhlášce je a co se
jejím prostřednictvím v boji proti nedýchatelnu v Prostějově změní. „Od
prvního března tohoto roku bude
z celého území vyloučena jakákoliv
doprava, povolena bude pouze jízda
na kolech a koloběžkách. Zásobování obchodů bude prováděno pomocí
koňských spřežení, stejně tak bude
fungovat i městská hromadná doprava. Kategoricky pak zakazujeme
kouření v celém městě a také jeho bezprostředním okolí. Zákaz bude platit

KRIMI
číslo

Policisté řešili už všelijaké
případy, a to i na úseku hospodářské kriminality. Vloni
jsme kroutili hlavami nad
tím, jak je možné zpronevěřit například výtah! Minulý
týden ovšem nejvíce zaujala
zpráva o zpronevěře dětského
kolotoče...

20 000
Z tohoto nevšedního trestného
činu podezírají němčičtí policisté mladou ženu z Bystřice
pod Hostýnem, která si od
starosty obce vzala finanční
zálohu na zakoupení atrakce
pro děti. Obec se však kolotoče nedočkala, navíc i s penězi
zmizela dáma, která slibovala potěšení pro nejmenší vesnickou drobotinu!

PŘEDPLATNÉ
na 2 roky...
strana 8

i v domácnostech, byty budou kontrolovat policisté a běda tomu, u koho
doma naměří byť milisetinu gramu
nikotinu či dehtu ve vzduchu. Budou
pak padat vysoké tresty v rozmezí od
deseti do pětadvaceti let vězení,“ odhalila podstatnou část nové městské
vyhlášky Hemeráková.
Její slova jsou opravdu tvrdá, ale
i podle ostatních prostějovských konšelů bychom se tak konečně mohli
dočkat průzračně čistého vzduchu.
„Mně osobně to taky není jedno, kouřím šedesát cigaret denně a pěšky neudělám ani krok. Vždyť i z radnice na
pivo vedle do Plzeňské restaurace jezdím autem! Ale rád se přizpůsobím
nové vyhlášce, dokonce chci jít všem
vzorem. Už mám vyhlédnutou no-

vou koloběžku a místo cigaret budu
cumlat Hašlerky,“ kasá se už nyní náměstek pro zdravou výživu a městské
parcely Jiří Nikamnepospíchal.
Viditelně nespokojeni s novou vyhláškou jsou ale pochopitelně řidiči
automobilů a samozřejmě i kuřáci.
„Pít alkohol a souložit někde jinde mi
zakázala manželka, kouřit už taky
nebudu smět, svůj Mercedes můžu
prodat do šrotu, tak co mi z toho života zbyde? To bych raději dýchal ten
smrad,“ nechal se slyšet František Kanec, občan Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…
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Až tolik fotbalových hřišť by se vlezlo
na plochu, která má být u Kostelce
na Hané zaplněna skleníky pro pěstování rajčat. Něco tak rozlehlého se
v historii prostějovského regionu asi
ještě nikdy nestavělo!
ZAUJAL NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

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

MARTIN NETTERMANN
se narodil 22. ledna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. listopadu
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 41 let a měří mezi 175 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

VÁCLAV
VYDRA
Potlesk vyprodaného sálu Městského divadla v Prostějově si naprosto zasloužil. Společně se svojí
manželkou Janou Bouškovou,
Svatoplukem Skopalem a dalšími
slavnými herci exceloval před prostějovskými diváky v divadelní hře
Rukojmí bez rizika.
Reportáž najdete
v příštím vydání Večerníku!
ZASLECHLI JSME…

„PROČ MAJÍ MÍT
MRTVÍ PŘEDNOST
PŘED ŽIVÝMI?“
Bouři potlesku při besedě
se zástupci židovské obce sklidila
primátorka Alena Rašková tímto
zřetelným výrokem
POÈASÍ v regionu

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ
se narodila 4. května 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 5. února
2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 158 až 160 centimetry, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.
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NEČEKANÉ:

Foto: archív Večerníku

Michal KADLEC
„Na práci pro své voliče v Prostějově mu už
asi nezáleží, funguje teď ve Zlíně,“ upozornil Večerník na nové působiště Františka
Filouše jeden z jeho opozičních kolegů ze
zastupitelstva. Tuto informaci nám vzápětí oficiálně potvrdili přímo na Krajském
úřadě Zlínského kraje. „Ano, pan Filouš
z Prostějova se na základě vítězství ve
výběrovém řízení stal vedoucím Odboru
Kanceláře hejtmana Zlínského kraje.

do

ZLÍNA!

Zatím ho moc neznám, je tady teprve třetí den,“ sdělila Večerníku uplynulý pátek
17. února Zuzana Fafílková, asistentka
hejtmana Zlínského kraje. Názor samotného hejtmana Jiřího Čunka se nám už získat nepodařilo. „Tady už dnes nikdo není,“
pousmála se těsně po poledni Fafilková.
Co vedlo Františka Filouše k myšlence
změnit pracovní působiště? A bude ještě
vůbec pracovat pro místní zastupitelstvo i voliče, kteří mu věřili? „Zeptat se
mě sice můžete, ale to je tak všechno... Dě-

kuji za zavolání, na shledanou,“ odbyl nás
Filouš a položil telefon. Už vloni přitom své
přívržence zklamal, když společně s dalšími dvěma kolegy opustil řady hnutí ANO
2011, jehož vedení Filoušovu práci i osobní
vystupování dlouhodobě kritizovalo. Nyní
tak působí v prostějovském zastupitelstvu
jako nezařazený.
Možná tedy tuto pozici považoval za
potupnou, proto hledal pracovní uplatnění jinde. A „emigroval“ do jiného města
a kraje. Kdo ví...?

HALVADŽIEVOVÁ!

Michal KADLEC
C

PROSTĚJOV
A je to! Ještě před
dnešním jednáním Zastupitelstva
Statutárního města Prostějov Večerník zjistil, žee
novou radní se má stát Janaa
Halvadžievová ze sociální de-mokracie! Sympatická tvář z tá-bora vládní strany přitom nahra-dí Josefa Augustina z KSČM, kte-o
rý v prosinci loňského roku po
známých problémech s daněmii
na funkci rezignoval. Vedeníí
„třešniček“ totiž nedokázalo na-h
jít vhodného nástupce ve svých
řadách... Poměr sil v koaliční ra-dě se tak přeskupí na 7 (ČSSD) - 2
(PéVéčko) - 2 (KSČM)!

EXKLUZIVNĚ

RESTAURACE „U BÍLÉHO KONÍČKA“ PO DVOU MĚSÍCÍCH ZAVŘELA
zjistili jsme

Krátce po fiasku s charitou v Nivě nezvládla

PROSTĚJOV Tento podnikatelský záměr fakt nevyšel! Jen něco málo přes dva měsíce fungovala zbrusu nová restaurace
„U Bílého koníčka“, která vznikla na Žižkově náměstí v prostoru
bývalého vietnamského bistra Dragon. Přestože si zákazníci
pochvalovali nově zařízený interiér i dobré pivo, záhy se ukázalo, že provozovatelka na vedení podobné restaurace absolutně nestačí. Během velmi krátké doby se dokázala rozhádat
jak se zaměstnanci, tak i s vedením Pivovaru Litovel, který
chod podniku zaštiťoval. Nyní zůstaly jen dluhy...

Martin ZAORAL
Restaurace „U Bílého koníčka“ na
Žižkově náměstí byla otevřena na
konci loňského listopadu. Od začátku února je však opět zavřená.
Jak je to možné? „Restauraci uzavřel Pivovar Litovel s tím, že jsme
podle něj vytočili málo piva. Jeho
obchodní ředitel mi ani nedal šanci
a místo mě si přivedl nového nájemce,“ reagovala na dotaz Večerníku provozovatelka Veronika Petrželová. Podle zástupců pivovaru jsou
však důvody poněkud jiné. „Dosavadní nájemkyni vypršela smlouva

jedenatřicátého ledna tohoto roku.
Z důvodů opakovaného neplnění
finančních závazků a stavu služeb
jsme se rozhodli kontrakt neprodloužit,“ prozradil Lumír Hyneček,
ředitel Pivovaru Litovel.
Pivnice zůstávala v první polovině února stále uzavřená. „V našem
zájmu je najít co nejdříve nového
nájemce a restauraci znovu otevřít.
Jednáme s několika podnikateli
o jejím provozování a v nejbližší
době plánujeme znovuotevření,“
reagoval Hyneček na dotaz Večerníku ohledně dalšího fungování
restaurace.

STUDIJNÍ OBORY
4leté umělecké studijní obory
s maturitní zkouškou
GRAFIKA MÉDIÍ A TISKU
GRAFIKA V REKLAMNÍ PRAXI
FOTOGRAFIE V REKLAMNÍ PRAXI
MÓDNÍ DESIGNÉR A VIZÁŽISTA

Jana Halvadžievová se dneškem stane novou radní
města Prostějova. Nikdo nevěří tomu, že její volbu by
mělo něco zkomplikovat.
Foto: archiv Večerníku

Vietnamská
BEZVA FINTA

Proč obchodník klame zákazníka? No přece, aby z něj
dostal peníze...
2x foto: Michal Kadlec

zjistili jsme
Veronika Petrželová opustila restauraci U Bílého koníčka na Žižkově náměstí
s dluhem na nájemném i energiích. Závazky má mít i vůči někdejším zaměstnancům.
2x foto: Martin Zaoral a Facebook

Dnes již bývalá provozovatelka tak
během rekordně krátké doby dokázala zatít na nájemném i energiích solidní sekeru. Ona sama pro to má své
vlastní poněkud svérázné vysvětlení.

„Zástupci pivovaru mi slíbili, že na rozjezd nájem v prosinci platit nebudu,“
tvrdí Petrželová, která však po našem
dotazu připustila, že ve smlouvě nic
takového uvedeno nebylo...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13
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„K 31. prosinci zavíráme,“ oznámili tehdy lámanou češtinou Večerní-
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PROSTĚJOV Na začátku proosince loňského roku se na
budově DONY ve Svatoplukově ulici objevily obří
měsíc...
plakáty vyzývající občaAle už třetí
ny Prostějova, aby rychle
přišli a nakoupili. Důvodem až
devadesátiprocentních slev byla ku zdejší prodejci. Je však pomalu
údajná skutečnost, že vietnamští jaro, a ve „Vietnamu“ se jede dál!
>>> pokračování na straně 8
obchodníci končí svoji činnost.

FOTOGALERIE

Martin ZAORAL

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

17020910149

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

www.artecon.cz

Veronika Petrželová další projekt

čtěte na
straně
15
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ART ECON - Střední škola

Právě teď můžete podávat přihlášky a nasměrovat
tak svoji budoucnost.

3

Radniční koalici doplní

FILOUŠ
„EMIGROVAL“
ZLÍN, PROSTĚJOV V místní komunální politice vyhořel jako papírový čertík, a zřejmě mu
moc nejde ani podnikání v cestovním ruchu.
Tak si holt řekl, že jiný kraj je jiný mrav a zkusil
štěstí jinde... Prostějovský zastupitel František
Filouš se před pár dny stal vedoucím Odboru
Kanceláře hejtmana kraje, ale toho Zlínského!

zpravodajství

PLUMLOV Dnes již legendární
kalendář ´S kravičkami v posteli´ se po pěti letech dočkal
svého následovníka. Šestice
„Veselých kraviček“, jak si říká
neobyčejně aktivní ženská
sekce Spolku Plumlovských
nadšenců, tentokrát vyrazila
na seno. Tu správnou kupku
kravičky našly loni v létě nedaleko Olšan u Prostějova. Za fotoaparátem opět stál Jaroslav
Huška, který před pěti lety přišel s nápadem na recesistický
kalendář s lehkým nádechem
erotiky. Kalendář „S kravičkami na seně“ bylo možné získat
v tombole na sobotním Plesu
Plumlovských nadšenců. Jinak
je prakticky nesehnatelný
a nám je jasné, proč...

klikni na

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNĚ
Veselé kravičky prostě nezkazí žádnou legraci. A je jedno, jestli na ně narazíte
v posteli, nebo na seně...
Foto: Jaroslav Huška
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Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Mobilní kluziště na náměstí?

Drahanské muzeum K nákupu asi nedojde...

skončilo na půdě

DRAHANY Necelé tři roky vedl
Pavel Moš Muzeum Drahanské
vrchoviny. Začátkem loňského
února se ale vše změnilo. V obecní
kase městyse Drahany se již nenašlo dostatek financí na jeho plat
a tak muzeum, které fungovalo
v budově bývalé školy, zůstalo od té
doby zavřené. Z celého ambiciózního
projektu tak zbyla jen torza, s níž si nikdo neví rady...
Muzeum Drahanské vrchoviny bylo
otevřeno v létě 2013. Od začátku své
existence bylo spojeno se jménem
svého kurátora Pavla Moše, kterého na
plný úvazek zaměstnávala místní radnice. Hlavním zájmem vedení městyse
přitom bylo oživit budovu bývalé školy,
která před osmi lety omezila provoz, a její
žáci se přestěhovali do výrazně menšího
objektu. O konci Moše coby zaměstnance rozhodlo hlasování zastupitelstva.
„Dokončili jsme kanalizaci, zateplili budovu školy i muzea. Máme v tuto chvíli
řadu závazků a částka tří set tisíc korun
ročně na plat pana Moše je pro nás bohužel vysoká,“ vysvětlil pro Večerník před
rokem starosta Drahan Milan Marek.
Drahany tím přišly nejen o muzeum, ale také o několik historicky
laděných akcí. Jejich návštěvnost

Muzeum Drahanské vrchoviny a vzdělávací centrum TGM v Drahanech zahájilo
v budově bývalé školy provoz v červnu 2013. Loni v únoru bylo uzavřeno.
Foto: Facebook

sice nebyla nikterak ohromující, na
Drahansku však rozhodně neměly
obdoby. Mezi takové projekty patřilo
například Sýrobraní, Bitva o hrad Drahans či Slavnosti ohně. V samotném
muzeu pak vznikla expozice řemesel.
K vidění tu bylo historické holičství,
krejčovská, ševcovská a truhlářská dílna. Na farní louce se pak rodil archeopark s několika historickými pecemi
a středověkou kovárnou. Z toho všeho po roce už prakticky nic neslouží
původnímu účelu.
„Některé exponáty jsou nyní v prostějovském muzeu, jiné jsou uloženy na

půdě budovy. Co se týče dřevěné stavby
na louce, její existenci řeší stavební úřad.
Stále není vyloučeno, že bude muset být
odstraněna. Pokud se tak stane, pak ji
přesuneme blíž k budově bývalé školy,“
reagoval aktuálně na dotaz Večerníku
Milan Marek s tím, že v objektu bývalé
školy stále funguje tělocvična a jídelna.
O jarních prázdninách by zde měl proběhnout týden plný aktivit pro místní
děti. Jinak ovšem zůstává rozlehlá budova prázdná. „Stále hledáme možnosti na
její využití, nicméně nic konkrétnějšího
v tuto chvíli nemáme,“ připustil Marek.
(mls)

PROSTĚJOV O tom, že mobilní
kluziště na náměstí T. G. Masaryka
si za dva roky vánočního provozu
získalo obrovskou oblibu nejen
mezi bruslícími Prostějovany, nemůže být sebemenších pochyb. Na
přelomu let 2015-2016 a podruhé
od konce listopadu 2016 do začátku ledna 2017 jej využily tisícovky
občanů. Otázkou ovšem zůstává
rentabilnost této „atrakce“...
Zatím si prostějovský magistrát zařízení vždy pronajímal, ale jak Večerník už
v lednu loňského roku zjistil, horečně se
na magistrátu přemýšlí o jeho zakoupení! Celá zakázka totiž včetně energií přišla městskou pokladnu na něco málo
přes dva a půl milionu korun. „Nebylo
by rozumnější kluziště koupit, třeba i za
deset milionů, a sami jej provozovat?
Pokud ho budeme chtít na náměstí
každý rok v zimě, určitě by se to vyplatilo,“ zdůraznil na únorovém jednání jeden z opozičních zastupitelů. „Uvidíme
až po zvážení všech dalších okolností.
Jedná se také o to, kde by se kluziště
skladovalo, rizikem může být i neustálé
skládání a rozkládání mrazicích lamel,
které mají také určitou životnost. Prostě
otázek je spousta,“ odpovídala vloni na
tyto dotazy náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková.
Po prvním lednovém týdnu tohoto
roku byla ukončena v pořadí druhá
„štace“ mobilního kluziště v Prostějo-

vě. „Podle ohlasů je zřejmé, že jdeme
správným směrem a nápad s kluzištěm se uchytil. Každým rokem bude
jeho provoz jistě obohacen o další
a další zlepšení. Tím letošním bezesporu byla například web kamera, kterou
mohli lidé sledovat naplněnost kluziště
nebo třeba technické přestávky a přijít
v čase, který jim vyhovuje,“ uvedl Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. Celková suma
provozu se vyšplhala na 2,43 milionu
korun. „Je tedy srovnatelná s tou, kterou jsme zaplatili za pilotní provoz,“
potvrdil Pospíšil. „Jde o náklady, které
obsahují pronájem, zajištění provozu,
pronájem WC, náklady na vodu, pronájem skříněk a další drobnosti.“
Náměstka primátorky se Večerník
po druhém roce provozu zeptal na to
nejožehavější, zda-li vedení magistrátu z úsporných důvodů kluziště přece

jen nekoupí. „Ano, jeho odkup je takzvaně stále na stole. Musíme vyhodnotit, co bude ekonomicky i technicky výhodnější. Čekali jsme, jak
finančně vyjde tato sezóna, abychom
měli k dispozici údaje alespoň za dva
roky. Jak ale dále prozradil, největší
úskalí se podle odborníků skutečně
skrývá v tom, že nejdražší součást
kluziště, což jsou mrazicí lamely, velmi trpí neustálým rolováním při úklidu a uložení, načež potřebují častou
výměnu. „Další problém pro nás je
uskladnění kluziště, neboť nemáme
potřebných prostorů zrovna nazbyt.
V tuto chvíli tak zřejmě bude převažovat názor kluziště nekupovat,“ míní
Jiří Pospíšil.
Nelze ale vyloučit, že už na dnešním
zastupitelstvu se bude o kluzišti diskutovat a třeba někdo přednese jiný
návrh...
(mik)

Také během druhé sezóny bylo kluziště na náměstí T. G. Masaryka hojně
navštěvováno. Aby také ne, za dva a půl milionu...
Foto: archiv Večerníku

Napsáno BRUTÁLNÍ ZNÁSILNĚNÍ! Vrahovičtí mají strach
AKTUÁLNÍ
pred
KOMENTÁŘ
ˇ
19. 2. 2007

Už týden žijí obyvatelé Vrahovic ve
strachu. Od pondělí, kdy zde v lesíku vedle bývalého pivovaru dosud
nevypátraný zvrhlík brutálně znásilnil mladou ženu, se každý bojí
chodit venku sám. Zvláště mladé
ženy teď nikdo nenechá jít bez doprovodu. Panuje zde obava, zda
muž, který stále ještě běhá po svobodě, svůj odporný čin nezopakuje.
Fakta jsou známá a prostějovská policie je zveřejnila. Víme i to, co hnusnému činu předcházelo. Pachatel si
svoji oběť vyhlédl už zřejmě v autobusu MHD, který o půl sedmé večer
mířil do Vrahovic. Dosud neznámý

muž a pětadvacetiletá žena bydlící na
zdejším Sídlišti Svornosti společně
vystoupili na zastávce naproti Domu
služeb a zamířili směrem k restauraci Na mostě. Tady muž ženu lapil za
ruku a odtáhl ji do blízkého parčíku.
Mladá žena se útočníkovi zřejmě
vydatně bránila, ten ovšem nakonec
brutálním způsobem přemohl její
odpor a znásilnil ji. Těžko říct, zda
v tu dobu šel někdo okolo, ale ženě
bohužel nikdo nepomohl. Policistům by ovšem hodně pomohlo,
kdyby se jim přihlásili možní svědci,
kteří se v době činu mohli pohybovat v uvedené lokalitě. „Prostějovská

policie zahájila úkony trestního řízení
ve věci trestného činu znásilnění, ke
kterému došlo v pondělí 12. února
2007 kolem půl sedmé večer ve Vrahovicích. Dosud neznámý pachatel
zde uchopil pětadvacetiletou ženu
za ruku a v místě před restaurací Na
mostě ve Vrahovické ulici ji odtáhl
kolem novinového stánku na ulici
Tovární do blízkého lesíku. Tady
hrubým fyzickým jednáním doplněným o vulgární slovní výrazy naplnil skutkovou podstatu uvedeného
trestného činu,“ potvrdila Večerníku
Alena Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR Prostějov.

Kriminalisté zatím odmítají prozradit,
v jaké fázi je vyšetřování celého případu a zda mají alespoň popis pachatele.
Intenzivně ale hledají svědky, jejichž
informace by mohly pomoci násilníka
dopadnout. „Žádáme občany, kteří dne
12. února 2007 cestovali linkou městské
hromadné dopravy číslo 5 na trase Nemocnice Prostějov, hlavní nádraží a Vrahovice nebo se o půl sedmé pohybovali
u Domu služeb ve Vrahovicích či v blízkosti zdejšího lesoparku Hloučela, aby se
přihlásili policistům. Případná svědectví
mohou být velice důležitá pro objasnění
tohoto závažného zločinu,“ apeluje na
ová.
veřejnost Alena Slavotínková.

jak šel čas Prostějovem ...

Rejskova ulice

Nejhezčí prostějovská ulice. Leží nedaleko historického městského centra a vznikala na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Říkalo se jí „nejaristokratičtější ulice“
(nejhezčí ulice obývaná vzdělanými lidmi). Současný název nese od 31. ledna 1893,
za německé okupace byla zvána Rejsek-Strasse. Pojmenovaná byla podle českého
gotického stavitele Matěje Rejska (1445-1506). Na severní straně ústí ulice k místnímu
železničnímu nádraží bývalé Moravské západní dráhy. Po pravé straně dříve stávala
dvouřadá ořechová alej, později platanová. Osvětlení zajišťovalo několik Křižíkových
obloukových lamp s okrasnými sloupy. Místo přízemního rohového domku (vlevo) byl
v roce 1924 postaven dvoupatrový činžovní dům, ve kterém byla o dva roky později
otevřena takzvaná „Nová lékárna“.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Dukelská brána
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VEČERNÍKU

Po dalším týdnu už policie zveřejnila
identikit podezřelého násilníka, trvalo však ještě nějakou dobu, než jej
dopadla. Tento čin se ale stal určitým
mezníkem pro bezpečnost ve Vrahovicích. Zdejší občané začali dávat
nepokrytě najevo své obavy, nejednalo se totiž o první případ násilného
činu v této příměstské části Prostějova. Státní a městská policie tak od té
doby zesílily své hlídky, které hlavně
ve večerních hodinách projížděly Vrahovicemi křížem krážem. Mnohem
vážněji se začalo na radnici uvažovat
i o zavedení kamerového systému
v této lokalitě. Mezitím se ale do Vrahovic nastěhovali do zdejších ubytoven lidé s kriminální minulostí, a jelikož jich nebylo zrovna málo, obavy
o bezpečnost začaly nanovo. Přízrak
je tedy aktuální i nyní po deseti letech,
Vrahovice rozhodně nejsou zrovna
dvakrát bezpečnou destinací... (mik)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

Močil do květináče
Strážníci zasahovali u dalšího případu nepřístojnosti. Po nechutnostech
v autobuse a na budovu Okresního soudu byl tentokrát odchycen
chlapík, který „zaléval“ květiny...
Přivolané hlídce muž bez domova
své jednání ze čtvrtka 16. února hájil
tím, že je nemocný a na toaletu by již
nedošel. Protentokrát jeho močení
do květináče v centru města bylo
řešeno domluvou s upozorněním na
nevhodnost takového počínání.

Ilustrační foto: internet

Očesali škodovky
Předminulou neděli 12. února o půl
čtvrté ráno vyrušil oznamovatel skupinu mladíků při krádeži poklic ze zaparkovaných automobilů. Ihned svůj
poznatek telefonicky předal strážníkům. Ti i přes veškeré úsilí pachatele
nenalezli. Celá událost byla předána
policistům k dalšímu šetření. Zlodějům se podařilo sundat z vozidel osm
kusů originál poklic Škoda, z nichž tři
byly poškozené...

Zatčen u auta
Mít dobrou místní znalost se vyplácí. Při kontrole svěřeného okrsku
na parkovišti před nákupní pasáží
v ulici Anenská si strážník v pondělí
13. února povšiml celostátně hledané osoby, která právě vystupovala ze
zaparkovaného vozidla. Jednalo se
o třiačtyřicetiletého muže. Tento byl
okrskářem zadržen a následně převezen hlídkou na služebnu, kde skončil
v rukou policistů.
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NA POLICISTY VZAL KARABÁČ!
Opilec napadl i bratra, skončil v poutech na záchytce

PROSTĚJOVSKO Policisté museli vynaložit
hodně fyzického úsilí, aby zpacifikovali
totálně opilého muže, který předminulou
neděli napadl vlastního bratra. To mu ale
nestačilo, a tak se po příjezdu hlídky pustil i do
policistů,nakterévzaldokoncekarabáč!Není
divu, že strážci zákona sáhli po prostředcích,
které jim v těchto případech zákon dovoluje.
Holt, na hrubý pytel patří hrubá záplata!

Michal KADLEC
„V neděli devátého února krátce před dvacátou hodinou napadl osmadvacetiletý muž v rodinném domě
v obci na Prostějovsku svého o čtyři roky staršího
bratra. Matka mužů incident oznámila na linku 158.
Na místo vyslaní policisté z obvodního oddělení
v Plumlově u muže podezřelého z přestupku proti
občanskému soužití dechovou zkouškou změřili
hodnotu 2,46 promile alkoholu,“ prozradil František

Policisté se s agresivním opilcem vůbec nepárali, muž skončil v poutech na záchytce.
Ilustrační foto
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výrazné komplikace ovšem nastaly ve chvíli, kdy
strážci zákona chtěli s výrazně opilým chlapíkem
jeho násilnosti řešit. „Po prošetření a zadokumentování věci muž za policisty vyšel z domu s pohrabáčem

v ruce, začal tlouct do zárubně dveří a směrem k policistům vykřikovat nesrozumitelná slova. Jeden ze zasahujících policistů chlapíka vyzval, aby svého jednání
zanechal. Ten na to reagoval tím, že odhodil pohrabáč
a se zatnutými pěstmi a agresivním výrazem v obličeji
výhružně přistoupil až bezprostředně k policistovi.
Protože jednání muže zjevně nasvědčovalo možnosti
napadení policisty, ten proti němu použil donucovací prostředky a za pomoci hmatů a chvatů ho svedl
k zemi. Zde mu ve spolupráci s druhým členem hlídky
přiložil pouta,“ popsal další průběh incidentu Kořínek.
Při zákroku došlo podle policejního mluvčího
k drobné oděrce v obličeji pachatele. Ke zranění
policistů ani ke škodě na majetku nedošlo. „Protože muž nepřestával v agresivních výpadech, byl
k vystřízlivění převezen do protialkoholní záchytné
stanice v Olomouci. Pro své jednání je nyní podezřelý
ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Za
ten mu hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“
doplnil policejní tiskový mluvčí.

OKRADENÝ

U špitálu shoøel

PROSTĚJOV Tohle nečekal! Zloděj, který obral ve Svatoplukově
ulici o peněženku cizího státního příslušníka, se nestačil divit.
Okradený totiž kapsáře odhalil
a okamžitě se do něho pustil. Roztržku museli hasit až strážníci.
„V pátek desátého února okolo šesté
hodiny vzal čtyřiadvacetiletý kapsář
v ulici Svatoplukova kolemjdoucímu
muži peněženku. Okradený tento
skutek záhy zjistil a dožadoval se
vrácení. Na to se mezi oběma strhla
potyčka. Přivolaná hlídka zjistila, že

PROSTĚJOV Podivný případ řešili
uplynulý čtvrtek odpoledne strážníci městské policie. Byli totiž zrovna
u prostějovské nemocnice, když zde
vzplálo drahé osobní vozidlo. Uhasit
se ho podařilo až hasičům. Jednalo se
o něčí mstu? Příčina požáru je totiž
nejasná...
„Ve čtvrtek šestnáctého února po patnácté hodině došlo k požáru stojícího
vozidla značky Mercedes, a to před poliklinikou v ulici Mathonova. Strážníci
se v tomto čase pohybovali v nedalekém
okolí, a proto byli na místě první. Zmí-

zmlátil kapsáře! MERCEDES
oloupeným je jednatřicetiletý cizinec. Zloděj si stěžoval na poranění
hlavy, takže byl Záchrannou zdravotnickou službou převezen na ošetření
do nemocnice,“ konstatovala Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. „Cizí státní příslušník byl dopraven na služebnu Policie
ČR k podání vysvětlení, které proběhlo za pomoci překladatelky. Pro
podezření z trestného činu si celou
událost převzali k vlastnímu šetření
státní policisté,“ dodala Adámková.
(mik)

něný vůz ale při jejich příjezdu již natolik hořel, že použít své hasicí přístroje
by bylo neúčinné. Hlídka zabezpečila
místo proti vstupu nepovolaných osob
a přivolala hasiče. Ti se postarali o likvidaci požáru,“ popsala celou událost Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. Možnou příčinu požáru ovšem neuvedla. „Celou událost si
převzali na místě státní policisté,“ uvedla
pouze.
Policie ČR bohužel žádnou zprávu do
uzávěrky tohoto vydání neposkytla.
(mik)

Psi se pokousali!
Uplynulý čtvrtek 16. února oznámil
muž pokousání svého psa druhým
zvířetem, který sice měl v dohledu
páníčka, ale ten nestihl zabránit v napadení. Jelikož při útoku nedošlo ke
zranění žádného z pejsků ani k jiné
škodě na majetku, událost byla vyřešena na místě s přestupcem blokovou pokutou. Ta se za volné pobíhání psa na veřejných prostranstvích
mimo určená místa může vyšplhat až
na pět tisíc korun!

Stařenka v negližé
V časných ranních hodinách předminulého pátku 10. února byl na
linku 156 nahlášen pohyb ženy obléknuté jen v pyžamu, nazouvácích
a s batohem na zádech. Strážníci pětadevadesátiletou seniorku na uvedené ulici našli. Jelikož v místě jejího
bydliště se nepodařilo zkontaktovat
rodinné příslušníky, byl přivolán lékař. Ten rozhodl o převozu seniorky
do nemocnice.

Baťůžek mu schovali
S žádostí o pomoc se předminulý
pátek 10. února obrátil na linku 156
muž, který si v nákupním středisku u automatu zapomněl batůžek
s drobnostmi. Toto nedopatření
zjistil až v místě svého bydliště, což
je okolo dvaceti kilometrů od Prostějova. Na prodejnu se mu nedařilo
dovolat, a tudíž by rád zjistil, zda je
taška ještě v obchodě, aby zbytečně
necestoval zpět do města. Vyslaná
hlídka zavazadlo nalezla a převezla na
služebnu. Zde si ho majitel na druhý
den vyzvedl.

ČERNÁ
KRONIKA
Straka v kočárkárně

Ilustrační
foto:
internet

V době od 8. ledna do 15. února se
dosud neznámý pachatel nezjištěným
způsobem bez poškození dveří vloupal do společné kočárkárny v přízemí
bytového domu v ulici Stanislava Manharda. Z kočárkárny pachatel poté
odcizil pánské horské jízdní kolo typu
Specialized Rockhopper Expert světle
modré barvy s tmavým žíháním a červenými doplňky. Svým činem dvaatřicetiletému majiteli kola způsobil
škodu vyčíslenou na třicet tisíc korun.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Bral karty i šperky

V noci z pátku 10. na sobotu 11. února
se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do rodinného domu v Trávnické ulici. Pachatel nejprve překonal zděné
oplocení pozemku a poté za použití
násilí vnikl dovnitř. Objekt následně
prohledal a odcizil z něj dvě platební
karty i šperky v hodnotě předběžně
vyčíslené na padesát tisíc korun. Poškozením zařízení domu pak vznikla
další škoda ve výši dvaceti tisíc korun.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto skutku za přečin porušování domovní svobody, přečin
krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí trest odnětí svobody
až na tři léta.

Notebooky přímo z pultu

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

SMRTÍCÍ
DROGOU
ZAMOŘILI
CELÝ
PROSTĚJOV
Před tribunálem se zpovídala šestice dealerů pervitinu...

Minulé pondělí 10. února před čtrnáctou hodinou v prodejně elektra v Konečné ulici odcizil dosud nezjištěný
pachatel dva vystavené notebooky typu
Lenovo IdeaPad bílé barvy. Poškozené
společnosti svým činem pachatel způsobil škodu ve výši bezmála šestadvaceti
tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny mu za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Dělali ostudu sami sobě, působili bolest svým
blízkým, ničili životy jiných. Oni sami si ovšem nic z toho
nepřipouštěli, zajímal je pouze zisk. Desítkám mladých lidí z Prostějova i okolí prodávali nebezpečnou drogu, která
ničí srdce i játra a přivádí je k sériovým krádežím i útokům.
Vydělané peníze naházeli do automatů, utratili za drogy, večírky a oblečení. Nepřestali, ani když je policisté opakovaně
odhalili. Minulé úterý byla u prostějovského soudu obžalována nebývale početná skupinka dealerů a Večerník byl u toho!

Martin ZAORAL
Nejvíce zla prý napáchá hloupost. Z tohoto pohledu by se v úterý u prostějovského soudu měla sejít šestihlavá skupinka hlupáků. Jenže zádrhel u těchto
lidí nevězel v intelektu, ale v charakteru. A ten byl hodně pokřivený.
„Ze začátku jsem pervitin kupoval
od Veroniky Muchové. Později jsem
fetoval každý den. Čichal jsem to nosem, ale tím jsem si úplně odrovnal
nosní přepážku. Následně jsem pervitin začal kouřit ze žárovky, ze které
jsem vždy předtím odstranil objímku.
Abych si vydělal na drogy, začal jsem
pervitin i prodávat. Vydělané peníze
jsem utratil za věci na oblečení či na
kolo. Začal jsem hrát i automaty,“ vypověděl u soudu Libor Navrátil ze Žárovic,
který svoje první klienty našel zejména
mezi „známými firmami“ z Plumlova. „Občas si to koupila i nějaká troska
z Prostějova,“ charakterizoval jednoho
ze svých odběratelů Libor Navrátil.
Pervitin měl vyrábět Jan Zita ze Šternberka. Celý obchod pak zprostředko-

val Ondřej Spáčil z Prostějova, který
měl v tomto ohledu bohaté zkušenosti
z minulosti. Drogy ve větším odebíral také Milan Jančík, Ondřej Ptáček
a Martin Zikmund, kteří je distribuovali dál. „Peníze jsme utráceli v auto- Milan Jančík pochází z Plumlova, Libor Navrátil ze Žárovic. Přestože bydleli kouFoto: Martin Zaoral
matech, největším hráčem z nás byl asi sek od sebe, trvale je spojilo až prodávání drog.
Ondra Spáčil,“ vypověděl Navrátil, který byl v úterý souzen za to, že pervitin skončil ve vězení hned, tak by se to tvrdil u soudu Jančík, který v současprodával v průběhu celého roku 2015. nestalo,“ přemítal Navrátil, který na- nosti žije u rodičů a pracuje v rodinné
Ale to mu očividně nestačilo...
konec ve vazební věznice stejně skon- firmě svého otce.
čil. Stalo se tak ovšem až na konci loň- Po něm k celému případu řekli své
ského roku. Je tam dodnes. „Jsem za i Ondřej Spáčil, který už byl za prodej
„Nešlo to zastavit“... to rád, naučí vás to přemýšlet jinak,“ drog v minulosti odsouzen, Ondřej
Ptáček a také Martin Zikmund, který
uzavřel.
mimo jiné zprostředkoval kontakt
I přes trestní stíhání Libor Navrátil
s výrobcem drog z Třince. Posledně
prodával drogy vesele dál. Pouze Zitu
„Vazba mi pomohla“ jmenovaný sice měl ze všech obžaloze Šternberka vyměnil za dodavatele
vaných prodat pervitinu nejméně, na
z Uherského Hradiště. Pervitin dodával jak jednotlivým „smažkám“ tak Jeho slova ohledně celého řetězce po- druhou stranu mu výrazně přitěžuje
i dalším dealerům, mezi které podle tvrdil i Milan Jančík z Plumlova, který jeho bohatá trestní minulost. Před více
jeho slov patřil například Jaroslav před dvěma lety byl zřejmě největším jak dvěma roky byl mimo jiné odsouHeral. „Napřed jsem to prodávat dealerem drog v Prostějově. Díky zen za to, že po celém Prostějově kradl
nechtěl, ale nedalo se tomu zabránit. tomu putoval už na začátku prosince kola společně s nechvalně proslulým
Lidé po mně sami drogu požadova- 2015 do vazby. „Hodně mi to pomoh- Iliem Sisovem.
li, těžko jsem je odmítal. Zpětně mě lo, od té doby nefetuji, ani drogy ne- Rozsudek v této věci dosud nepadl,
to celé hrozně mrzí. Možná kdybych prodávám. Nechtěl bych takto dál žít,“ hlavní líčení bylo odročeno.
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děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Emma ZNOJILOVÁ
11. 2. 2017 46 cm 2,75 kg
Seč

Amálie BUŠOVÁ
14. 2. 2017 48 cm 3,10 kg
Přemyslovice

Pohár premiéra ČR opět pro děti

ze ZŠ v Brodku u Prostějova!

Ema HUSÁRKOVÁ
14. 2. 2017 54 cm 4,15 kg
Prostějov

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!

Z NEMOCNICE ...

NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY se mohou
na předporodní přednášky hlásit i online

Učitelka Ivana Copková s úspěšnými dětskými výtvarníky ze Základní školy Brodek u Prostějova. Foto: archív I. Copkové
PRAHA Na republikovém finále
výtvarných a rukodělných prací,
které se konalo v polovině ledna
tohoto roku v Holešově, se sešlo
okolo 350 děl od více než čtyř
stovek autorů, převážně vítězných
z krajských kol této soutěže. Již
popáté v řadě se jedna z trofejí stěhovala do Brodku u Prostějova!

Šestičlenná odborná porota hodnotila dvaapadesát prací rozdělených
do tří oborů a pěti věkových kategorií.
„V sobotu čtvrtého února se v sále
Kongresového centra v Praze konal
již dvacátý ročník koncertu ´Děti
dětem´, při němž jsou mimo jiné
předávány putovní poháry předsedy

vlády České republiky za tuto soutěž. A žáci ze školy v Brodku u Prostějova jej získaly už popáté. Měla
jsem tu čest společně s dětmi trofej
z rukou vedoucího Úřadu vlády ČR
Pavla Dvořáka převzít,“ informovala Večerník o úspěchu „svých“ dětí
šťastná a hrdá učitelka Ivana Copková.
(red)

Školáci v Prostějově nasbírali
už skoro 105 tun starého papíru

PROSTĚJOV Společnost FCC
Prostějov (dřívější .A.S.A. TS) ve
spolupráci s prostějovským magistrátem opět připravila pro školní
rok 2016/2017 soutěž škol ve sběru separovaného papíru.
„Účelem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění odpadů. Školy touto formou získají finanční prostředky
na svoji činnost,“ uvedl náměstek

primátorky Jiří Pospíšil. Společnost
FCC Prostějov nabízí školám výkupní cenu papíru jednu korunu za
kilogram a svoz, vážení a nakládku
zdarma.
Do soutěže, která opět probíhá ve
dvou kolech, se v letošním roce přihlásilo devět škol. „První kolo proběhlo od září do prosince loňského roku a
děti za tu dobu sesbíraly 104,759 tun,

což je o 17,5 tuny více než v předcházejícím školním roce. Druhé kolo je
už v plném běhu a potrvá do konce
května,“ dodal Jiří Pospíšil.
Prvních deset školáků v soutěži
obdrží dárkové koše, ovšem také
finanční odměnu od tří set až po
tisíc korun. Vítězná škola pak obdrží prémii patnáct tisíc korun.
(mik)

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Pohodlnější a rychlejší objednávání na přednášky předporodní
přípravy nově čeká na všechny
zájemkyně z Prostějova a okolí.
Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL, nově zavedla možnost
online objednávek na jednotlivé
přednášky, díky kterým nastávající
maminky vyřeší rezervaci rychle
a okamžitě v jakoukoliv denní dobu.
Možnost online objednávky na
přednášky předporodní přípravy
v Nemocnici Prostějov platí jak pro
stávající, tak i pro nové zájemkyně
o lekce z kurzu předporodní přípravy.
Pro úspěšné online objednání stačí zadat jméno, příjmení, datum narození,
telefon a e-mailovou adresu a vybrat
termín či termíny, o které má žena
zájem, a to na webové adrese http://
prednaskyprotehotne.nemocniceprostejov.agel.cz
Výhody přitom online objednávkový
systém přinese jak nastávajícím maminkám, tak zdravotníkům. „Pacientky se mohou objednávat v jakoukoliv
denní dobu a v objednávkovém systému zjistí všechny potřebné informace, od termínů až po místo konání.

Ilustrační foto
A personálu zase odpadne mnohdy
zdlouhavé vysvětlování a potvrzování
objednávek,“ shrnuje Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov.
Lekce předporodní přípravy v
Nemocnici Prostějov probíhají
jedenkrát měsíčně, a to vždy ve
čtvrtky od 11.00 do 13.00 hodin.
Možnost online přihlašování přitom
mají maminky až do desáté hodiny
ranní daného dne. Cena jedné lekce
je 200 korun, přičemž většina zdra-

votních pojišťoven na její úhradu přispívá. Nejbližšími termíny předporodních lekcí je aktuálně 23. únor,
16. březen a 20. duben.
Kurzy předporodní přípravy jsou
zaměřeny na přípravu k porodu i jednotlivé porodní fáze, především pak
na praktické rady ohledně správného
dýchání či možných úlevových poloh. „Maminkám také poradíme kdy
se vydat do porodnice a co si s sebou
sbalit, a to nejen na dobu porodu, ale
i na nejbližší dny po porodu,“ uzavírá
Věra Tisoňová.

NA VÍČKA ČEKÁME V REDAKCI
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.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

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.

RARÁŠEK

je kříženec malého vzrůstu ve věku zhruba tři roky. Je vyrovnaný, nekonfliktní pejsek, který bude mít očenka jen pro
svého pánečka a bude mu tím nejvěrnějším parťákem. Bez
problému se snese jak s fenkou, tak i s jiným pejskem. Na
vodítku chodí pěkně, netahá.

HAPYNKA

je asi roční kříženec středního vzrůstu. Velmi milá a veselá fenečka, která má přátelskou i vyrovnanou povahu, je
vděčná za každé pohlazení. S pejskem se snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodná k dětem.

JONÁŠ

kouzelný kříženec středního vzrůstu ve věku osmi roků. Je
velmi klidné a pohodové povahy, každý, kdo jej pozná, si ho
zamiluje. Bez problému se snese s fenkou, vhodný k domečku se zahrádkou, kde by mohl volně běhat a hlídat. Na vodítku umí, netahá. Vhodný k dětem.

FIONA

je kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu ve
věku zhruba jeden až dva roky. Je velmi milá a klidná fenka,
která ze začátku potřebuje chvilku, než někomu začne důvěřovat. Šťastná bude v domečku se zahrádkou. Bez problému
se snese s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Večerník se dlouhodobě věnuje problematice jižního
kvadrantu, tedy silnici spojující Krasickou ulici s Brněnskou. Radní již
několik let avizují, že na komunikaci
pustí také nákladní dopravu, avšak
mnohokrát už svůj slib dementovali
s tím, že něco takového si ani sami
občané nepřejí. Přitom obyvatelé
jiných ulic, především Plumlovské
a Palackého, trpí nadměrnou nákladní
dopravou, která míří ze severní části
Prostějova směrem na Brno, prakticky
čtyřiadvacet hodin denně. Jak jsme
zjistili, aktuálně se k problému vyjádřil ,KåPÊMXCFTCPVDG\P¾MNCFPÊEJXQ\KFGNKCWVQDWUč,CMVGPVQUVCXDWFGLGwV÷FNQWJQ
dopravní inženýr Dopravního inspe- VTXCV"
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ktorátu Policie ČR. Co se ve zprávě
zněním zákona. Opodstatněná by tato S tímto odborným posudkem tak
Michaela Vafka objevilo?
žádost byla například rozhodnutím nyní bude pracovat i odbor doMichal Kadlec
nebo závazným stanoviskem Kra- pravy prostějovského magistrátu.
„Na místní dopravní inspektorát dora- jské hygienické stanice Olomouck- „Vyjádření dopravního inženýra máme
zila žádost o vyjádření k omezení ého kraje,“ tvrdí Vafek a pokračoval k dispozici a jeho pohled na možnosti
vjezdu nákladních automobilů od v objasňování. „V zákoně o obecném značení bereme na vědomí. Jde o názor
žadatele, kterým je Statutární město využívání komunikací zní, že v mezích odborníka, konečné stanovisko k toProstějov. Obdrželi jsme však pouze zvláštních předpisů upravujících pro- mu, zda na jižní kvadrant budou moci
návrh dopravního značení bez jakého- voz na pozemních komunikacích a za vjet nákladní automobily nebo ne, však
koliv odůvodnění osazení značek,“ pot- podmínek stanovených tímto záko- vydá náš odbor,“ prozradil Večerníku
vrdil Večerníku Michael Vafek, který nem smí každý užívat pozemní komu- šéf odboru dopravy Miroslav Naknám také exkluzivně prozradil osobní nikace bezplatně obvyklým způsobem ládal. S jeho slovy souhlasí i náměstek
názor, jenž zaslal i vedoucímu odboru a k účelům, ke kterým jsou určeny, primátorky, který je zodpovědný za
dopravy prostějovského magistrátu pokud pro zvláštní případy nestanoví dopravu v Prostějově. „Orgánem státní
Miroslavu Nakládalovi. „Zákaz vjezdu tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. správy, který je příslušný pro posouzení
nákladních automobilů nad tři a půl Uživatel se musí přizpůsobit staveb- záležitosti jižního kvadrantu v celém
tuny do ulice Anenská je nedostatečně nímu stavu a dopravně technickému rozsahu, je odbor dopravy Magisodůvodněný, a to navíc v rozporu se stavu dotčené pozemní komunikace.“ trátu města Prostějova. Policie ČR je

zjistili jsme

KDO PLATÍ DAÒ
Z NEMOVITOSTI?
Přiznání k dani z nemovitých věcí
musí v roce 2017 podat ten, kdo
v roce 2016 nabyl - koupil nebo
dostal nemovitost. Předmětem
daně z nemovitých věcí jsou
všechny pozemky evidované v
katastru nemovitostí, zdanitelné
stavby a byty nebo nebytové prostory. Přiznání podává a daň platí
ten, kdo je vlastníkem nemovitosti
k prvnímu lednu daného roku.
Daňové přiznání musíte podat
i v případě, že jste k nemovitosti
přišli už v dřívějších letech, ale v roce
2015 se měnily skutečnosti, které
jsou zásadní pro vyměření daně.
Třeba jste přistavovali a změnila
se výměra nemovitosti nebo se
z pole stala stavební parcela. Jestli se
na vaší nemovitosti v roce 2015 nic
významného nezměnilo a přiznání
k dani z nemovitých věcí jste podali
už v minulosti, od roku 2016 se vás
tato povinnost netýká. Přiznává se
většinou pouze jednou, pak už se
jen každoročně platí.
Zdroj: www.penize.cz
z nemovitostí, které jsou mimo katastr Prostějova, například když jsme
majiteli lesů v katastru obce Ptení,
pak platíme obci Ptení, pokud se jedná o nemovitosti v našem katastru,
pak neplatíme nic,“ prozradil Večerníku Jiří Pospíšil.

Kolik dostane

„AZYLÁK“?

PROSTĚJOV Z hlediska sociálního jde o jednu z nejpotřebnějších
organizací v Prostějově. Azylovému
centru Prostějov zastupitelé dnes
s největší pravděpodobností schválí
půlmilionovou dotaci na dofinancování provozu pro letošní rok.
„Tato částka je už zahrnuta do rozpočtu města na letošní rok, v pondělí dvacátého února budeme už jen hlasovat
o jejím uvolnění. Určitě si nemyslím,
že proti této dotaci někdo vystoupí,
o potřebnosti Azylového centra určitě
nikdo nepochybuje,“ uvedl Pavel Smetana (ČSSD), náměstek prostějovské
primátorky pro sociální záležitosti.
Azylové centrum pro letošní rok
žádalo na provoz od města částku
800 000 korun, nakonec ale obdrží
stejně jako v předešlých letech půl
milionu korun. „Musíme při dotační
politice myslet i na ostatní organizace
zabývající se sociální oblastí, máme
omezené finanční možnosti. Práce
ředitele Azylového centra pana Kaly
a celého jeho týmu si vážíme, dělají
velmi dobrou a záslužnou práci pro lidi
bez domova,“ dodal Smetana. (mik)

vypadat NOVÁ

„TYLOVKA“
PROSTĚJOV Jak již Večerník informoval, koncem dubna tohoto
roku se stavbaři pustí do druhé
etapy rekonstrukce Tylovy ulice.
Vedení magistrátu na sklonku uplynulého týdne zveřejnilo i vizualizaci
„nové“ Tylovy ulice.
Investice města za více než jednadvacet milionů korun přinese značné
změny v této lokalitě, a to v úseku od
Okružní ulici po Tetín. „Bude se jednat
o kompletní rekonstrukce komunikací s povrchovou asfaltovou úpravou
lemovanou betonovými obrubníky
a betonovou přídlažbou. Dále dojde
k opravě parkovacích ploch a vybudování nových parkovišť i chodníků,
které budou mít zámkovou dlažbu.
Vyměňovat budeme také veřejné
osvětlení. Chybět nebudou ani sadové úpravy stávajících dřevin a výsadba
nových, plus výsadba rostlin,“ shrnula
Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Dnes, tedy v pondělí
20. února, se koná od 13.00 hodin
letošní první jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova.
A zcela jistě může být hodně horké.
Kromě volby nové prostějovské
radní, o čemž Večerník informuje na straně 3 dnešního vydání, se
budou schvalovat dotace sportovním klubům i organizacím, které
se zabývají sociální problematikou.
Diskutovat se bude pochopitelně o
rehabilitaci židovského hřbitova,
tradičně o Manthellanu a spoustě
investičních akcí.
Po volbě nové radní, která nahradí Josefa Augustina, se zastupitelé začnou
zaobírat kromě jiného i schvalováním
dotací pro oddíly takzvaně prioritních
sportů. Miliony korun si rozdělí hokejisté, basketbalisté, tenisté a volejbalistky. „Navrhli jsme statisícovou finanční
podporu i pro dva mládežnické kluby,
ale s jednou podmínkou. Je to naposledy, po ukončení hokejové sezóny se
musí oba oddíly dohodnout a spojit se
v jeden. Aby na jediném zimním stadionu byly provozovány dva mládežnické kluby, na to nemáme kapacity,“

sdělila Večerníku prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Projednávat se budou i stavební investice, které město čekají v nejbližších
týdnech a měsících. Volit se budou
noví přísedící Okresního soudu v
Prostějově, schválení čekají výkupy pozemků potřebné pro výstavbu
průmyslových zón v Kojetínské i
Brněnské ulici, ale například i prodej historického domu v Kravařově
ulici. „Osobně očekávám opět velkou diskusi k pravidelnému bodu
Manthellan, tedy k výstavbě Galerie
Prostějov, jejíž součástí má být nový
kulturní sál. Projednávat budeme rovněž petici podepsanou více než třemi
tisíci občany ohledně zachování současného stavu parku ve Studentské
ulici,“ připomněla Rašková.
Jednání zastupitelstva města začíná ve 13.00 hodin a je pochopitelně
veřejnosti přístupné. Tradičně je z
něj také pořizován přímý přenos,
který můžete sledovat na webových
stránkách města. Večerník nebude
v obřadní síni prostějovské radnice
chybět a v příštím čísle přinese podrobnou reportáž.
(mik)
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náhradníka ze své kandidátky Zdeňka
Vysloužila, jenž by byl přijatelný i coby
nový prostějovský radní, dopadlo vše
takto: „Mohu potvrdit, že v pondělí
dvacátého února (tj. dnes - pozn.red)
navrhneme při volbě nové radní sociální demokratku Janu Halvadžievovou.
Jde o velice schopnou mladou ženu se
selským rozumem. Působí už dlouhá
léta v sociální oblasti, věnuje se pomoci
potřebným lidem a také dětem,“ sdělila Večerníku prostějovská primátorka
Alena Rašková. „Na tom jsme se s kolegy z KSČM dohodli,“ ujistila, že žádný
rozvrat v koalici nehrozí.
Na otázku, zda věří v úspěšnou volbu,
byť koalice má v zastupitelstvu pouze
těsnou většinu, odpověděla první žena
Prostějova zcela jasně. „Paní Halvadžie-

orgánem státní správy, do jehož kompetence patří posuzování záležitosti
z pohledu bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Statutární město
Prostějov, jako vlastník předmětné
místní komunikace, je povinno mimo
jiné dbát, aby nebyly překročeny hlukové limity. Je pravdou, že na komunikaci v ulici Anenské se stávající hluková
zátěž velmi těsně blíží povolenému
limitu. Všechny výše uvedené okolnosti budou při rozhodování odboru dopravy brány v potaz, aby bylo rozhodnuto v souladu s platnými předpisy,“
konstatoval k celé záležitosti náměstek
Pavel Smetana. „Co se týká rady města,
nebude tento materiál předkládán,
poněvadž je tato věc v kompetenci
odboru dopravy, který vykonává v této
věci přenesenou státní správu. Jižní
kvadrant nyní zůstává v současném
režimu, neboť výsledky sčítání dopravy budou známy v dubnu a až poté se
bude jednat o dopravní zátěži nejen v
této lokalitě, ale i v celém Prostějově,“
dodal Smetana.

Takhle bude

vová je naprosto nekonfliktní typ člověka a já věřím, že bude akceptovatelná
pro drtivou většinu zastupitelů,“ uvedla
Rašková. „Návrh našich koaličních
partnerů respektujeme a budeme pro
něj hlasovat,“ potvrdil Večerníku i Jiří
Pospíšil za hnutí PéVéčko.
A co na to samotní komunisté? „Po
projednání ve stranických orgánech
se strana rozhodla přenechat místo
v radě města koaličním partnerům.
S nominací Jany Halvadžievové nemáme nejmenší problém,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Jaroslav
Šlambor, jeden ze dvou komunistických radních Prostějova.
Na novou práci a také výzvu se podle
zjištění Večerníku těší samotná Jana
Halvadžievová, jinak spolumajitelka

večerky v Rejskově ulici. „Hlavně chci
být oporou paní primátorce. Udělala
jsem si pro novou práci v radě města čas, rezignovala jsem například na
funkci člena zdravotního výboru při
Zastupitelstvu Olomouckého kraji.
Chci se plně věnovat práci radní, bude
to náročné, ale určitě se budu snažit
přizpůsobit,“ svěřila se Jana Halvadžievová, která tak dělá rychlé pokroky
v politické kariéře. Do zastupitelstva
byla totiž zvolena poprvé teprve v roce
2014 a ani ne po premiérovém volebním období už skáče do rady.
Volba nové členky vedení koalice je na
dnešním jednání zastupitelstva zařazena hned jako druhý bod programu,
na řadu tedy přijde těsně po třinácté
hodině. Budeme u toho!
(mik)
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PROSTĚJOV To bylo nadělení!
Majitele obchodů na jižní straně
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově pořádně zvedla ze židle mastná kaluž, která se objevila už před
dvěma týdny na chodníku před jejich provozovnami. Na páchnoucí
a již ztuhlou tukovou skvrnu upozornili obchodníci i vedení magistrátu, a hned jim taky „práskli“
pachatele!

Michal Kadlec

„Občané nás upozornili na mastnotu,
kterou byla poničena dlažba přímo
před naším obchodem. A nejenom
to, vlivem mrazu začal flek tuhnout,
ale když bylo nad nulou, mastnota se
začala rozpouštět, a navíc nesnesitelně páchnout,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Martin Matušů, majitel
prodejny s koženým zbožím.
Smradlavý mastný flek se na dlažbě
objevil shodou okolností v době, kdy

u nedalekého muzea probíhala masopustní slavnost. „To také bylo naše
první podezření, že někdo z prodejců
na této slavnosti nám přišel zaneřádit
chodník. Když jsem ale o tom přemýšlel, považoval jsem to za nesmysl,
vždyť masopust probíhal sto padesát
metrů daleko od nás, proč by někdo
šel tak dlouhou trasu až k nám? Mé
pochyby se vzápětí potvrdily. Prodavačka ze sousedního květinářství mi
sdělila, že z vedlejšího občerstvení
na rohu náměstí odvážel jejich pracovník odpadní tuk a před naší prodejnou se mu stala nehoda. Značnou
část tuku vylil na chodník. Ale rychle
prý ujel, ani se nepokusil to nějak řešit,“ uvedl Matušů.
Nepříjemnost se kupodivu začala řešit až deset dnů poté, co se smradlavý
mastný flek na náměstí objevil. Když
se totiž dlouho nic nedělo, obchodníci upozornili vedení magistrátu. „Jakmile jsme obdrželi tuto zprávu, povo-

lali jsme pracovníky, kteří pro město
vykonávají veřejné práce. Mastnotu
zatím nahrubo očistili, k definitivnímu úklidu dojde, jakmile to dovolí
klimatické podmínky,“ zareagoval Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Jeho slova vzápětí potvrdil i ředitel
společnosti FCC Prostějov. „Zmiňovanou nehodu jsme doposud hlášenou neměli, teprve až nyní. Pracovník ručního čištění ještě dnes očistil
místo od hrubých mastných nečistot,
a jakmile nám to počasí dovolí, bude
dlažba očištěna vapkou,“ sdělil Večerníku ve čtvrtek Martin Grepl.
Otázkou zůstává, zda vedení magistrátu požene k zodpovědnosti
majitelku občerstvení, jejíž pracovník má nehodu a znečištění
veřejného prostranství na svědomí. „Jednali jsme s majitelkou, která
zatím veškerou vinu a zodpovědnost
popírá,“ konstatoval Pospíšil.
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PROSTĚJOV Daně obecně nejsou u lidí oblíbené, o poplatku
z nemovitosti ani nemluvě. Částku musí každým rokem platit každý, kdo vlastní jakýkoliv objekt jakožto dům či byt, ale také třeba
i pozemek a podobně. Výběr těchto daní je atraktivní především
pro pokladny měst a obcí, neboť veškerý výnos putuje právě do
jejich rozpočtů. V Prostějově se tento výtěžek rok od roku zvyšuje, neboť majitelů nemovitostí, stejně jako vnějších investorů,
neustále utěšeně přibývá. Co se s vybranými prostředky stane
a kdo z nich má užitek?

původní zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
Prostějovský magistrát už více než rok 2012, kdy sazby zvedla samotná
deset let nesáhl ke kroku zvýšení vláda České republiky. Přesto rok
daně z nemovitosti, výjimkou se stal co rok proudí do městské pokladny
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Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Vyhlásili regulaci!
Olomoucký kraj (red) - Minimálně
na polovině stanic Olomouckého kraje,
včetně Prostějova, překročil ve středu
15. února dvanáctihodinový klouzavý
průměr koncentrací suspendovaných
částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 mikrogramů/m3. Byla tak
vyhlášená regulace, což může mít za
následek i omezení průmyslové výroby. „Při překročení regulační prahové
hodnoty doporučují odborníci omezit
pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou
frekvencí dýchání. Doporučení platí
zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem,“
uvádí Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu. Vedení prostějovského magistrátu apeluje v těchto
dnech i na řidiče motorových vozidel.
„Doporučujeme maximálně omezit
využívání dopravních prostředků se
spalovacím motorem a přednostně
používat veřejnou dopravu. Přispějete
tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích
motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných
částic PM10 a oxidu dusičitého,“ dodala
Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky pro životní prostředí.

VÝBĚR
DANĚ
Z
NEMOVITOSTÍ
SE
KAŽDOROČNĚ
Stojí za tím větší počet vlastníků a také investoři přicházející do města

23 684 071

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Návrh na pohotovost
Prostějov (mik) - Se zajímavým návrhem jdou na dnešní jednání nejvyššího
orgánu města zastupitelé za KDU-ČSL
Zuzana Bartošová a Petr Kousal. Chtějí
po radě města, aby vyhlásila výběrové řízení na provozování zubní, oční
a ORL pohotovosti, která v Prostějově
už několik let chybí. „Ne všichni občané
Prostějova mají možnost využívat zubní
pohotovost ve Fakultní nemocnici Olomouc, obzvláště v nočních hodinách,“
zní jeden z důvodů požadavku lidovců.
Co na to ostatní zastupitelé?

Kotelna pro panelák
Prostějov (mik) - Prostějovští radní
mají v úmyslu postavit novou samostatnou kotelnu pro panelový dům v Kostelecké ulici číslo 17. „Pro tuto investici
máme dva hlavní důvody. Tím prvním
je ekonomika. Objekt Kostelecká 17
je vytápěn teplovodem z centrální kotelny, ale v posledních pěti letech se od
centrální kotelny odpojili ostatní uživatelé, kteří na této vzdálené větvi byli
připojeni. Rameno teplovodu prochází
přes areál společnosti Moragro, proto
není možné provádět údržbu teplovodu. Na základě těchto souvislostí bude
výhodnější objekt odpojit od centrálního tepla a vybudovat v jeho suterénu
novou kotelnu. Druhým důvodem jsou
chystaná energetická úsporná opatření, která se mají realizovat v roce 2017.
Navíc s rekonstrukcí kotelny počítá i
energetický štítek,“ objasnil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
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stále více peněz. „Tento příjem do
městské pokladny je lidově řečeno
nejjednodušší a lehce se od občanů
vybírá. My jsme ale nikdy neměli
záměr zatěžovat peněženky našich
občanů víc, než je absolutně potřebné. Konstantní výší daní jsme také
chtěli výrazným způsobem podpořit
prostějovské podnikatele a rovněž
investory zvenčí. A podle toho, že
každý rok se vybraná částka zvyšuje,
soudím, že se záměr podařil,“ objasnil exprimátor Prostějova Miroslav
Pišťák (ČSSD), který dvě desítky let
spravoval městskou kasu.

Finanční úřad, který je správcem
a výběrčím daní z nemovitostí, tak
magistrátu posílá rok od roku stále
větší obnos peněz. Prostějované totiž
vlastní čím dál tím více majetku tohoto druhu a výraznější příjmy jsou také
dílem rostoucího zájmu investorů
o nemovitých věcí, zejména pak o pozemky. „Zatímco v roce 2010 výběr
daně z nemovitostí činil necelých čtyřiadvacet milionů korun, v roce 2016
už to bylo skoro devětadvacet milionů korun. Z toho je patrné značné
navýšení výběru daně, který celý putuje do městské pokladny. V žádném

případě to není tím, že bychom navyšovali koeficient této daně. Plníme
to, k čemu jsme se už před minulým
volebním obdobím zavázali. Prostě se
daří více stavět, přibývají nové nemovitosti,“ souhlasíl současný náměstek
primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).
„Může to být i tím, že se nám daří
v posledních letech získávat množství
investorů, kteří začínají na pozemcích
města podnikat. Je to jeden z důvodů,
kdy zavedené firmy přistavují nové
výrobní areály, nebo nově příchozí
firmy budují areály nové. Znamená to,
že pokud je vybudován nový objekt,
pak se z něj platí daň z nemovitosti,“
dovysvětlil Pospíšil Večerníku. V posledních letech byl v Prostějově zaregistrován také trend vzrůstajícího počtu domů, do kterých se stěhují nové
rodiny. „A to je další důvod vyššího
obnosu vybrané daně z nemovitostí.
U rodinných a bytových domů je to
stejné jako u firem,“ podotkl náměstek prostějovské primátorky. Večerník samozřejmě zajímalo, co určitě
chtějí znát i všichni plátci daně z
nemovitosti. Jakým způsobem se
vybrané prostředky využívají? „Jak
jsem již uvedl, daň z nemovitosti je
příjmem rozpočtu města. Když to
řeknu názorně, stává se součástí balíku peněz, který se pak rozděluje do
jednotlivých kapitol, tedy i na údržbu
a opravy městského majetku.“
A perlička na závěr! Co myslíte,
platí i samotné město daň z nemovitosti? Nikoliv! „To je zajímavá
otázka... Magistrát platí daň pouze
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PROSTĚJOV Tomu se snad ani
nechce věřit! Magistrát je nucen
odložit rozsáhlou rekonstrukci vnitrobloku ulic Bulharská, Waitova,
S. Manharda a Dr. Horáka na neurčito! Investici za desítky milionů
korun totiž zdejší občané odmítli!
Přesněji řečeno, město se nedokázalo dohodnout s majiteli pozemků, kterých je na pět desítek...
Dva roky jednání, tři varianty řešení,
nezájem některých obyvatel. Výsledkem je pozastavení příprav akce. „Je
to opravdu těžko uvěřitelné, ale bohužel taková je holá realita,“ potvrdil
Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov. Vzájemná jednání mezi magistrátem a zástupci
bytových domů probíhají již od
roku 2015. „Při prvním setkání obyvatelé vznesli své požadavky, které
město zapracovalo do varianty řešení
rekonstrukce vnitrobloku. Tato situace se opakovala a pracovníci Odboru
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rozvoje a investic Magistrátu města
Prostějova třikrát přepracovávali
nabídky variantního řešení. Jednání
byla ale zbytečná, protože se nepodařilo získat konečný souhlas majitelů pozemků. Jestliže město chce
rekonstruovat cizí majetek, musí

mít podepsanou smlouvu o právu
provést stavbu,“ zkonstatoval Fišer.
„Smlouva se podařila uzavřít pouze
s bytovým družstvem Waitova 7 až
11. Od majitelů pozemků Bytového
družstva S. Manharda 14 až 16 byl
podpis na smlouvu přislíben při je-

jich prosincovém zasedání. Doposud
se tak nestalo. S šestadvaceti majiteli
z Bytového družstva J. Horáka 13 až
15 se kontrakt uzavřít také nepodařilo. Část z nich totiž s navrhovanou
rekonstrukcí nesouhlasí, přestože už
proběhlo několik jednání s předsedy
bytových družstev, kde navrhované
technické řešení odsouhlasili,“ krčí
rameny první náměstek.
Jediným řešením, které se v dané situaci nabízí, je tak ukončení příprav
revitalizace vnitrobloku Waitova, S.
Manharda, Bulharská, Dr. Horáka.
„Obyvatelé v dané lokalitě se nechtějí domluvit a ani částečně ustoupit ze
svých požadavků. Plánovanou revitalizaci proto pozastavujeme. Práce
máme i tak dost, letos proběhne generální rekonstrukce další části Tylovy
ulice a proběhne rovněž další etapa
revitalizace sídliště Šárka,“ suše zkonstatoval Zdeněk Fišer.
Tak to dopadá, když lidé nevědí, co
vlastně chtějí...
(mik)
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PROSTĚJOV Minulé úterý 11.
února během odpoledne vyjížděli policisté skupiny dopravních
nehod hned ke třem dopravním
nehodám v Prostějově. Ve dvou
případech byli nepozorní řidiči
motorových vozidel, načež po srážkách byly do nemocnice převezeny
starší cyklistka a také chodkyně
středního věku. V tom třetím nemůže tentokrát cyklista s ručním
vozíkem plně naloženým starým
papírem nadávat na nikoho jiného
než sám na sebe. Účastník silničního provozu prožil karambol s více
než třemi promile alkoholu v krvi!
K první závažné nehodě došlo po třinácté hodině na Poděbradově náměs-

tí. „Sedmašedesátiletý řidič automobilu značky Škoda přehlédl při jízdě z
ulice Komenského do Palackého třídy
po hlavní komunikaci od ulice Brněnské stejným směrem jedoucí šestašedesátiletou cyklistku. Žena po střetu s
vozidlem upadla a způsobila si zranění
na hlavě,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR
pro Územní odbor Prostějov. „Ke zranění dalších osob nedošlo, výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena
na čtyři tisíce korun. Alkohol byl pak
u obou účastníků vyloučen provedenými dechovými zkouškami,“ konstatoval Kořínek s tím, že ženu si převzali
lékaři Rychlé záchranné služby a převezli ji k ošetření do nemocnice.
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Před šestnáctou hodinou byli policisté
přivoláni k dopravní nehodě osobního automobilu a chodce, k níž došlo
v Havlíčkově ulici u křižovatky s ulicí
Vápenice. „Čtyřicetiletý řidič vozu
značky Renault jel Havlíčkovou ulicí a
před odbočením na Vápenici měl dle
prvotního šetření přehlédnout jednapadesátiletou ženu, která šla po chodníku a u křižovatky Havlíčkovu ulici
přecházela. Při střetu s automobilem
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob ani ke škodě na
majetku nedošlo. Alkohol byl u obou
účastníků vyloučen provedenými dechovými zkouškami,“ prozradil policejní tiskový mluvčí.

2SLOHFMHOGRVEÈUX
a HAVAROVAL!

Těsně před sedmnáctou hodinou vyjížděli dopravní policisté na základě oznámení Zdravotnické záchranné služby pro
změnu do ulice Josefa Lady. Jednalo se
o havárii třiatřicetiletého cyklisty, který při
jízdě na kole směrem od nemocnice táhl
ruční vozík naplněný sběrovým papírem.
„Cyklista silnici přejel přes přechod pro
chodce. Při vyjíždění na chodník však
z dosud přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a havaroval, načež si způsobil
zranění. Ke hmotné škodě nedošlo. Provedenou dechovou zkouškou policisté
u muže změřili hodnotu 3,30 promile alkoholu,“ uvedl František Kořínek. (mik)

PROSTĚJOV Podle koaliční smlouvy mají tři místa v radě patřit komunistům. Ještě před necelým čtvrt
rokem tomu tak bylo. Pak ale kauza
s daněmi a politický tlak nejen z opozice, ale i z vlastní strany donutily rezignovat Josefa Augustina, a jelikož
padala v kuloárech jména jako Ivana
Copková či Zdeněk Vysloužil, nakonec musí vedení KSČM akceptovat,
že náhradou se stane členka partnerské ČSSD.
Poté, co většina rady nesouhlasila
s dosazením Ivany Copkové a Augustin
odmítl rezignovat i na post zastupitele,
čímž komunisté nemohli povolat za něj

letos slavíme jubileum...

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz
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POZNÁMKA VEČERNÍKU

Michal

MARTIN PYTELA

KADLEC

Tupost, co nezná meze... Šaty (ne)dělají člověka
Dnes jsou to přesně dva měsíce, co dvojnásobnou vítězku Wimbledonu Petru
Kvitovou přepadl v jejím prostějovském
bytě dosud neznámý lupič. Pořezané
šlachy na levé ruce od útočníkova nože
špičkovou tenistku vyřadily minimálně
na půl roku ze hry o další vavříny. A také
o spoustu peněz, co si budeme vykládat.
Vždyť každý týden se na okruhu hraje
o miliony korun...
Zatímco kriminalisté z celého kraje jsou
zatím v pátrání po pachateli bezzubí,
v posledních dnech se ale na sociálních
sítích rozvířily „zaručené“ zprávy od
různých uživatelů, kteří mají ohledně
celého případu jasno. Petra Kvitová
si to přepadení vymyslela! A ruku si
pořezala taky sama! Proč? Slečince
se už nechtělo hrát tenis, navíc má
vysokou pojistku, díky níž bude zajištěna do konce života ještě líp, než
s penězi z kurtu...

Byť každý normálně uvažující člověk
by nad těmito spekulacemi mávl rukou, já se však ptám: je vůbec možné,
aby tupost dosáhla až takových výšin?!
A proč to někteří dělají, z jakého důvodu si tak vymýšlí? Jen aby zaujali, jen aby
byli zajímaví? Nejspíš...
Petra Kvitová ovšem byla po překonání
loňských překážek v plném tréninku před
grandslamem v Melbourne, po změně
trenéra neskrývala velká očekávání pro
novou sezonu chtěla reprezentovat prostějovský klub v extralize i Česko ve Fed
Cupu. Že by si těsně před Vánocemi v kuchyni vzala nůž a sama si rozřezala ruku?
Tomu snad nemůže věřit ani baron Prášil!
Jednu poznámku k věci si ale neodpustím - neschopnost policie vypátrat útočníka podle perfektního popisu nahrává
bláznivým spekulacím. Takže, páni
detektivové, zaberte a konečně toho
chlápka dopadněte!
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Jak už to tak bývá, tak i letos
s příchodem nového roku započala
další plesová sezóna. Kromě
mnoha
firemních,
obecních
a spolkových plesů občany zavalila i vlna plesů maturitních,
tudíž těch, které jsou primárně
určeny studentům (tedy ve většině
případů).
Mladí studenti, aby dodržovali
určitý společenský kodex, podle
toho, jaké reprezentují pohlaví,
shání obleky, saka, kalhoty, košile,
kravaty, šaty, motýlky, obuv...
Někdy dokonce kromě toho, jestli se
jedná o mladého muže nebo dívku,
hraje roli i vkus, nedej bože aktuální módní trend. Ale to není to,
oč tu běží. Hlavní je, že každý má
ve svém šatníku kus oblečení, které

si může vzít na sebe při příležitosti
maturitního plesu. Přeci jen se
jedná o společenskou událost,
kde je nutné vypadat a chovat se
reprezentativně. Zde se omlouvám, nějakým nedopatřením se mi
do věty předešlé vloudilo i slovíčko
chovat.
Pro mladé lidi v nynější době je
důležité jen to, jak vypadají. Což
je samozřejmě skvělá zpráva pro
majitele fitness center či pro prodejce sportovní obuvi a oblečení.
Způsob, jakým se poté nejen na
plese budou chovat, už není podstatný. Pokud má člověk na sobě
místo mikiny sako a pozdrav „čau“
nahradí slovy „dobrý den, pane“, je
z něj někdo jiný. Mladý, dobře vypadající a úspěšný muž s budouc-

ností, jakou si snad ani sám nedovede představit. O to tu přeci jde.
To, že si ale posléze někdo místo dvou skleniček dopřeje dva
litry vína, nebo místo jednoho
oslavného panáka vypije celou
láhev tvrdého alkoholu, nikomu
nespolečenské nepřijde. No a co,
když následně jeho chování není
z kategorie společenských či jestli
většinu času stráví na nejbližších
toaletách.
Hlavní je se dobře obléknout a vypadat jako mladý úspěšný „businessman“ nebo jeho milenka...

MARTYHOO
SLOUPEKK
Ahoj všichni,
měsíc únor je společně s předcházejícím lednem a následujícím březnem typický tím, že
školy střední i vysoké vyráží
do hor na lyžařské kurzy. Dnes
vzpomenu na své zážitky z této
akce. Kurz na vysoké škole se lišil od toho na střední tím, že za
něj byl udělován zápočet, tedy
bylo třeba jej absolvovat. A tak
i naše partička z filozofické fakulty
v Olomouci vyrazila vstříc nevšedním zážitkům.
Ty začaly hned při rozdělování
do týmů, kdy byla družstva jedna,
dva a tři a filozofové, což značilo
lyžařskou kvalitu na úrovni jamajského bobu. Hned první den
na svahu kolega vyrazil šusem ve
stylu Alberta Tomby, ovšem neuměl zastavit a skončil až pádem
naštěstí do sněhové muldy, čímž
přežil. Mně osobně ujela lyže už
při nasazování a dodnes ji dlužím katedře tělovýchovné jako
ztrátu, jelikož skončila zřejmě až
v dalekém Jeseníku. Při předávání nového páru lyží mi instruktor
sdělil, že mám prakticky nezničitelné vázání značky Marker
a mohu být v klidu. Po půl hodině to již neříkal, jelikož ono
nezničitelné vázání po mém
pseudolyžování
vykazovalo
známky devastace jako Praha po
nájezdu Švédů za třicetileté války - nezapínalo ani nevypínalo
a nedělalo prakticky nic...
Součástí kurzu měl být i jednodenní výlet na běžkách pro každé
družstvo zvlášť. Po třídenních
zkušenostech s naším týmem
se instruktor rozhodl, že den
strávíme procházkou po okolí,
a to bez lyží, jelikož materiálů povážlivě díky naší činnosti
ubývalo. A tak jsme strávili příjemný den, instruktora pozvali na pivo a v jediném tamním
obchůdku nakoupili alkohol
na večer. A přece jen jsme byli
v něčem za hvězdy. Ano, stali
jsme se králi večírku a hlavně
zápočet nám pak byl udělen.
Takže lyžujte, sportujte a já
počkám v horském baru...
Marty

HLAS LIDU Z HANÁCKÉHO JERUZALÉMA MÁME

HLAS BOŽÍ
Je to stále pìší zóna?

Zajímalo by mě, jestli náměstí T. G. Masaryka je stále pěší zónou, nebo už bylo
toto nařízení zrušeno? Kolikrát si totiž připadám jako někde na autodromu!
Že mě tady v nedávné době už několikrát málem smetli cyklisté, to bych ještě
přetrpěla. Ale že přímo na náměstí si kdekdo jezdí i autem na nákup, to už mi
hlava nebere. Nechápu to, vždyť před radnicí neustále hlídkují strážníci, ti by to
měli přece pečlivě kontrolovat.
Jana Svobodová, Prostějov
Psi na volno

Nám semafory pomohly

Nedivím se, že na silnicích v Prostějově dochází k tolika nehodám,
při kterých pod auto vběhne nějaký
pes. Stačí se podívat, jak se někteří
majitelé chovají a jakým způsobem
tato zvířata venčí. Není totiž výjimkou, že páníček jde po chodníku
vedle silnice a pes jde vedle něho bez
vodítka! Stačí pak málo, zvíře vběhne do silnice a neštěstí je na světě.
Mně osobně se to stalo už několikrát, jednou na Olomoucké jsem psa
dokonce autem srazil. A pak se řekne, že řidič má předvídat...
Michal Daněk, Prostějov

Nechápu, proč jsou vystaveny kritice
semafory na křižovatce Olomoucké
a E. Valenty. Bydlím na Sídlišti E. Valenty a konečně se normálně bez dlouhého
čekání dostanu autem na Olomouckou.
Pokud nebylo jiného řešení, například
formou rondelu, pak jsou semafory jedinou záchranou pro nás všechny, kteří
jsme dlouhá léta stáli fronty a nemohli
jsme na Olomouckou vůbec odbočit.
A pokud se Olomoucká na nějakou
chvíli ucpe, je to pouze během dopravní špičky okolo třetí hodiny odpoledne.
Pak je už provoz plynulý.
Jindřich Beran, Prostějov

Ať zùstane zavøený!

Je to už nějaký čas, co byl hotel na hlavním nádraží v Prostějově uzavřen, stejně
tak i bufet s restaurací. My, co jezdíme denně vlakem, jistě nadáváme, že nám
byla omezena možnost koupit si něco na jídlo, ale naštěstí na nádraží zůstaly dvě
pekárny. Chtěla jsem jen napsat, že uzavření hotelu, restaurace a bufetu má na
druhé straně také jedno velké plus. Konečně je na nádraží bezpečněji, pohybuje
se tady méně individuí, která bydlela v hotelu nebo vysedávala v restauraci, a pak
dělala bordel v nádraží hale. Takže ať celé pravé křídlo nádražní budovy zůstane
klidně zavřené co nejdéle!
Petra Skládalová, Prostějov

Stojí šnorer čili muž žijící
z podpory druhých před
synagogou. Všimne si ho
zřízenec synagogy a hned
ho žene pryč. „Co tu děláš?
Včera jsem tě viděl žebrat
před kostelem. Co ty jsi vůbec zač, jsi žid, nebo křesťan?
Šnorer se brání: „No samozřejmě že jsem žid, ale copak
jedno náboženství dneska
někoho uživí?“ Nejenže jsou
židovské anekdoty vtipné a
moudré, navíc obsahují i aktuální poselství. Ono totiž i v
případě „rehabilitace“ židovského hřbitova rozhodně
nejde ani tak o náboženství,
jako hlavně o ty peníze...

J

ak se na něco seženou dotace, musí se
udělat kdovíjaká hloupost. Je přitom
jedno, zda a co to bude. A jaký to bude
mít dopad na lidi, kterých se to bezprostředně týká. Hlavně, že se utratí peníze,
které jsou na projekt připraveny. Ukázkovým příkladem je snaha o uzavření parku
před prostějovskou reálkou za účelem
„rehabilitace“ židovského hřbitova.
ápad vznikl za velkou louží a
peníze na jeho realizaci pocházejí z nadace Kolel Damesek Eliezer.
Vychází z premisy, že hřbitov je pro

N

HANÁCKÉ PALERMO
Židy posvátným místem, kde existuje řada předpisů, které by měly být
dodržovány. Mezi tato nařízení patří
například zákaz jídla, pití či vstupu
zvířat. Zásadní je pak požadavek neporušitelnosti hrobů na věčné časy.
Jenže je něco takového realizovatelné v prostějovských podmínkách,
kde se židovský hřbitov nacházel
nedaleko centra města, používat ho
přestali již samotní Židé, za nacistů
byl zrušen a později v jeho bezprostřední blízkosti vyrostla škola, kam
v současnosti dochází stovky žáků a
studentů? Podle zástupců „dobročinné“ nadace ano. Přestože ohledně
svého záměru mlžili, nakonec se jasně
ukázalo, že stále mají v plánu udělat
zábor celého prostranství. Jejich snem
je přinést Prostějovanům „zajímavou
kulturní památku“, ať to stojí, co to stojí. Vždyť peníze jsou již připraveny! A
komu se náš záměr nelíbí, z toho uděláme v lepším případě hlupáka, v tom
horším antisemitu. Je přitom celkem
jedno, zda se jedná o občany města, či
o jeho vedení.
dějinách Prostějova sehráli Židé
nepochybně významnou úlohu.
Žila tu jedna z nejpočetnějších komunit na Moravě, díky které se městu přezdívalo „hanácký Jeruzalém“.

V

Soužití Němců, Moravanů a Židů v
našem městě určitě nebylo zcela bezproblémové, nicméně rozhodně všem
obyvatelům vzájemný kontakt něco
přinášel. I v současnosti se najdou lidé,
kteří tuto tradici pozoruhodným způsobem připomínají. Jedná se například
o populární klezmerovou kapelu Létající rabín či taneční soubor Rut. Jejich
vystoupení jsou mnohonásobně hodnotnější než uzavření místa, které už
desítky let slouží k jinému účelu než
jako hřbitov. Připomínat si minulost
má nepochybně smysl. Uplatňovat
si nároky na veřejný prostor bez
ohledu na potřeby současníků však
není moudré.
ení náhodou, že naši předkové
prozíravě umístili před více než
stovkou let všechny hřbitovy mimo
centrum města. „Rehabilitovat“ jakékoliv hřbitovy ať už židovské, křesťanské, německé, římské, slovanské,
či germánské uzavřením prostoru, na
kterém se dříve nacházely, se jeví Prostějovanům jako nesmysl. Nikoliv však
těm, kteří tu nebydlí či se jich následky
„zvýšení piety místa“ nedotknou. Petice, která na tuto situaci upozornila,
není ani antisemitská ani xenofobní,
jak se ji lidé snažící se prosadit projekt
za každou cenu snaží prezentovat.

N

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Rozhodně ji nepodepsali občané nesvéprávní a podléhající lžím. Přesto
přesně tak byli Prostějované prezentování na hlavní stránce celostátního
zpravodajského serveru. Lidé z celé
republiky si tak o našem městě
udělali jasný obrázek: je to hnusné
antisemitské město plné hloupých
a ulhaných lidí, kteří navíc přepadávají bezbranné tenistky. Z hanáckého Jeruzaléma se díky tomu stalo
hanácké Palermo.
Ještěže mediální obraz a realita jsou
mnohdy dvě naprosto odlišné věci...
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Zpravodajství

K polévce bezdomovcùm pøibyly i CHLEBÍÈKY A ZÁKUSKY
PROSTĚJOV Už čtvrtým týdnem
pokračuje charitativní akce, kterou
ve spolupráci se studentem Janem
Šmídou zajišťuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Ale k pomoci
lidem bez domova se přidávají i další!
Bezdomovci si tak kromě polévky
chodí k místnímu nádraží i pro jiné
laskominy.
„Naše akce se vyvíjí velice úspěšně, postupem času si lidé bez domova našli
k místnímu nádraží cestu. Nyní si pro
teplou polévku chodí pravidelně každý
den přes dvacet lidí,“ prozradila Večerníku o čtvrtečním poledni Milada Sokolová. „Zároveň mám ale obrovskou radost

z toho, že nám přispívají i mnozí dobrovolníci. Sami nakupují pro bezdomovce
jídlo, jedna paní mě byla dokonce vystřídat v nalévání polévek. Manžel Petry Píchalové přivezl také nějaké pití a tatranky,
pan Jelínek z Hané dopravil před nádraží
spoustu chlebíčků a paní Alena Rubešová tady s námi rozdává sladké donuty
a jablka. Velmi často za námi chodí také
zástupce ředitelky Střední zdravotnické
školy v Prostějově Martin Mokroš. Ten
nikdy nezapomene na banány či mandarinky,“ vyjmenovala všechny dárce se srdcem na pravém místě Milada Sokolová.
Jen tak dál! Nosit můžete i nadále oblečení pro bezdomovce, a to přímo do
redakce Večerníku!
(mik)
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Dobří lidé přispěli bezdomovcům i sladkostmi a chlebíčky. K místnímu nádraží
v Prostějově chodí pro polévku čím dál tím více lidí.
2x foto: Michal Kadlec

BLÍŽÍ SE NAŠE VÝROČÍ

A BUDEME SLAVIT!

U této příležitosti pro vás chystáme řadu akcí...

ÚNOROVÁ AKCE NEMÁ CHYBU:

20%

PŘI OBJEDNÁVCE NA 2 ROKY ZÍSKÁTE NAROZENINOVOU SLEVU
ve výši

SPECIÁLNÍ PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
V únorové nabídce objednávám předplatné

Jméno
méno a příjmení (firm
(firma)
Město

na 24 kalendářních měsíců
SLEVA 354Kč
ušetříte

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

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

20%

PSČ

Ulice



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

hotově

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

ě
původn

nyní zaplatíte

1768Kč

1414Kč

akce platí do 28. února

Vylezly na jeøáb a poøizovaly si selfie...
➢z titulní strany
PROSTĚJOV Večerník na nebezpečné počínání mladých dívek upozornila žena, která v tu chvíli byla na
návštěvě u známých v Žeranovské
ulici.
„Seděli jsme u kávy a kamarádka najednou při pohledu z okna vykřikla, že na
ten vysoký jeřáb lezou nějaké dvě holky.
Mohlo jim být oběma mezi třinácti až

patnácti lety. S hrůzou jsme pak pozorovaly, jak obě prolezly i kabinou jeřábu
a vystoupaly ještě výš. Po schůdcích až
úplně do špice! Jednu dívku pak ještě
k tomu nenapadlo nic horšího, než se
plazit i po rameni jeřábu, zavěsit se
za nohy a tělo spustit dolů. A přitom
si ještě pořizovala takzvané selfie... Mé
známé se v tu ránu udělalo špatně a šly
na ni mdloby,“ popsala nám exkluzivně
celou událost paní S. P. z Prostějova,
která si nepřála zveřejnit celé své jmé-

no. „Manžel mé kamarádky okamžitě
zavolal státní policii, teprve až po chvíli
přijeli strážníci městské policie,“ dodala
svědkyně nebezpečné situace.
Hazardování se životem mohlo skončit
tragédií. Ovšem jak obě dívky rychle vylezly nahoru, tak rychle slezly
a zmizely. „Mohu potvrdit, že v neděli
dvanáctého února okolo šestnácté
hodiny jsme obdrželi oznámení, že na
konstrukci jeřábu ve značné výšce se
nacházejí dvě dívky. Jakmile vyslaná

AIDU provozovali „Makedonci“,
kteří se ale narodili v Turecku...
PROSTĚJOV Řadu ohlasů vyvolal
článek z minulého čísla Večerníku
týkající se konce cukrárny AIDA
v Prostějově. Z většiny z nich vyplývalo, že její dlouholetí provozovatelé měli celou řadu finančních
problémů. Zároveň nás jeden ze
čtenářů upozornil, jak je to vlastně
s jejich národností.
Refet a Mesut Halimi. Tato jména
znějí turecky, přesto dle svědků oni
sami o sobě často hovořili jako o Makedoncích či dokonce o Chorvatech.

„Tak jako Floridu provozují Albánci,
tak Aidu měli Turci. Nejsou to žádní
Makedonci, přestože v Makedonii
dříve skutečně žili a mají díky tomu
i makedonský pas. V mé vlasti se ke své
turecké národnosti hlásili, tady jako by
se za ni styděli,“ vysvětlil Večerníku jeden z Makedonců, který v současnosti
žije v Prostějově.
On sám měl s Refetem a Mesutem
Halimi špatné zkušenosti. „Zmrzlinu
měli dobrou, ale půjčil jsem jim peníze
a přes stále se opakující sliby mi je dlou-

ho nebyli schopni vrátit. Vše vyřešil až
exekutor,“ dodal muž, který si nepřál
zveřejnit své jméno, nicméně redakce
ho má k dispozici. „Kvůli nim jsem vypovídal i na policii. Bylo to poté, co jim
půjčil peníze jeden z bohatých Turků
působících v Prostějově. Ani jemu peníze dlouho nevraceli, proto jsem byl
navržen jako svědek,“ uzavřel náš zdroj.
Vyjádření obou provozovatelů AIDY
se redakci opakovaně zajistit nepodařilo, dovolat se na jejich mobilní telefony
je prakticky nemožné.
(mls)

hlídka dorazila na místo, obě slečny už
zde nebyly. Přestože proběhlo místní
pátrání po okolí, dostihnout se je nepodařilo,“ potvrdila případ Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. „Ke škodě na majetku nedošlo,
nebyla naštěstí zaregistrována ani žádná
zraněná osoba. Strážníci však v jednom
místě stavby zjistili porušení oplocení,
na což neprodleně upozornili odpovědnou osobu. Ta slíbila okamžitou
nápravu, načež tímto otvorem v plotu

se obě dívky na stavbu zřejmě dostaly,“
přidala Adámková.
Incident s největší pravděpodobností nebude mít žádnou dohru, obě
pubescentky nebyly zadrženy, tudíž
na jejich hazardování se životem
prozatím nemohli být upozorněni
ani rodiče. „To mě hodně šokuje! Škoda že policisté přijeli tak pozdě. Holky
byly na jeřábu ještě tak čtvrt hodiny po
našem ohlášení. A prostě na zabití...,“ láteřila svědkyně celé události.

Jak Večerník zjistil, zdaleka se nejedná o nahodilé počínání mladistvých.
Někteří chlapci se již nějakou dobu
baví tím, že lezou na všechno a všude. Na sociálních sítích pak zveřejňují videa ze svých dobrodružných
výprav a dle množství zhlédnutí
mají velký úspěch. Mladí Prostějované prostě balancují na hraně života a smrti! Avšak co bezpečnost? Co
zákony? Čtěte v příštím Večerníku!
(mik)

Vietnamská BEZVA FINTA

Michal KADLEC

>>> dokončení ze strany 3
Situaci se už zabývají úřady. „S takovými příběhy se u vietnamských
obchodníků setkáváme často po
celé republice. Tento konkrétní
případ z Prostějova zatím nemohu
komentovat, neznám podrobnosti.
Obecně vzato se ale může jednat
o klamavou reklamu,“ potvrdil Večerníku Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ústředí České obchodní inspekce

v Praze. Zaslali jsme mu tedy okamžitě všechny dostupné důkazy,
které svědčí o podezřelé fintě na
zákazníky. „Děkujeme, prověříme
to,“ slíbil mluvčí ČOI.
Večerník se pochopitelně šel zeptat přímo k prameni, jak to s tím
koncem prodeje ve skutečnosti je.
„Ale to víte, že jsme měli skončit už
v prosinci! Jenomže tehdejší majitelka prodejnu předala a nám všem
přišla na mobil esemeska, abychom
druhého ledna znovu přišli do práce.

Obchod totiž převzal támhleten vietnamský mladík,“ ukázala
prodavačka na menšího muže.
„Končíme, jo, končíme, fakt. Do
konce února a konec. Prodáváme poslední zásoby,“ tvrdil nám
hodně nesmělý a ve tváři červený
vietnamský obchodník.
Bude to tentokrát pravda? Večerník si jeho slova 1. března zkontroluje! A věřme, že ještě před
ním to udělá Česká obchodní
inspekce...
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BESEDA O ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ
BYLA VYHROCENÁ, ALE KOREKTNÍ
„Mrtví přece nemohou mít přednost před živými,“

Původní zpravodajství a foto
pro Večerník

Michal KADLEC

s přispěním

Petra KOZÁKA

roztleskala publikum primátorka Alena Rašková
PROSTĚJOV Jak jde o dobrou věc, dokáží se lidé domluvit. Okolo navrhovaných úprav parku ve
Studentské ulici se v posledních měsících nejen v Prostějově vzedmul už takový požár emocí, že
bylo načase ho začít hasit. Vedení magistrátu i přes tři tisíce občanů, kteří podepsali petici za zachování stávajícího stavu parku, byli v celostátních médiích obviňování z antisemitismu poté, co
odmítali přistoupit na požadavky Federace židovských obcí a Nadace Kolel Damesek Eliezer. Tyto
dvě organizace totiž chtějí celý prostor oplotit a silně tak omezit pohyb především dětí z blízkého
Reálného gymnázia a základní školy Prostějov. Členové Pirátské strany a Strany zelených si správně řekli - DOST! A svolali všechny znesvářené strany k jednomu mikrofonu.
Petr Lysek s Ivo Lužným uspořádali
ve čtvrtek první otevřenou besedu
s občany, při které za jeden stůl v sále
Kulturního klubu Duha usedli předseda Federace židovských obcí Petr
Papoušek, Tomáš Jelínek z nadace
Kolel Damesek Eliezer, primátorka
Statutárního města Prostějova Alena
Rašková a její první náměstek Zdeněk Fišer. Chyběl však velmi důležitý
„hráč“ celého sporu o budoucí úpravu pietního místa v parku ve Studentské ulici, a to zástupci petičního
výboru...
Doslova natřískaný sál plný lidí různých názorů tak měl první možnost
vyslechnout si argumenty. „Snažme
se podívat na celou choulostivou
záležitost očima nejen svýma, ale
i těch druhých. Nikdy bych netušil,
že snaha Židů o rehabilitaci hřbitova může přerůst ve spor takových
rozměrů. Snažme se o kompromis
a vyslyšme přání zástupců židovských obcí. Oni přece nechtějí nic
jiného než napravit křivdy, které na
nich spáchali nejen nacisté za druhé
světové války, ale i komunistický režim v novodobější historii,“ pronesl
na úvod farář Jan Jun.

Moderátorka besedy profesorka Ingeborg Fialová udělila poté slovo předsedovi Federace židovských obcí. Ten
divákům během deseti minut vylíčil
historii židovství a vysvětlil, proč trvají
na zásadních úpravách parku ve Studentské ulici. „Víte, Židé kladou hlavní
důraz na tělesnou schránku. Připomíná
to i hebrejské označení našich hřbitovů,
a to Dům věčnosti. Na rozdíl od křesťanů byli vždy pochováváni výhradně do
země. A na hřbitově ve Studentské ulici
jsou doposud desítky, možná stovky těl
našich předků. Chceme jen zdůstojnit
celý prostor a vytvořit zde pietní místo,“ zdůraznil Petr Papoušek. Na něho
navázal Tomáš Jelínek z nadace Kolel
Damesek Eliezer. Ten ovšem stovce
přítomných jen trochu nudně přednesl
seznam všech setkání, která absolvoval
s vedením magistrátu během posledních dvou let. „Bohužel během této
doby jsme se nedohodli, přestože jsme
na základě připomínek vedení města
i například hasičů v návrhu úprav parku udělali spoustu změn,“ konstatoval
Tomáš Jelínek. Vyhnul se však přímé
argumentaci, že Židé skutečně požadují
celý prostor parku oplotit. „Plánujeme
ohrazení s jedním vstupem na severní

straně z Lidické ulice. Touto brankou
by se vycházelo i ven. Lidem by tak park
zůstal nadále přístupný. Vždyť děti by
mohly chodit do školy po rozšířené cestě okolo parku, udělaly by jen pár kroků
navíc,“ přiznal až později Jelínek.
Prostějovská primátorka vzápětí
pronesla projev, který byl několikrát
přerušen souhlasným potleskem lidí
v obecenstvu. „Je pravda, že jednání mezi námi a zástupci židovských
organizací bylo už nespočet. My
ale stále trváme na stanovisku, že
v případě jakýchkoliv úprav parku
na pietní místo musí být zachovány

všechny bezpečnostní prvky a také
volný průchozí stav parkem pro školní děti i ostatní občany. Podle našich
propočtů tímto prostorem ve Studentské ulici projde denně až patnáct set lidí. A nejde přehlížet fakt, že
oplocením parku bychom takovou
masu poškodili. Bohužel na tyto argumenty zatím zástupci židovských
obcí nechtějí reagovat, prosazují si
svůj pohled na rehabilitaci hřbitova. Mrtví ale přece nemohou dostat
tak výraznou přednost před živými,
a hlavně dětmi,“ sklidila bouři ovací
Alena Rašková. „V žádném případě
nás někdo nemůže podezírat z antisemitismu. Už před patnácti lety,
když jsme se dozvěděli o velkém
židovském hřbitově ve Studentské
ulici, nechalo město samo o sobě vybudovat v parku malý památníček.
Byli jsme a neustále jsme hrdí na židovskou minulost Prostějova. Jenomže současní představitelé komunity přicházejí s náročnějšími projekty,

které by negativně zasáhly do života
tisíců Prostějovanů. A my jsme tu od
toho, abychom občany zastupovali
a hájili jejich zájmy,“ dodala Rašková.
Do dalšího průběhu besedy se pak
zapojili i samotní návštěvníci. „Bydlím v Tylově ulici už několik desetiletí, v parku jsem venčila i psa. Chápu
ale, že tohle není vzhledem k památce
zesnulých Židů vhodné a už to taky
nikdy neudělám. Prostorem však
chodí spousta dětí do školy, odpočívají zde důchodci na lavičkách, malé
děti si zde hrají. A to je věc, o kterou
nechceme přijít! Já jsem podepsala
petici, a nikdo mě nevydíral nějakými
fotografiemi parku obehnaného zdí,
jak jsem se dočetla někde v novinách.
Podepsala jsem ji proto, že si nepřeju
po desítkách let měnit něco, na co
jsem zvyklá,“ uvedla například jedna
z diskutujících.
Celý spor nakonec pomůže řešit bývalý premiér České republiky Vladimír Špidla. Podaří se mu to?
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BYLI JSME
U TOHO

Představitelé radnice a židovských organizací společně lidem v sále vysvětlovali své postoje k danému problému.

Co stálo za neúčastí „petičníků“?
PROSTĚJOV Způsobilo to menší
poprask, nicméně rozhodnutí zástupců petičního výboru, kteří dokázali zrealizovat největší protestní dokument v historii Prostějova,
se musí respektovat. Na čtvrteční
besedě ale výrazně chyběli, na
čemž se shodli všichni zúčastnění.
Proč vůbec představitelé petičního
výboru odmítli ve čtvrtek do Kulturního klubu Duha přijít? Den před
besedou rozeslali médiím vysvětlení. „Děkujeme organizátorům za
pozvání do besedy. Dokud ale bude
pokračovat stávající křivá a podlá
dezinformační kampaň plná nepodloženého obviňování občanů
našeho města z antisemitismu jen
proto, že si dovolí veřejně nesouhlasit s návrhem židovských organizací,
je dle našeho názoru zcela nevhodné
účastnit se jakýchkoliv akcí společně
s těmito navrhovateli. Připomínáme,
že cílem navrhovatelů je vytvořit
plotem zcela obehnaný a neprůchozí pietní prostor o ploše skoro sedmi
tisíc metrů čtverečných místo stávajícího, desítky let již existujícího

parku a parkoviště v ulici Studentská
v Prostějově. Jedním z hlavních důvodů vzniku naší petice bylo upozornit občany právě na tento skutečný záměr navrhovatelů dlouhodobě
zamlžovaný obecnými pojmy, jako
jsou rehabilitace hřbitova, zvýšení
piety, navrácení úcty, kousek živého
plotu a podobně,“ stojí v prohlášení
petičního výboru.
Redakce Večerníku navíc exkluzivně získala vyjádření jednoho
z mluvčích Aleše Michálka, které
najdete na vedlejším místě této
strany.
Jak zní stanovisko organizátorů?
„Pár dní před besedou jsme elektronickou poštou obdrželi vyjádření
petičního výboru, ve kterém byla
odmítnuta jejich účast na besedě.
Samozřejmě, že mají na takovýto
postup právo a nikterak jim jej neupíráme. Nicméně považujeme toto
odmítnutí za velkou chybu a velice
nás tato neúčast mrzí. Jsme přesvědčeni, že udržování pozice na úrovni
´zákopové války´ není v zájmu nikoho ani zástupců nadace Kolel Dame-

sek Eliezer, ani občanů města Prostějova a ani v zájmu autorů petice,“
tvrdí Petr Lysek a Ivo Lužný. „Zorganizování besedy byl nápad v situaci,
kdy se v tisku vyhrotil konfrontační
styl informování o kauze, obviňování signatářů petice z antisemitismu
a především komentáře svědčící
o neznalosti aktuálního stavu věci.
Na toto téma proběhla v rámci opozice krátká diskuse, jejímž závěrem
bylo, že nebudeme besedu organizovat jako Změna pro Prostějov, ale
jako společnou akci Pirátů, Zelených
a vedení města Statutárního města
Prostějov. Což se po několika jednáních podařilo a jsme tomu rádi. Nevnímáme tento problém jako něco,
co by měla opozice využívat jako
zbraň proti koalici s vedením města.
Rozhodně to není akce pouze opozičních stran, jak se objevilo v rozhovoru s panem Michálkem ve Večerníku. Proti interpretaci, že bychom
si na této nešťastné kauze chtěli dělat
politické body, se musíme důrazně
ohradit,“ tvrdí duo opozičních zastupitelů.

PROSTĚJOV Organizátoři besedy si
jako moderátorku vybrali profesorku
Ingeborg Fialovou z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Tato dáma se
svého úkolu zhostila velmi dobře, to
jí nikdo nemůže upřít. Jednu vadu na
kráse ale měla...
Paní Ingeborg neměla v žádném případě jednoduchou roli, musela ukočírovat

mnohdy emotivní diskusi, což se nakonec podařilo. Ovšem v jednu chvíli se po
její reakci publikum rozbouřilo údivem.
Ingeborg Fialová totiž přiznala, že vůbec
ani netuší, kde park ve Studentské ulici
je a jak je umístěna škola... „Nešlo by jednat o tom, že by se zřídil jiný vchod do
školy, třeba zezadu? Já nevím, netuším,
jak to tam vypadá, jen se ptám,“ udivila
přítomné.
Podle názoru Večerníku by moderátor
takto ožehavé besedy měl mít alespoň

základní přehled o situaci, o které se vede
obrovský spor. „Přemýšleli jsme o vhodné osobě a naše priority byly poměrně
jasné - neměla by pocházet z Prostějova,
měla by se orientovat v problematice
a měla by být pokud možno z akademického prostředí. Rozhodně jsme nechtěli
mít jako moderátora novináře. Z několika uvažovaných kandidátů nám nakonec
přišla jako nejvhodnější profesorka Ingeborg Fialová. Při osobním setkání jsme se
přesvědčili v diskusi o tom, že naše volba

Stanovisko petičního výboru k besedě
„Petiční výbor dlouho řešil, zda se akce zúčastní či ne. Nakonec převážilo stanovisko, že stále pokračuje lživá a podlá mediální kampaň obviňující občany Prostějova
z antisemitismu s jediným cílem - vytvořit
skrytý tlak na volené zastupitele města,
aby se i oni zalekli takového možného mediálního osočení. Poslední kapkou bylo,
když se v minulém týdnu objevil v rukách
pana Jelínka další ´trumf´ - jakýsi protižidovský anonym údajně šířený po našem
městě a snad prý i šetřený policií. Nenašli
jsme jediného člověka v Prostějově, který
by jej obdržel či se s ním setkal. Zásadně
proto odmítáme tuto lživou kampaň,
a dokud bude pokračovat, nebudeme se
účastnit žádných debat s lidmi, o nichž si
myslíme, že za ní stojí. Držíme se přesně
dle hesla, že s vyděrači se nejedná!
Besedy jsme se zúčastnili tedy jen jako
prostí občané. Nepřinesla v podstatě nic
nového. Navrhovatelé jednoznačně a nekompromisně trvají dále na zrušení celého parku a parkoviště v ulici Studentská.
Magistrát s tím nesouhlasí, ale pro svůj
postoj používá hlavně zástupné technické
důvody. Náš petiční výbor požadované
zrušení parku a parkoviště kvůli vytvoření
uzavřeného, plotem - kromě jediné bran-

ky - plně obklopeného a zcela neprůchozího pietního místa o ploše skoro sedm tisíc
metrů čtverečných zásadně odmítá.
Pod dnešním parkem je uložena celá
řada inženýrských sítí. Tvářit se, že hrobová místa jsou dodnes nenarušena, je
tvrdou demagogií. V besedě také vůbec
nezaznělo, že veřejně využívaný prostor
bude de facto všem občanům odebrán
jen kvůli náboženským aspektům jedné
z církví praktikujících v České republice.
Zdůrazňujeme, že zaniklých hřbitovů, na
kterých jsou dnes postaveny jiné objekty
či parky, jsou v naší republice stovky. Mahlerovy sady v Praze, Flora Olomouc, Sad
dr. Milady Horákové v Ostravě... Budeme
je všechny ´rehabilitovat´?
Zásadní nesouhlas občanů s představami
navrhovatelů nemá zcela nic společného
s antisemitismem. Je to nesouhlas se změnou prostředí, ve kterém trvale žijí. Oni i jejich děti. A na tento postoj mají, dle našeho
názoru, plné právo. Vrátit historii o osmdesát let nazpět prostě nejde. I my žijící máme
svá práva! Evidentně si je ale budeme muset tvrdě bránit. Včetně upozornění politikům, že právě a jen my, občané, jsme jejich
Aleš MICHÁLEK,
voliči!“
člen petičního výboru

Byla tou pravou? Moderátorka nevěděla, kde vůbec se park nachází
byla správná a nakonec se nám tuto ženu
podařilo přesvědčit, aby tento nesnadný
úkol na sebe vzala. Dle našeho názoru je
to ta nejlepší volba a argumentaci o její
´neobjektivnosti´ považujeme za mírně
řečeno nefér,“ namítá organizátor besedy
Petr Lysek.
Ingeborg Fialová moderování víceméně zvládla, ovšem neměla ani
tušení, kde park ve Studenstké ulici
vůbec je a jak vypadá...

ANKETA
Některým z účastníků besedy z řad
prostějovských či krajských komunálních politiků položil Večerník jednoduchou otázku:
Jak hodnotíte prùbìh setkání
a jaké poznatky si odnesli?
Pavel SMETANA (ČSSD),
náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov
„Besedy na téma bývalého židovského
hřbitova jsem se zúčastnil, a jsem za to
rád. Z mého pohledu probíhala diskuse
mezi představiteli města, zástupci nadace, Federace židovských obcí a veřejnosti
korektně. Nedošlo na žádné antisemitské
výpady a byla vidět snaha hledat solidní
řešení mezi všemi přítomnými. Věřím, že
po čtvrteční debatě se podaří najít takové
řešení, které na straně jedné zvýší pietu
tohoto místa, připomene jeho historii
a zároveň bude reflektovat potřeby občanů města Prostějova. Jsem v této věci
optimista.“
Jan NAVRÁTIL
(Změna pro Prostějov),
prostějovský zastupitel
„Jsem rád, že se beseda uspořádala, jen
škoda, že se neuskutečnila už dříve a třeba
z pozice města Prostějova. Pro mne je požadavek na neprůchozí park, to znamená
oplocený a s jediným vstupem, nepřijatelný. Chápu potřebu pietního připomenutí
a umístění nalezených náhrobků, ale druhá strana musí chápat, že se píše rok 2017
a všechny hřbitovy vznikají i zanikají, přičemž zde se nepohřbívá už od roku 1908.
Naši předkové moudře a společně zřídili
další hřbitovy v Brněnské ulici mimo
obytnou zónu. Trochu mě zamrzel neustálý pohled besedy do minulosti a nevyváženě malý výhled do budoucnosti, kdy
nebyl prostor zeptat se pana Jelínka na
způsob oplocení, způsob údržby, na názor mrtvých na stavební přesuny parkoviště a život živých třeba s fixy nad mapou
dané lokality uprostřed města.“
Jaroslav ŠLAMBOR
(KSČM), radní Statutárního
města Prostějov
„Každá výměna názorů je téměř vždy
pozitivní, řada věcí se buď vyjasní, nebo
upřesní. Což platilo i pro tuto besedu. Informací, názorů a důvodů pro obhajobu
vyhraněných postojů sice přibylo, ale rozdílné pohledy na řešení se sblížit nepodařilo. A tak v platnosti zůstává již ze začátku
února dohodnutý další krok, a to březnové jednání mezi městem a představiteli
židovských organizací za účasti mediátora
v osobě bývalého premiéra Špidly. Ve hře
bude pravděpodobně i diskuse o vypsání mezinárodní architektonické soutěže
na zpracování studie tohoto prostoru.
Osobně nejsem o možné úspěšnosti tohoto postupu přesvědčen. Doufám, že se
mýlím. Jinak beseda přinesla i jeden poznatek, který ani v nejmenším nerezonuje
s tím, co nám ve většině případů servírují
média, totiž že Prostějov je protižidovský.
Není, a vím, že ani nikdy nebude!“
Zuzana BRATTEROVÁ
(ČSSD),
krajská zastupitelka
„Diskuse byla korektní a potřebná.
Obě zásadní strany se sešly před občany a mohly předložit své argumenty.
Pevně věřím, že byla nastartována cesta ustavení kompromisu, nezbytného
pro úpravu předmětné plochy, a tento
kompromis bude nakonec uspokojivý pro všechny. Doufám, že park se
stane krásně upraveným místem s přijatelným režimem provozu. Vyjádřila
jsem však také přání, aby zůstal i nadále prostorem veřejným, s přístupem
pro všechny občany a aby byl opticky
přehledný. A hlavně bez vysokých zdí
či hustých živých plotů, tedy bez překážek zvyšujících bezpečnostní rizika
zejména pro školáky.“

KRONIKA

Zpronevěra kolotoče
Z přečinu zpronevěry podezírají němčičtí policisté třicetiletou ženu z Bystřice
pod Hostýnem. Tohoto skutku se měla
dopustit tím, že si pro svoji potřebu
ponechala zálohu ve výši deseti tisíc
korun určenou na zakoupení dětského kolotoče pro obec na Prostějovsku.
Žena polovinu z celkově smluvně sjednaných dvaceti tisíc korun převzala počátkem prosince 2015. Do současnosti
však kolotoč ani nedodala, ani nevrátila
převzatou zálohu. Ve věci je tak vedeno
zkrácené přípravné řízení. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelé
ženě za přečin zpronevěry hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Osmkrát a dost? Asi ne...

Předminulou sobotu 11. února před
jedenáctou hodinou kontrolovali v obci
na Plumlovsku policisté dvaatřicetiletého řidiče osobního automobilu. Provedenou orientační zkouškou u muže
zjistili přítomnost látky amphetamin/
metamphetamin. Během předcházejících osmi dní to byla již třetí silniční
kontrola tohoto muže se stejným výsledkem. Také při předchozích kontrolách ve dnech 3. a 10. února u něho
testem zjistili přítomnost zakázaných látek. Muž ve všech případech užití drogy
popřel a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření. Další jízdu
mu policisté zakázali. V současnosti je
pro své jednání podezřelý ze spáchání
přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu hrozí pokuta od
dvou a půl až do dvaceti tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu
od šesti měsíců do jednoho roku.

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi u toho...
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SE UŽ
Skleníkové UFO u Smržic STAVÍ
MLADÍ
HASIČI
U
DRAHAN
VAŘILI
ZLATOU
VAŘEČKOU
Hlavní cena poprvé v historii putovala do Konice
U Kostelce má vyrůst skleník
o velikosti osmi fotbalových hřišť

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
DRAHANY Celkem patnáct ohňů vzplálo uplynulou sobotu v místní části „Japonsko“ městyse Drahany. Letos po osmnácté tu hasiči
uspořádali soutěž pětičlenných družstev ve vaření na otevřeném
ohni bez použití polotovarů. Tentokrát uspěli zejména guláše připravené na sádle, který připravili jak vítězné ´Veverky z Konice´,
tak i ´Plumlovští soptíci, kteří skončili třetí. Mezi toto duo se vklínili ´Burlaci z Otinovsi´ se svým Rebelem z kuřete. Akci sledoval také
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Účastníkům Zlaté vařečky letos nadmíru ledu solili příjezdové cesty, v sobotu 18.
přálo počasí. Zatímco ještě v pátek sněži- února vysvitlo slunce a oteplilo se. Děti
lo a pořadatelé kvůli všudypřítomnému tak na vaření měly ideální podmínky.

F o too r e poo r táá ž
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Letos se na vařečce sešlo patnáct pětičlenných týmů, do branného závodu se pak
ve dvou kategoriích zapojilo celkem dvacet tříčlenných družstev. „Pro nás je důležité, že máme stále celkem solidní účast,
děti to baví a my jsme stále schopni akci
připravit na patřičné úrovni. Ctíme tím
tradici a navazujeme na práci těch, kteří tu
s námi třeba už nejsou,“ svěřil se Večerníku Josef Pírek, starosta pořádajícího SDH
Drahany.
Zlatá vařečka letos vůbec poprvé putovala
do Konice a její zástupci z toho měli neskrývanou radost. „Zatím jsme se umístili
nejlépe na pátém místě. Možná bude letošní úspěch tím, že jsme letos poprvé před
soutěží trénovali. Před měsícem jsme s dět-

mi rozdělali oheň po bruslení na kluzišti
před naší sokolovnou,“ prozradil Vlastimil
Šmída z SDH Konice. Kromě nezbytného sádla obsahoval ´ Hasicí guláš´také
vepřové maso, hlívu ústřičnou a zabijačkový kabanos. „Jeden z našich členů si při
krájení brambor málem uřízl prst,“ zmínila
se Martina Řehounková, čímž rozptýlila
pochybnosti o tom, že by vítězné jídlo nevařily samy děti.
Na druhém místě skončili ´Burlaci z Otinovsi´ se svým Rebelem z kuřete. „Název
vymyslel Ondra Sekanina. Myslím, že se
nám podařilo uspět hlavně díky naší tajné
přísadě, kterou je speciální koření,“ prohlásil otinoveský šéfkuchař Jarek Hejč. Spokojeni museli být i třetí Plumlovští soptíci.
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Veverky z Konice připravily Hasicí guláš, za který získaly Na druhém místě skončili Burlaci z Otinovsi, jejichž recept Bronz brali Plumlovští soptíci za svůj Plumlovské guláš.
Zlatou vařečku.
nesl název Rebel z kuřete.
Foto: Martin Zaoral

KRALIČKY Nejdříve se choval jako
uvědomělý řidič, který když zaviní
nehodu, bere na sebe veškerou zodpovědnost. Jako uličník se ovšem nakonec
projevil šofér kamionu, který majiteli
poničil dům a bez zaplacení škody ujel.
„Ve středu patnáctého února dvacet minut
před třináctou hodinou poškodil pětačtyřicetiletý řidič kamionu značky Scania
návěsem dům v obci Kraličky. Na místě byl
ihned kontaktován majitelem domu, se

Zatímco škodovka zůstala havarovaná stát u Kostelce, policisté chytili viníka s bílým
vozem Hyundai až v Drahanech.
2x foto: Policie ČR

Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Vypátrat viníka nehody tedy nebylo
příliš složité, jenom ho chytit! Podařilo
se to až za nějakou dobu. „Provedeným
šetřením se podařilo zjistit řidiče vozidla,
kterým byl jednašedesátiletý muž z Blanenska. Toho se i s vozidlem podařilo
po několika hodinách vypátrat a zastavit
v obci Drahany. Muž uvedl, že při vjezdu do křižovatky byl oslněn sluncem

a přijíždějící vozidlo neviděl. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětačtyřicet tisíc korun,“
zkonstatoval Kořínek s tím, že alkohol
i jiné návykové látky byly u řidičů vozidel
vyloučeny provedenými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

Poškození fasády a okapové roury na domě
v Kraličkách chtěl řidič kamionu uhradit, pak
ale vzal „roha“...
Foto: Policie ČR

kterým se poté dohodl na zaplacení vzniklé škody částkou padesáti euro. S vysvětlením, že pro peníze musí jít do kabiny, měl
do vozidla nastoupit a z místa ujet. Majitel
poškozeného domu věc ihned oznámil
na policii. Policisté provedeným šetřením
kamion i jeho řidiče vypátrali v logistické
firmě v Kralickém Háji,“ popsal neobvyklý
případ dopravní nehody František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě podle něj nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla vyčíslena na dva tisíce korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Řidič kamionu je v současnosti podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu. Za ujetí
z místa dopravní nehody bez prokázání
totožnosti včetně údajů o vozidle mu hrozí pokuta v rozmezí od dvou a půl až pěti
tisíc korun,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího šetření.
(mik)
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Předplatné na dva roky

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Nehoda u Kostelce, honička až do Drahan! Chtěl zaplatit v eurech, ale UJEL!
KOSTELEC NA HANÉ, DRAHANY
Minulé pondělí 10. února o půl deváté
ráno došlo v křižovatce silnice Prostějov - Kostelec na Hané s komunikací
od Smržic na Mostkovice k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů.
Na tom by vzhledem k nebezpečnosti
této křižovatky nebylo nic divného,
k podobným karambolům zde dochází bohužel často. Tento případ byl ale
výjimečný tím, že viníka nehody honili
policisté až do Drahan!
„Řidič automobilu značky Hyundai do
křižovatky od Mostkovic proti dopravní značce Stůj, dej přednost v jízdě! vjel
v době, kdy tudy po hlavní komunikaci
od Prostějova projížděl automobil značky
Škoda. Ten byl při střetu otočen do protisměru a zastavil se v levém jízdním pruhu.
Řidič automobilu Hyundai z místa nehody ujel. Na místě však spolu s úlomky
poškozeného vozidla zůstala ležet i přední
registrační značka tohoto auta,“ shrnul
událost František Kořínek, tiskový mluvčí

pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

zjistili jsme

BYLI JSME
U TOHO

Slavnostního nástupu se zúčastnilo všech patnáct družstev, která se utkala v soutěži
o Zlatou vařečku.
Foto: Martin Zaoral

Tradice Zlaté vařečky sahá desítky let
dozadu až do dob Svazarmu. Tehdy prý
u Drahan hořelo i padesát ohňů. „Lidí,
kteří by se chtěli podílet na organizování
podobné akce, spíše ubývá. I děti často
mají docela jiné zájmy. Nicméně my to
určitě hned tak nezabalíme. Do budoucna
bychom mimo zavedených soutěží chtěli
nabídnout i zajímavý doprovodný program,“ uzavřel Josef Pírek z SDH Drahany,
který kromě Zlaté vařečky pořádá na konci
srpna také akci s názvem ´Ahoj, prázdniny´, která bývá zakončena ohňostrojem.

„Základem opět byla cibulka a špekáčky.
Hlavní změnou, kterou jsme při přípravě našeho guláše udělali, bylo to, že jsme
olej vyměnili za sádlo. A přineslo nám to
úspěch,“ jásala Viktorie Šmídová.
Zlatá vařečka však rozhodně není pouze o kuchařském umění, ale také o rychlosti a obratnosti, kterou si mohli mladí
hasiči otestovat v branném závodě. Organizátoři měli radost zejména z kategorie
mladších žáků, kde v konkurenci deseti
družstev zvítězily Štětovice vedené Petrou
Podborskou. V doprovodných branných
závodech obvykle vynikaly Vrahovice, ty
však tentokrát do Drahan nedorazily. Snad
i proto měly hned dvě domácí družstva
v kategorii starších žáků cestu k vítězství
otevřenou. To nejlepší z nich přitom vedla
Eliška Vymětalová, která ještě loni soutěžila za vítězný tým v kategorii mladších žáků.

VÝSLEDKY ZLATÉ VAØEÈKY 2017
- BRANNÝ ZÁVOD

mladší:

1. Štětovice
2. Otinoves
3. Protivanov

starší:

1. Drahany 2
2. Drahany
3. Protivanov

došlo na naši adresu...

Vítězný tým Filmového labyrintu.

VRCHOSLAVICE Po loňském
velmi úspěšném Literárním labyrintu nadšenci okolo knihovnice
Nadi Páclové opět přitáhli pozornost soutěživců všech věkových
generací. Předminulou neděli
uspořádala knihovna Vrchoslavice za pomoci Obce Vrchoslavice
a DDM Orion Němčice nad Hanou na motorestu další soutěž,

Foto: OÚ Vrchoslavice

tentokrát zaměřenou na oblast filmů a seriálů.
V motorestu se sešlo na sedmdesát
filmových nadšenců. Vzniklo šestnáct
čtyřčlenných týmů a soutěž mohla začít.
Týmy si vybíraly otázky z osmi kategorií:
pohádky, komedie, dobrodružné filmy,
filmy pro pamětníky, fantasy, seriály, filmová hudba a bonusy. Po určení, z kterého filmu ukázka pochází, následovala

SMRŽICE, KOSTELEC NA HANÉ
Něco tak rozlehlého se v historii prostějovského regionu asi ještě nikdy nestavělo! V okolí Smržic lze nyní vidět
těžkou techniku, kterak přemisťuje
tisíce tun orné půdy. Staví se zde totiž
velkokapacitní skleník na pěstování rajčat. Zabírat by měl plochu zhruba dvou
a půl hektaru, což je rozloha bezmála
čtyř fotbalových hřišť. A to není vše.
U Kostelce na Hané má vyrůst skleník
dokonce dvakrát tak velký!

Martin ZAORAL

Bouři zděšení mezi místními vyvolal
záměr na vybudování obrovského skleníku na pěstování rajčat mezi Smržicemi
a Čelechovicemi na Hané, o němž už Večerník informoval v jednom z lednových
čísel. Není divu, že lidé mají nyní strach
zejména ze znečištění ovzduší kvůli vytápění a také obtěžování světlem. V neposlední řadě se hrozí výrazného nárůstu
kamionové dopravy.
Přes jejich protesty už však odborníci na
životní prostředí z Olomouckého kraje
a následně i stavební úřad záměr posvětili. Projekt se tak už začal realizovat, a to

U Podhraïáku
pokácí kaštany
Plumlov (mls) - Desítky let staré
kaštany, které stojí u silnice mezi
Plumlovem a Soběsukami, jdou
k zemi. Jejich stav byl dlouhodobě špatný a v minulosti opakovaně
ohrožoval řidiče. S kácením se začalo o uplynulém víkendu a bude se
v něm pokračovat i nadcházející sobotu a neděli.

Kamiony už na
pøejezd nesmí

Mezi Smržicemi a Studencem dochází v těchto dnech k nevídanému přesunu tun zemědělské půdy. Stavba skleníku mezi místními vzbuzuje velkou nevoli. Foto: Jaroslav Trávníček

i přesto, že Smržice se stavbou nesouhlasily. „Zaznamenala jsem v prostoru pohyb
těžké techniky,“ potvrdila starostka Smržic Hana Lebedová, která se už se vznikem skleníku smířila. „Bylo nám přislíbeno, že skleníky budou zastíněny, a také, že
budou vytápěné z nedaleké bioplynové
stanice. V současnosti nám vadí zejména
změna krajinného rázu na kopci za obcí,“
dodala Lebedová.

na Hané. Ve srovnání s tím u Smržic bude dokonce dvojnásobně tak
velký. Z dokumentace vyplývá, že
zabere 5,1 hektaru, což představuje
plochu asi osmi fotbalových hřišť.
Vypěstovat by se tu mělo zhruba 2
080 tun rajčat ročně. Město Kostelec
na Hané k tomuto projektu už vydalo
souhlasné stanovisko.
Večerník zajímalo, zda vedení města
nemá problém se světelným smoSmržice v tom nebudou samy
gem a znečištěním ovzduší kvůli vyPodobný velkokapacitní skleník má tápění skleníku. „Světla ze skleníků
vzniknout také na katastru Kostelce se neobáváme, protože na nich má

Bloudění ve filmovém labyrintu

otázka vztahující se k ukázce. A že některé byly zapeklité! V mezičasech byly soutěžícím předčítány hlášky z filmů a jejich
úkolem napsat z jakého filmu výrok
pochází.
Nemohly chybět ukázky z notoricky
známých filmových snímků Tři oříšky
pro Popelku, Obecná škola, Hříšný tanec, Bylo nás pět, Pudr a benzín, Baron
Prášil, Poklad na Stříbrném jezeře nebo
komedie století S tebou mě baví svět.
Těm později narozeným udělaly radost
ukázky z Letopisů Narnie, Harryho Pottera, Hry o trůny či muzikálu V peřině.
Že jsou to všechno profláknutá díla? Tak
schválně, jak se jmenoval doktor v komedii Vesničko má středisková, kterého
ztvárnil Rudolf Hrušínský? Vzhledem
k tomu, že toto jméno z nabízené nápovědy všichni soutěžící jen tipovali, přišel
na řadu dotaz z publika, zda jeho jméno
skutečně ve filmu zaznělo. A tím si zvídavý fajnšmekr Libor Mitana zadělal na
domácí úkol. Do příštího labyrintu má

RYCHLÝ
VEČERNÍK

zjistit, kolikrát příjmení doktora ve filmu
zazněloavekteréminutě.Uvidíme,jakse
s tím zapálený filmový fanoušek popere.
Přestože na Filmový labyrint přijeli
i přespolní soutěžící, vítězství zůstalo
doma. Ukázalo se, že největší znalosti z oblasti filmů má rodina Baškova
s posilou Adamem Vojtkem. Za první
místo obdrželi poukázky na knihy dle
vlastního výběru. Stříbrné místo obsadil
tým Vosičky/Ličkovi a výhrou jim byly
vstupenky do kina. DVD s klasickými
českými filmy byla odměnou za bronzovou příčku a mířila do Němčic rodině
Skaličkové. V divácké soutěži byla vylosována rodina Handlova.
Spokojené tváře soutěžících po skončení Filmového labyrintu byly organizátorům tou největší odměnou. Těžko
říct, zda pro ně bylo větší zábavou soutěž
připravovat, nebo její samotný průběh.
Jedno je ale jisté, další Labyrint bude.
A o čem? Tak to nechte překvapit...
(AdPa)

být instalováno zaclonění. Co se
týče znečištění ovzduší, tak skleníky
mají být vytápěny zemním plynem.
Vše již posoudili pověření pracovníci ochrany ovzduší,“ vyjádřil se
starosta Kostelce na Hané František
Horák. Kostelecký skleník se na rozdíl od toho smržického zatím stavět
nemůže, jelikož na něj nebylo dosud
vydáno stavební povolení. „Bylo
podáno odvolání proti vydanému
územnímu rozhodnutí,“ reagoval
Horák na náš dotaz ohledně aktuálního stavu projektu.

Nový starosta Držovic

V UTAJENÍ!
zjistili jsme
DRŽOVICE Večerník sleduje povolební
situaci v Držovicích. A přestože se bezprostředně po oznámení konečných výsledků
zdálo, že karty jsou rozdány, poslední událostí vyznívají dosti neurčitě. Minulý čtvrtek
16. února sice proběhla odložená schůzka
dvou vítězných subjektů a Hnutí Za Držovice společně s Iniciativou utvoří novou
koalici, avšak vedoucí představitelé obou
subjektů tají jména kandidátů na starostu
a místostarostu...
„Dohodli jsme se na obsazení postů starosty
a místostarosty obce. Obsazení těchto postů
podléhá demokratické volbě, která se uskuteční
na ustavujícím zasedání zastupitelstva Držovic.
Do té doby chceme všechny požádat o trpělivost. O oficiálním výsledku budeme ihned in-

formovat na webu Iniciativy občanů Držovice,“
sdělila Večerníku Renata Čižmárová z hnutí Iniciativa. Jména navržených kandidátů opakovaně prozradit odmítla. „V této chvíli stále čekáme
na informaci, jestli někdo využil možnosti podat návrh na neplatnost voleb nebo volby kandidáta. Pokud této možnosti nikdo nevyužije,
svolá dosavadní starostka do patnácti dnů ode
dne, kdy hlasování nabylo právní moci, ustavující zasedání nového zastupitelstva. Tam se vše
dozvíte,“ uvedla Čižmárová. „Těšíme se na to, až
budeme moci začít pracovat na rozvoji Držovic
a na plnění našich předvolebních slibů,“ dodala.
Podobně tajemný byl i lídr hnutí Za Držovice.
„Mohu jen prozradit, že jednání s kolegy z Iniciativy bylo velmi rychlé a konstruktivní. Úplně
v klidu jsme se dohodli na všem. Koho jsme
společně navrhli na starostu a jeho zástupce,
však zveřejníme až na ustavujícím zastupitelstvu. Chceme tak předejít spekulacím,“ potvrdil
Jaroslav Studený.
(mik)

Smržice (mls) - Tohle bývalo nebezpečné. Pokud mířil kamion od
Smržic ve směru na Prostějov a musel dát na křižovatce přednost autům
jedoucím po silnici z Prostějova do
Kostelce na Hané, pak jeho zadní
část zůstávala stát na železničním
přejezdu. Hrozilo přitom, že do něj
narazí projíždějící vlak. K těmto rizikovým situacím by už docházet
nemělo. Vozidla delší jak pět a půl
metru budou mít brzy na železniční přejezd zakázaný vjezd. Budou-li
se tedy chtít nákladní auta vydat ze
Smržic do Prostějova, budou muset
jet přes Držovice.

Stínavou projdou masky
Stínava (spo) - Tuto sobotu 25.
února se ve Stínavě uskuteční tradiční masopustní průvod. Sraz masek je
dvě hodiny po poledni u obecního
úřadu, poté se všichni v doprovodu harmoniky vydají napříč vesnicí
a svoji pouť zakončí v Obecním
domě. Tam bude připraveno posezení.

Ze Stražiska až do
východní Afriky
Stražisko (mls) - Minulou sobotu
se v sále Obecního úřadu Stražisko
konala beseda s Marcelou Krejčí
o životě v Ugandě a Keni. Studentka
Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci se
do Afriky rozjela pomáhat tamním
dětem, kterým společně s ostatními
dodávala školní pomůcky či dělala kurzy k tomu, aby věděly, jak se
bránit choleře. Právě na tuto nemoc
v Ugandě umírá řada lidí.

WWW.
VECERNIKPV.CZ

17021710205
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„JAKOBY KINO USILOVALO SPÍŠE O ODRAZENÍ DIVÁKŮ!“
Barbora Prágerová se stala ředitelkou Metra, když zrovna jela do Německa...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Co jste dělala v době, kdy jste
o kinu Metro v Prostějově ještě neměla pořádně ani potuchy? Byla jste
uváděna jako režisérka...
„Tak to je trošku přehnané tvrzení.
(smích) Před pár lety jsem režírovala jeden studentský projekt, který jsme na
Univerzitě Palackého v Olomouci táhli od jeho prvopočátku až do konečného velkého úspěchu. Za popularizaci
vědy jsme dostali Cenu Akademie
věd České republiky. Šlo o studentský
videoseriál rozhovorů s nejrůznějšími
pedagogy zmíněné univerzity. Já celou
sérii opravdu režírovala, ale že bych
byla považována za opravdovou režisérku, to je hodně nadnesené.“ (úsměv)
 Prostějovanům jste byla také
prezentována jako výtvarnice...
„Mám titul bakaláře umění z Univerzity Tomáše Bati z Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně, kde
jsem studovala klasickou animovanou
tvorbu. Tudíž jsem dělala animovaný
film, získala jsem tedy v tomto směru
i umělecké vzdělání.“
 Dostala jste se ve zmíněné branži také mezi profesionály?
„Jak na Univerzitě Palackého, tak i na
Univerzitě Tomáše Bati nás profesionálové vyučovali. Při své práci, kterou
stále vykonávám jako dramaturgyně
Festivalu Academia Film Olomouc, se
každoročně setkáváme s profesionály
z celého světa. Potkala jsem se při těchto příležitostech s mnohými známými
a velmi zkušenými lidmi, například se
scénáristou Petrem Jarchovským.“
 Pojďme do Prostějova. Kdy vás
poprvé napadlo, že byste mohla
zkusit štěstí a přihlásit se do konkurzu na ředitelku Kina Metro 70?

„Vzhledem k tomu, že katedra filmových a divadelních studií se profiluje
tak, že její absolventi jsou uplatnitelní
v celé škále oborů souvisejících s kinematografií, a provoz kina je jednou
z nich, tak pro mě osobně to nebylo
nic nepředstavitelného. Jelikož stále
ještě studuji magisterský obor na této
katedře, tak už během těch let si člověk udělá představu, čím by se mohl
zabývat. A vhledem k tomu, že katedra
je nebývale aktivní při vyhledávání budoucího uplatnění pro své absolventy,
narazila jsem i na tuto nabídku. Neřešila jsem v tu chvíli, zda bych mohla
uspět nebo ne, prostě jsem se do výběrového řízení přihlásila a čekala jsem...“
(úsměv)
 Většina mladých umělců raději
zkusí sólovou dráhu, chce prorazit například u filmu. Vy jste se
ale přihlásila o práci, o níž
jste věděla, že v žádném
případě nebude sólová
a navíc vás navíc upoutá na jedno místo. Co
vás k tomu vedlo?
„Během studia animace
jsem si už ověřila, že ani
zdaleka nejsem takový
tvůrce, který by měl
potřebu se někde
sólově uplatňovat.
Více mi vždycky
vyhovovala

týmová práce. I jako dramaturgyně na
festivalu jsem si vyzkoušela, co všechno kolektivní práce obnáší. Získala
jsem zkušenosti, a musím přiznat, že
tato práce mě zaujala daleko více, než
kdybych někde působila takzvaně na
vlastní triko.“
 Dvě dámy z vedení města, konkrétně primátorka Rašková s náměstkyní Hemerkovou, Večerníku
řekly, že jste výběrovou komisi
doslova uhranula! Jste si toho vědoma?
„Tak toto slyším poprvé od vás! To fakt
nevím!“ (smích)
 Dobře, ale v konkurzu
na místo ředitelky kina
Metro jste své konkurenty úplně převálcovala...

„Podívejte, když jdete na pohovor
a víte, že se vám na základě rozhodnutí
komise nezhroutí svět, jdete do výběrového řízení s daleko větším klidem
a mnohem uvolněněji. To byla moje
výhoda. Jako čerstvý absolvent školy
jsem šla do konkurzu s tím, že na tom
můj život nezávisí.“
 Pak jste se ale dozvěděla, že jste
vyhrála. Jaká byla vaše první reakce?

„Je pravdou, že jsem si představovala,
jak normálně přijdu do práce a pak večer domů, kde budu dělat ostatní věci,
se kterými jsem stále ještě svázána. Například při organizaci olomouckého
festivalu nebo v rámci studentského
projektu. Něco takového se ale absolutně nesetkává s realitou. Byla to ode
mě asi hodně naivní představa! Páce je
tady skutečně dost.“

„Ráda bych rozšířila program, ale je to
finančně hodně náročné. A zadruhé,
nemohu dělat nějaké rozšíření provozu v době, kdy do kina přijdou na
představení dva nebo čtyři lidé... Občas se dokonce děje, že nepřijde vůbec
nikdo... Tento problém se musí řešit
postupně. Ráda bych dokázala, aby si
Prostějované do svého kina cestu nacházeli ve stále větším měřítku.“

Jsme schopní si částečně vydělat na
provoz. Ale dosáhnout toho, aby kino
samo vygenerovalo prostředky
na větší rekonstrukci, to není reálné!

Foto: Michal Kadlec

17021710174

PROSTĚJOV Když se na konci
loňského listopadu stala vítězkou
výběrového řízení na post ředitelky prostějovského kina Metro 70,
někteří se zděsili, jiní se podivovali, další kritizovali. Všichni pak
měli na mysli: jak tato mladá slečna
z Olomouce dokáže řídit takové
zařízení? Podle radních však tato
křehká dáma v konkurzu naprosto excelovala a nabídla jasnou vizi,
kudy se má místní kino, které hluboce zaspalo několik let, v budoucnu ubírat. A právě proto Barbora
Prágerová nahradila ve funkci Ivana
Čecha. Zajímalo nás nejen to, jaký
má názor na provoz kina v minulosti, ale mimo jiného také co všechno
se pod jejím vedením změní...

„Volali mi to ve chvíli, kdy jsem byla
v dálkovém autobusu na půdě Německa, takže jsem moc nahlas ani
výskat nemohla, abych nevzbudila
spolucestující. (směje se) V první řadě
mě překvapilo, že radní v Prostějově
chtějí svěřit takovou zodpovědnost do
rukou mladého a nezkušeného člověka. Velmi tím oceňuji důvěru, kterou
do mě vkládají. Teprve až postupně
mi docházelo, jakého pracovního
úspěchu jsem dosáhla.“
 A úplně vám to došlo, až jste
usedla do ředitelského křesla?
„Plně jsem si všechno uvědomila ve
chvíli, když jsem přijela do Prostějova
a postavila se před ohromnou budovu kina Metro...“ (úsměv)
 V jakém stavu jste zařízení
převzala?
„Sice v provozuschopném, nicméně poněkud zanedbaném a zaběhlém stereotypu, což se projevovalo
především v zahuštění foyer různorodými předměty, neaktuálními filmovými plakáty a jejich
výlepem na obvodových sklech
kina, čímž byly výrazně zredukovány architektonické kvality budovy,
která je jinak příznačná právě svou
prostupností a transparentostí...“
 V čem nejvíce podle vás vedení
kina v minulých letech zaspalo?
„Především to nepochybně byla velmi
nízká úroveň propagace. Například
stávající web, který bude od prvního
března nahrazen novými stránkami www.metro70.cz, neposkytoval téměř žádné informace a jeho
vzhled se zasekl někdy na přelomu milénia... Přitom kino disponuje obrovským plátnem, skvělým dolby zvukem a má spoustu
dalších unikátních předností.
Musím říct, že celkový dojem byl
tedy rozpačitý, jakoby kino usilovalo
spíše o odrazení potenciálních diváků!
A není divu, že místní obyvatelé často volili spíše multiplexy v Olomouci
či Brně... Nyní má kino nově sociální
sítě Facebook a Instagram, snažíme
se udržovat s diváky kontakt na více
úrovních. Také minulé nevyslyšení
proseb ohledně popcornu může stát
za sníženou návštěvností. My chceme
zkusit zavést čerstvý popcorn v polovině března, český divák si na něj při
návštěvě kina zvykl a nevidím na tom
nic špatného.“ (úsměv)
 Jaké tedy byly první dny ve vaší
funkci?
„Doslova hektické. Tím, že jsem do
všeho šla po hlavě, mě první nápor
překvapil. Od začátku vlastně až do
současnosti věnuji své nové práci tolik
času, že jsem to původně ani nečekala. Často jsem tady do jedné nebo do
dvou hodin do rána, připravuji programy na další měsíc, řeším technické záležitosti, organizační věci a podobně.
Když se výjimečně dostanu v devět
hodin večer domů, považuji to za štěstí.“ (úsměv)
 Tato časová náročnost vám asi
hodně nabourala život, že?

 Nepřišla na vás za ty dva měsíce
chvilka, kdy jste si řekla, že „sedíte
blbě“?
„To mi na mysl určitě nepřicházelo,
každý den si vtloukám do hlavy, že
vydržím! Samozřejmě že nastanou
chvíle, kdy sedím a dívám se do zdi.
A přitom nevím, co dřív a kde začít...“
 Dá se nyní už říct, že jste „načichla“ atmosféru a jste pevnější
v kramflecích?
„Určitě. Mnohem víc se dostávám
do problematiky řízení celého kina.
Některé věci já i ostatní tady v Metru
před sebou hrneme, protože se vždy
vynoří jiné priority. Stále častěji mám
ale pocit, že už pronikám do této práce
a všechno zvládnu.“
 Jaké chystáte nějaké změny?
„Je potřeba říct, že už z podstaty věci přerodu kina Metro se nemůže jednat o nějaké rychlé změny. Určitě ale nějaké udělat chci, mám spoustu plánů. Ráda bych
například zřídila kavárnu, vytvořila systém dramaturgických linií zaměřených
na určitý profil diváků. Určitě rozdělím
programy speciálně pro seniory, dětské
diváky či pro vyznavače dokumentárních filmů. Nezastírám ale, že hlavní náplní kina budou takzvané kasovní trháky.
Jinak řečeno, budeme hrát z velké většiny
filmy, které jsou aktuálně v distribuci
a pro diváky jsou velmi atraktivní.“
 Řídíte se při své nové práci nějakým vzorem?
„Pro mě je jednoznačným vzorem
kino v Uherském Hradišti, které je
úplně stejné jako to v Prostějově. Například bych po něm, samozřejmě po
souhlasu kolegů z Hradiště, trošku
okopírovala dispozice centrálního paloučku uprostřed celého komplexu.
Ten v Prostějově je dosud naprosto
nevyužitý a já bych zde ráda také vybudovala menší scénu. Na ní by se stejně
jako v Uherském Hradišti pořádaly
koncerty, mohlo by zde být malé letní
kino, uplatnění by zde určitě našli i divadelníci malých scén. A do budoucna
bych ráda zorganizovala i rekonstrukci
stávajícího kina. Když se díváte všude
okolo po interiéru, tak vidíte, o čem
mluvím...“ (s nadšením se pousměje)
 Bude za vás kino Metro vytíženější než doposud?

 Čím chcete diváky hlavně přitáhnout?
„Je to jejich kino, které je mnohem
levnější než multikina v okolních
městech. Má luxusní parametry, je
pohodlnější a disponuje obrovským
promítacím plátnem. Nejvíce bude
jistě záležet na tom, jaké filmy do Prostějova získáme. Ale nemůžeme promítat pro čtyři lidi!“
 Nemrzí vás jako mladého člověka, že kina z České republiky pomalu mizí? Proč se domníváte, že
lidi přitáhnete do kin od internetu
z pohodlí domova?
„Z mnoha pohledů mě to samozřejmě
mrzí. Na druhou stranu ale rozumím
tomu, že stále nedokážeme reagovat na
společenskou proměnu a vystihnout,
co je pro mladé lidi přirozeným prostředím. Nedokážeme v nich zatím vytvořit
dojem, že je kino místem, kam se chodí
za něčím zajímavým a kde se něco děje.
A to je přesně to, čeho bych já právě
v Prostějově ráda dosáhla. Chci z kina
Metro vytvořit centrum nejenom pro
fanoušky filmu, ale pro daleko širší pojetí
kulturního vyžití. Ať už se bude jednat
o navázání na galerijní tradice, nebo
atraktivní koncerty či divadelní představení. A to v žádném případě nechci konkurovat zdejšímu městskému divadlu.“
 Když na podzim loňského roku
rozhodli na radnici o tom, že Kino
Metro 70 bude samostatné, padla
i skutečnost, že má být finančně
soběstačné. Půjde to?
„Kino Metro je schopné v nějakém
režimu si vydělat na vlastní provoz.
Ale dosáhnout toho, aby samo vygenerovalo prostředky na nějakou větší
rekonstrukci, není absolutně reálné.
Samozřejmě že na tento účel chceme
hledat jiné zdroje financování. Existují
různé granty nebo dotace. Nechceme
být těmi, kdo budou město neustále
žádat o nějaké příspěvky.“
 Závěrem, jak se vám jako Olomoučance líbí Prostějov? Už jste si
zvykla na naše město?
„Líbí se mi hrozně moc. Bohužel jsem
ještě neměla tolik času, abych ho prozkoumala celý. Ale i těmi cestičkami
z nádraží do práce si všímám všech
krás Prostějova. A je jich hodně!“

vizitka
BARBORA PRÁGEROVÁ
✓ narodila se 18. listopadu 1990 ve Šternberku
✓ svobodná a bezdětná
✓ je absolventkou Slovanského gymnázia
v Olomouci
✓ vystudovala animovanou tvorbu na Univezitě
Tomáše Bati ve Zlíně
✓ absolvovala také roční studium kulturní antropologie a roční mediální
studium
✓ aktuálně ještě studuje Filmovou a divadelní katedru dramatických
umění Univerzity Palackého v Olomouci
✓ v roce 2016 získala Cenu Akademie věd České republiky za popularizaci
vědy
✓ od 1. ledna 2017 je ředitelkou kina Metro v Prostějově
✓ mezi její koníčky patří sport, ale stejně jako u jejího přítele také četba knih
zajímavost: nemá ráda kolektivní sporty, ale aktivně se věnuje józe

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz
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TUHÝ OPĚT MUSEL    
PŘED SOUD   
Bývalý generální ředitel OP Prostějov tvrdí,
že za jeho vedení společnost prosperovala...

      
        
   !!!

  
PROSTĚJOV To se to hospodařilo! Až čtvrt milionu korun měsíčně po čtyři roky putovalo pravidelně na účet manželů Volkových
za pronájem podnikové prodejny
OP Prostějov v Plumlovské ulici.
Podobně tomu bylo v případě nájmu obchodu v Žeranovského ulici. František Tuhý kvůli žalované
škodě ve výši deseti milionů korun
uplynulou středu opětovně stanul
před prostějovským soudem.
Pokud by si Oděvní podnik pronajal
srovnatelné prostory v Prostějově
u někoho jiného než u dcery a zetě
generálního ředitele, zaplatil by za ně
dle státního zástupce o deset milionů
korun méně.
Žaloba na Františka Tuhého v této
věci byla k prostějovskému soudu
podána už před téměř dvěma roky.
Teprve ve středu 15. února 2017 se
v celé věci konalo hlavní líčení. Důvodem dalších průtahů byl fakt, že
soudkyně Hana Greplová žalobu již
dříve označila za bezpředmětnou.

Podle jejího dřívějšího vyjádření bylo
hospodaření OP čistě soukromou záležitostí. Proti tomuto rozhodnutí si
podal žalobce stížnost, které se Krajský soud v Brně rozhodl vyhovět.
„Dle Krajského soudu v Brně má prostějovský soud nejprve vyhodnotit
jednotlivé důkazy a teprve pak o celé
věci rozhodnout,“ konstatoval státní
zástupce Jaroslav Miklenda. Podle
něj vysoké zisky z pronájmu obchodu
v Plumlovské ulici umožnila smlouva, která majitelům zajišťovala deset
procent z měsíčního obratu, který
se v některých případech šplhal až k
čstce dvou a půl milionu korun. Přitom běžné nájemné za srovnatelnou
prodejnu by dle znaleckého posudku předloženého státním zástupcem
mělo činit maximálně něco přes osmdesát tisíc korun.
Během hlavního líčení František
Tuhý zopakoval to, co už zaznělo na
veřejném zasedání v květnu loňského
roku, po němž bylo jeho trestní stíhání zastaveno. „Nikdy jsem nejednal
proti zájmům firmy, kterou jsem vedl
patnáct let. Za mého vedení Oděvní
podnik Prostějov prosperoval. Prodejna v Plumlovské ulici patřila k těm
nejvýdělečnějším. Díky jejímu nájmu
firma neprodělala, ale naopak ještě
několik milionů navíc získala,“ prohlásil Tuhý, jehož tvrzení podporuje
předložený závěr jednoho ze soudních znalců.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno na středu
15. března. Večerník bude u toho!
(mls)
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PROSTĚJOV Na článek a fotografii zamrzlého chodníku pokrytého
silnou vrstvu ledu ve Smetanových
sadech z minulého vydání Večerníku zareagoval ředitel společnosti
FCC Prostějov, která má na starosti zimní údržbu komunikací ve
městě. Jak vysvětlil Martin Grepl, zmíněný chodník se totiž dle
schváleného Plánu zimní údržby
neudržuje.
„Při zimním úklidu postupuje společnost FCC Prostějov podle Plánu
zimní údržby, který schvaluje Magistrát města Prostějova. Chodníky ve
Smetanových sadech, které jsou dle
tohoto plánu zařazeny do prvního
pořadí, tedy lhůta jejich ošetření je do
čtyř hodin od výjezdu techniky, byly
zkontrolovány a zdokumentovány
přímo pracovníkem Magistrátu města Prostějova dne třetího února. Z
fotografií plyne, že chodníky prvního
pořadí byly řádně uklizené a ošetřené.
Od tohoto data již žádné sněžení ne-

nastalo, pouze proběhlo několik zásahů z důvodu vzniklého náledí. Podle
našeho názoru tedy není možné, aby
fotografie se zmrazky, otištěná ve Večerníku dne třináctého února, byla
pořízena na chodnících prvního pořadí. Není sporu o tom, že se jedná o
část chodníku, který se dle Plánu zimní údržby neudržuje,“ objasnil Martin
Grepl, ředitel FCC Prostějov.

... a kdo tedy
chodník uklidí?
Chodník ve Smetanových sadech
směřující z Vápenice směrem
k altánu ve středu parku se tak od
sněhu a náledí neuklízí! Večerníku
to potvrdil i vedoucí odboru komunálních služeb prostějovského
magistrátu. Občanům se doporučuje, aby v případě náledí zvolili
hlavní cestu parkem.
„Ve Smetanových sadech je v Plánu
zimní údržby místních komunika-

  
cí na období 2016 až 2017 zahrnut
pouze hlavní tah. Boční chodníky se
v zimě neudržují. Občané mají volbu
neudržovaný chodník obejít kousek
dále po udržovaném chodníku v parku,“ uvedl Jaroslav Chromek, vedoucí
odboru komunálních služeb.
Večerník se tedy zeptal, jak to vlastně s úklidem komunikací v Prostějově je? „Rada každý rok schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na
zimní období. Plán stanoví, v jakém
sledu se budou komunikace udržovat. V prvním pořadí důležitosti jsou
zprovozňovány úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava včetně hlavních tahů městem na komunikacích
v jeho správě. Dále pak úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel, zastávky MHD včetně odklízení

sněhu ze zálivů zastávek. Ve druhém a
třetím pořadí důležitosti jsou od sněhu a ledu čištěny ostatní komunikace,
chodníky, aleje, přechody pro chodce
a ostrůvky. U chodníků vychází plán
z potřeb obyvatel k zabezpečení přístupu k zastávkám MHD, na vlakové
a autobusové nádraží, k nemocnici,
obchodům a podobně. Plán se tedy
stává závazným pokynem pro zimní
údržbu komunikací,“ objasňuje Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky, který je na radnici zodpovědný za komunální služby. „V plánu
údržby ovšem některé komunikace
nejsou, a proto se v zimě neudržují.
Pokud bychom chtěli uklidit každou
zapadlou cestičku, každý chodníček,
pak bychom museli na zimní údržbu
vynaložit minimálně dvojnásobné finance,“ dodává na vysvětlenou.
(mik)

Nezaplatila %& '( )*
PROSTĚJOV Pivovar Litovel
není jediným, kdo chce po Veronice Petrželové peníze.
„V průběhu prosince jsme se snažily
šéfové pomoci, ale ona nám dosud
nezaplatila ani korunu,“ uvedla na
Facebooku Kateřina Všetičková.
Podle bývalé provozovatelky si však
zaměstnankyně odměnu nezaslouží.
„Paní Všetičková byla v restauraci
pouze jeden den na zkoušku a neo-

svědčila se,“ řekla doslova Petrželová, kterou pravidelní čtenáři Večerníku znají jako pořadatelku nedávné
akce Dušičky v Nivě. Výtěžek měl
putovat na charitativní účely, což se
ovšem nestalo a na kontě Davídka
ze Ptení se neobjevila ani koruna.
Následně Veronika Petrželová podala trestní oznámení na jednoho z
barmanů. Ten naopak tvrdil, že má
svědomí čisté a za vším stojí přehnaná a nenaplněná očekávání ze strany
organizátorky. Jak Večerník zjistil,
aktuálně v této kauze dosud nikdo

nebyl obviněn, Policie ČR však celou záležitost i nadále šetří.
Na první pohled je tedy jasné, že buď
má paní Veronika neuvěřitelnou
smůlu na spolupracovníky a partnery, nebo je prostě chyba někde úplně
jinde... Jak ona sama vidí svoji vlastní
budoucnost? „Prostějov mě hrozně
zklamal. Potkala jsem tu spoustu falešných lidí. V současnosti přemýšlím, že
se odstěhuji někam daleko. Samozřejmě že se tím svých závazků, které mám
třeba vůči Pivovaru Litovel, nezříkám,“
uzavřela Petrželová.
(mls)

PROSTĚJOV DÉSI povyšuje
z rychlého občerstvení na rychlou
restauraci. V nově zrekonstruované prodejně na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka si v příjemném prostředí můžete pochutnat jak na starých dobrých
klasických pokrmech, jako jsou
šunkový chlebíček nebo kuřecí
řízek s bramborovým salátem, tak
na novinkách odpovídajících současným trendům.
Vyberou si u nás všichni od těch nejmenších, pro které máme připraveno
speciální menu s malým překvapením, přes vegetariány až po ty, kteří
si buď hlídají svou štíhlou linii, nebo
naopak kalorie neřeší a přišli se jednoduše dobře a vydatně najíst a nechce
se jim dlouho čekat v drahé restauraci.
Bez dlouhého čekání - to zajišťuje
částečně samoobslužný provoz, který
urychlí nekonečné fronty.
V příjemném prostředí - nový
design zajistí ničím nerušené posezení ať už u kávy, nebo hlavního jídla.
Vybere si skutečně každý - díky
novinkám, kterými jídelníček DÉSI

ozvláštňuje. Nově u nás můžete vyzkoušet kuřecí nebo vepřový steak
s pepřovým přelivem ve smetanovém
základu, tvarohové knedlíky plněné
ovocem nebo tortillu plněnou kuřecím masem nesoucí název DÉSITO.
Pro Vaše ratolesti jsme pak připravili
například přírodní kuřecí řízek na
bylinkovém másle s hranolky. Taktéž
rozšiřujeme nabídku zákusků o ovocné dorty nebo čokoládový Sacher.
Vždy čerstvě, kvalitně - všechny
pokrmy připravují kuchařky DÉSI
v centrální kuchyni, které dbají na
správný a kvalitní výběr surovin

a na to, aby jídlo bylo vždy čerstvé
a chutné dle našich přísných interních předpisů.
Na skvělou snídani - do 10:00 nově
podáváme jak teplé, tak studené snídaně. Pro ty, kteří chtějí nastartovat
den něčím sladkým, jsme připravili máslové či plněné croissanty
s dobrou kávou, pro milovníky teplých snídaní zase sázené vejce s párkem a porcí slaniny.
A nikomu navíc nepřijde divné, když
k nám přijdete sami – jsme přece
rychlá restaurace!
Těší na vás tým DÉSI!
(pr)
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Prostějova

Plesová sezóna pomalu končí, ale Prostějované ještě mají příležitost zapojit
se do společenského dění a také „provětrat“ svoje slavnostní ošacení. Využijte
posledních možností, bůhví, kdy se zase dostanete mezi lidi.
BERANI - 21.3. až 20.4. Konečně
dostanete příležitost vyniknout, na
tuhle šanci jste čekali několik let! Najednou ale hodně znervózníte, takže
výsledek vašeho snažení může být
nejistý. Druhá šance sice už nemusí
přijít, ale vy se hlavně uklidněte.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Lidé vás začínají brát jako nutné zlo, těžko se
jim s vámi vychází. To není zrovna
nejlepší vizitka, něco s tím musíte
rychle udělat. Začněte více komunikovat i s těmi, se kterými si jindy
nemáte co říct.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Pečlivě
si schovávejte veškeré účty, nikdy
nevíte, kdy je budete potřebovat.
Například právě nyní vás zcela nečekaně přepadne kontrola z finančního úřadu, což může mít fatální
následky.
RACI - 22.6. až 22.7. Poslední
dobou vám nezbývá moc času na
rodinu a přátele, dostáváte se tím
do určité izolace. Sami budete i v
těchto dnech, kdy se budete muset
vyrovnat hned s několika nepříznivými okolnostmi.

LVI - 22.7. až 22.8. Zdravotní problémy vás donutí více se šetřit, do
značné míry omezíte pracovní i soukromé aktivity. Na tom by nebylo nic
špatného, pokud byste zrovna tento
týden nemuseli řešit důležité životní
situace.
PANNY - 23.8. až 22.9. Vás čekají
hodně horké chvíle v partnerském
vztahu. Po dlouhé době se doma pohádáte, dosavadní soulad a harmonie
se najednou změní v malé peklo.
Budete raději v práci, domů vás to
nepotáhne.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Veškeré
plány, které jste si vymysleli dlouho
dopředu, se vám v těchto dnech začnou hroutit jako domeček s karet.
Budete muset přijmout náhradní
řešení. Ta vás ovšem budou stát velké peníze.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Konečně
navštívíte po dlouhé době rodiče,
vždyť ti vás poslední dobou už ani
neznají. Volno si dokážete udělat
i pro ostatní členy rodiny, čímž dojde
ke zklidnění rozjitřené situace u domácího krbu.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Je potřeba začít jednat rázně. Okolo vás se
nakupily problémy, jejichž řešení už
nesnese dalšího odkladu. Doposud
jste byli hodně váhaví střelci, takže
bouchněte do stolu a smeťte z něho
tu pomyslnou špínu.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Víkendový rodinný výlet se příliš nevydařil, takže v pondělí přijdete do
práce značně rozmrzelí. Špatná nálada na vás bude poznat na každém
kroku, nepřátele si uděláte i z dosud
loajálních lidí.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Budete
mít tento týden poměrně hodně hluboko do kapsy, logicky proto omezíte veškeré investice. To ale nelibě
ponese váš partner, takže se těšte na
tichou domácnost. A to v tom lepším
případě...
RYBY - 21.2. až 20.3. Dávejte si pozor na silnici, a sice nejen jako řidiči,
ale i jako chodci. Hrozí vám reálné
nebezpečí úrazu, což by při vašem
současném pracovním vytížení mělo
nedozírné následky. Buďte proto
maximálně opatrní.

nákupní servis
pro vás

letos slavíme jubileum...

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: 6. 3. 2017 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
včetně podnikatelských subjektů:
Hvozd, Vojtěchov. Odběratelská
TS Vojtěchov Dětský tábor (č.
300822).
Obec: Otaslavice
Dne: 8. 3. 2017 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Otaslavice oboustranně od č.301
a 187 po č. 298 a 197, od. č. 262
a 257 po č. 294 a 295. Ulice od č.
261 a 260 po č. 313 a 516. Celá
chatová lokalita ohraničená čísly:
550, 535, 558, 128, 62, 20, 54, 72.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 8. 3. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul. 8. května od ul. Sportovní po
ul. M. Ulického.
Obec: Konice
Dne: 9. 3. 2017 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Tyršova od č. 354 a 414 (mimo sokolovny), celá ulice Březský vrch.
Areál ZŠ + G, zimní hala.
E.ON Česká republika, s.r.o.

34  5&*% 6 *)5
% %* 76 6 5%'

www.vecernikpv.cz

99,70

139,90

-

139,80

149,80

39,90 (500g)

129,00

199,00

164,00

137,80

-

@ 4A B  %#  D C 109,90

120,00

145,00

125,00

124,90

-

@ 4A E 2 C

159,00

-

99,90

94,90

94,90

-

A #D 4D AD+* C

109,00

150,00

-

149,00

109,90

99,90

79,90

74,90

59,90

77,90

64,90

-

A #D  ' C

Naše


Kus pořádného masa patří na talíř v každé domácnosti nejen v neděli. Proto je
dobré vědět, kam na něj zajít. Nejlevnější vepřovou krkovici bez kosti i s kostí jsme
shodně objevili v Lidlu, pro vepřový bok si zajděte do Kauflandu či Teska, kuřecí prsní řízky se vyplatí nejvýhodněji zakoupit v Penny marketu a kuřecí stehna v Bille.
Pokud máte rádi mleté maso ve formě sekané nebo karbenátek, pak navštivte opět
Penny market.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 15. února 2017

INFORMUJE

Příručka Veřejné zakázky 2016
Hospodářská komora ČR připravila příručku, která vám
přehledně a srozumitelně představí nový zákon o zadávání veřejných zakázek:
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OD 20. DO 26. 2. 2017
6 POZOROVÁNÍ SLUNCE
se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek
od 14:00 hodin. Pozorujeme skvrny,
protuberance, filamenty a další zajímavé útvary ve sluneční fotosféře i
chromosféře. Vstupné 20 Kč.
6 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ
oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. Pro
děti s rodiči pořádáme pozorování
ve středu v 17:30 hodin. Nad jihozápadem září jasná Venuše a vedle
ní Mars. V dalekohledu potom
dále spatříme tyrkysový kotouček
Uranu i trpasličí palnetu Ceres.
S trochou štěstí se nám podaří najít i kometu Encke. A samozřejmě
zamíříme dalekohled i na velmi
vzdálené hvězdné objekty mimo
Sluneční soustavu. Vstupné 20 Kč.
6 POHÁDKOVÁ STŘEDA
v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „O POČASÍ“. Vstupné 20 Kč.
6 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY
VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

       !
17021320163

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhre
realiity.c
cz
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Pondělí 20. února 2017
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Kompletní nabídku najdete na:
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Starší pár hledá pronájem neužívané
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 chaty na plumlovské přehradě, období květen až září 2017. Drobné opravy
Koupím byt 1+1. Hotovost. Telefon: a údržbu celého objektu provedeme
774 421 818
zdarma sami. Tel.: 608 734 188
Prodám dům 2+1 (převážně na pozerodinného
mek) v Pv, na Lidické ul. cena 900 tis. Prodám pozemek na stavbu
domu o výměře 1135m2 v obci Vícov.
Kč. Tel.: 606 628 119 po 17:00 hod.
Cena za m2 810 Kč. Pozemek se nacháKoupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoto- zí na okraji obce v lokalitě s nově rostoucími domy. Jedná se o prodej dobře
vosti. 774 409 430
situovaného pozemku s příjezdovou
Pronajmu ihned 1+k v Pv, ul. Ambre- cestou a sítě na hranici pozemku. Tel.:
ze, nájem 6 000 Kč, vč. inkasa, tel.: 728 548 257
608 88 76 33

Koupím byt 3-4 + 1. Telefon:

Prodám DB 2+1 s alkovnou v Pv na 739 367 205
Sidl. svobody v původním stavu. Cena
1 200 000 Kč. Tel.: 606 628 119 po Hledám ke koupi zahrádku v Prostějově, tel.: 608 944 201
17: 00 hod.
Pronajmeme větší 1-pokojový byt KOUPÍM 1+1. 732 116 877
v centru města, 3. patro, RK ne!
Pronajmu byt 2+1 blízko centra, bez
Telefon: 603 546 705
zvířat. Tel.: 773 596 392
2
Prod. pan. DB 3+1 s balk., 74 m po
kompletní rekonstrukci (nová kou- Koupím dům v PV nebo blízpelna, vana, sprch. kout, nové podlahy kosti PV. Tel.: 792 273 313
a dveře) blízko centra Pv, s velk. garáží na
vl. pozemku s el. montáž. jámou. Cena k Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí.
jedn. 2 195 000 Kč + možnost dokoupit Akontace. Tel.: 727 875 306
garáž 295 000 Kč. Tel.: 724 582 411
Hledám spolubydlící (nejlépe ženu do
Pronajmu parkovací místo v uzavřeném 50 let) do bytu 2 +1 v Pv, k dispozici
garážovém dvoře, Svatoplukova ul. Tel.: jeden pokoj. Tel.: 702 669 449
777 01 03 23
Prodám v PV rodinný přízemní dům
Pronajmu garáž na sídl. Hloučela k rekonstrukci, 3+1 a 2+1, s možností půdní vestavby, s dvorem a zahra1500 Kč/měsíc. Tel.: 723 067 212
dou, v blízkosti centra. Vhodné pro
Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- bydlení, ordinaci a podnikání. Tel.:
582 332 654
strukci, 774 409 430

"
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řádková inzerce / vzpomínky

KOUPÍM

A za vše, za vše dík.
Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl...

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.

Dne 23. února 2017
oslaví s rodinou a blízkými
své životní jubileum,
85 let
paní Libuše JERIČOVÁ
z Prostějova
Přejeme Ti, babičko,
ať Ti chutná kafíčko.
K tomu kupu štěstíčka,
ať jsi zdravá babička.
Abys tady dlouho byla
a s námi se nezlobila.
Vše nejlepší k 85. narozeninám
Ti přejí syn Jiří a dcera
Štěpánka s dětmi.

Dne 19. února 2017
uplynulo již 50 let od úmrtí
paní Anny PERNICOVÉ
z Křenůvek.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn.

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

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

Dnes, tj. 20. února 2017
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti a zarmoucená
rodina.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713
Stříhání pejsků, Prostějov, tel.:
606 166 853
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Zveme vás do útulného a zábavného
clubu Portorico na Brněnské ulici,
naproti hřbitova. Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz limuzínou. Masáže, tantra masáže, sado maso show.
Tel.: 775 027 321
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské a zednické
práce. Výroba a montáž pergol,
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777

PODĚKOVÁNÍ

16011421482

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

Dne 24. února 2017
vzpomeneme nedožité
65. narozeniny
paní Blanky GLOZAROVÉ
ze Skalky.
Dne 11. dubna 2017
vzpomeneme
5. výročí jejího úmrtí.
S láskou manžel, syn Miroslav
a dcera Dagmar s rodinou.

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

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

Dne 24. února 2017
vzpomeneme 30. výročí úmrtí
pana Miloslava VYBÍHALA
z Protivanova.
Stále vzpomínají dcery
a synové s rodinami.
Roky utekly jak voda, zda se to být
jako dnes, v očích zní ta bolestivá slova,
že jsi dešla a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

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

Chtěl bych touto cestou
poděkovat pohřební službě
p. Makového za kladné a důstojné
rozloučení mé manželky
Alice KOVÁČOVÉ.
Také bych chtěl poděkovat
kamarádkám a kamarádům, firmě
Koutný a všem zaměstnancům,
fotbalistům z Čechovic, všem
z Aloizova a prostě všem, kdo ji měli
rádi. Děkuji také za květinové dary.
Byla to vyjímečná žena a strašně
silná. Děkuji také za obrovskou
podporu. Manžel Jiří.
„Ali nikdy nezapomenu,
byla jsi sluničko“

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

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Dne 24. února 2017
uplyne smutných 10 let od úmrtí
naší milované dcery
Pavlínky ŠUSTROVÉ
z Otínovsi.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomenou rodiče
a bratr s rodinou.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 16. února 2017
by se dožila 85 roků
paní Zdeňka DOFFKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují děti,
vnoučata, pravnouček
a sourozenci.

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

15021020132

SEZNÁMENÍ
Obyčejný kluk z Pv 40/170/64 hledá obyčejnou svobodnou holku z Pv 28-45 roků.
Vážně. Pavel, tel.: 702 539 899
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
150123020036

Dne 26. února 2017
uplyne 35 smutných roků,
co nám tragicky zesnula naše
drahá maminka a babička
paní Margita KOŘÍNKOVÁ.
Stále vzpomínáme s bolestí
v srdci a nikdy nezapomeneme.
Za příbuzné a blízké syn Adolf,
dcera Margita s manželem
Karlem a vnuci Kájin a Martin.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Hledám skromnou štíhlejší ženu pro společný život, auto mám. Rozvedený, 72/174
cm, dohoda, volejte mob.: 776 210 670
Vodafone.

Pohřební služba Pavel Makový
    
Marie Drčková 1928
Smržice
Ludmila Šutová 1927
Čechy pod Kosířem
Vojtěch Piňos 1935
Otinoves
Mgr.Bohumil
Navrátil
1945
Dětřichovice
Karel Kučera 1942
Prostějov
Antonín Burget 1928
Laškov
Bohumil Kubíček 1929
Otaslavice
Drahomíra Špaltová 1924 Držovice
Oldřich Šolc 1959 Brodek u Prostějova

   
Pondělí 20. února
František Navrátil 1950 Prostějov 11.00 OS Pv
Čtvrtek 23. února
Jana Večeřová 1970 Prostějov 13.00 OS Brněnská
Jitka Oklešťková 1939 Výšovice 14.00 kostel Výšovice
Sobota 25. února
Vratislav Horák 1933 Vřesovice 12.00 kostel Vřesovice
Jarmila Koudelková 1936
Určice Jiří Vyhlídal 1960
Miroslav Jančík 1937
Otinoves
Lubomír Hýža 1930 Hradec Králové
Miroslav Nakládal 1932
Dubany

Hluchov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    
Jarmila Dolečková 1934 Prostějov
Vojtěch Hrubý 1932 Prostějov
Marie Pospíšilová 1928 Určice
Josef Langer 1938 Prostějov

UZÁVÌRKA

   
Pátek 24. února
Zdeňka Hofbauerová 1933 Prostějov 12.30 Obřadní síň Pv
Ludmila Pospíšilová 1928 Prostějov
Miroslav Pilař 1936 Prostějov
Zdeňka Zlámalová 1931 Tovačov
Ladislav Balun 1950 Přerov

Pohřební služba FCC Prostějov
    
17020120138

JE V PÁTEK 24. ÚNORA
V 10.00 HODIN

Dne 21. února 2017
by se dožil 66-ti let
pan Jaroslav NOVOTNÝ
z Prostějova
a 12. května 2017
si připomeneme
15. smutné výročí od úmrtí.
S láskou v srdci vzpomínají bratři
Zdeněk a Mirek s rodinami
a sestry Liba a Dana s rodinami
a dcera Marcela s rodinou.
Prosím, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Potřebujete peníze? Půjčka spolehlivě, Prodám elektr. tříkolku, dobrý stav, servirychle, bez ručitele. Volejte: 728 511 591 sovaná, r..v. 2011, cena 10.000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 606 339 258
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. Volejte 777 551 492

www.
vecernikpv.cz

Vydal ses cestou,
již chodí každý sám, jen dveře
vzpomínek jsi nechal dokořán.
Děkujeme za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi s námi žil.

Dne 26. února 2017
uplyne druhý smutný rok,
od chvíle, kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová, ze Stražiska.
Za vzpomínku děkuje manžel
František, dcery Zdena a Dáša
s rodinami a syn Pavel
s rodinou.

Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
nové vzory jarní obuvi i na velmi problematické nohy (široké nárty, kotníky,
ostruhy) a velký výběr teplé domácí
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hodin.
Zimní sleva !!
dnes. Tel.: 603 218 330

4

Dnes, tj. 20. února 2017
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Aleny HANZLÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a děti s rodinami.

Dne 17. února 2017
uplynulo 10 let,
co nás opustila milovaná dcera
Lenička TRČKOVÁ.
Vzpomíná tatínek, babička, sestra,
synovec a celá rodina Trčkova.

FINANCE

Pokud hledáte půjčku,
využijte jednu z nabídek
v naší rubrice...

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

Osud nám nevrátí,
co vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Prodám pšenici 300 Kč/q
tel.: 607 113 992

Úvěry pro podnikatele - živnostníky od Sportovní nábor do řesko-římnského zá10 – 500 tis. se zástavou i bez zástavy ne- pasu do Čechovic, tel.: Tel.: 727 875 306
movitostí. Volejte 777 551 492
Dne 23. února 2017 v 17:30 hod. se koná
v restauraci Koza zůstala celá přednáška
stomatologa Viléma Dostála.

17

Alois Rozehnal 1948 Prostějov

   
Středa 22. února
Milan Kampo 1948 Prostějov 12:30 Obřadní síň Pb
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PRÁCI NABÍZÍ

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

H&D, a.s. přijme pracovníka technické
přípravy výroby k budoucímu zpracování na samostatného modeláře pro pracoviště v Prostějově. Požadujeme: praxi
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
v oboru min. 5 let. Platové podmínky:
15 – 17.000 Kč mimořádné odměny za
realizované úkoly. Životopisy na: H&D,
H&D, a.s. přijme zkušeného modeláře a.s., Olomoucká 37, 796 01, e-mail:
pánské a dámské konfekce (i mladodů- personal@hdas.cz
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
chodce) pro pracoviště v Prostějově. PoBrašnář/-ka – dílna míčů
13 500 Kč
jednosměnný základní+praktická GALA Prostějov
žadujeme: dlouhodobou praxi v oboru. STUDIO 365 hledá nové tváře pro
Pracovníci expedice
Platové podmínky: 18 - 21.000 Kč + mi- reklamu od 9-27 a 28-45l., telefon:
mořádné odměny za realizované úkoly. 605427 271, 9-12 h.www.studio365.eu
okrasných dřevin
20 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Arboeko Smržice
Životopisy na: H&D, a.s., Olomoucká 37,
Galerista/-tka
18 900 Kč
pružná prac.doba ÚSO
ADP-SANCO Vrahovice
796 01, e-mail: personal@hdas.cz
Manipulanti
23 000 Kč
třísměnný
střední odborné
KP-KOPRO Prostějov
Modelář/-ka pánské
PRÁCI HLEDÁ
Zavedená stavební firma z Prostějova
a
dámské
konfekce
21
000
Kč
jednosměnný
ÚSO
H
& D Prostějov
přijme řemeslníky na zateplování Hledám práci - obsluha čerpací stapružná prac. doba ÚSO s maturitou
Statutární město Prostějov
fasád v Prostějově a okolí. Hledáme nice, 20 let praxe, Prostějov. Telefon: Technik/-čka stavebního úřadu 23 730 Kč
Skladník/-ce
16
000
Kč
dvousměnný
střední
odborné
ALIKA
Klenovice na Hané
i samostatné party. Seriozní jednání. 776 241 412
Terénní sociální pracovník/-ce 18 000 Kč
jednosměnný vyšší odborné
Člověk v tísni Prostějov
Tel: 733 737 653, www.rinvest.cz
jednosměnný ÚSV
GASL Prostějov
Vypomůžu s hlídáním dětí, vyzvednu Vedoucí provozu technické údržby 28 000 Kč
Přijmu pomocnou sílu do kuchyně. ze školy, péči o seniory, nákupy, úklid, Všeobecná zdravotní sestra/bratr 19 000 Kč
nepřetržitý
ÚSO
ADP-SANCO Vrahovice
Tel.: 739 460 733
vaření a jiné. Spolehlivá, respektuBližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
jící,
přizpůsobivá,
nekuřačka.
SMS
Zahradnická firma „MRVA - okrasné
Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
trávy a trvalky“ přijme pracovnici/-ka 777 942 039
do výroby v okrasné školce v Klenovicích na Hané. Požadujeme kladný vztah
k zahradnictví, dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost. Tel.: 603 187 237.

&'()*+&,-' +.)/0 12&#0

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

PRÁCI NABÍZÍ
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.
BOWLING PALACE
přijmeme ČÍŠNÍKA/BOWLERA
- hlavní pracovní poměr.
Požadavky - bezúhonnost, příjemné vystupování, technické zaměření a zručnost,
znalost AJ. Praxe nebo vyučení v oboru
číšník výhodou, odpolední směna
ÚT - SO. Pro obsluhu bowlingu zaučíme.
Přijmeme SERVÍRKY brigádně na
PÁ a SO od 16:00 do 22:00 hodin,
70Kč/hod.
Přijmeme minutkového KUCHAŘE
brigádně na PÁ a SO od 16:00 do 22:00
hodin, 100Kč/hod. Tel.: 728 634 274

PØIJMEME 

Přijmu kuchaře/-ku, praxe v oboru vítána, turnusové služby v rozmězí 8:00
-22:00 hod. Více na tel.: 739 460 733



NA HPP

!"#$%&''''"(%!)*
+$+,#-.$-kozak@pv.cz,
-+1#-.$-608 706 148

17020210128

H&D, a.s. přijme zkušeného žehlíře pánských sak na brigádu na měsíc březen. Přijmu kosmetičku, manikérku, pedikérku
Životopisy zasílejte na: H&D, a.s., Olo- na ŽL. Telefon: 721 755 420
moucká 37, 796 01 Prostějov, e-mail:
Přijmeme pracovníky do výroby.
personal@hdas.cz.
Směnný provoz. Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle.: 739 022 196,
PŘIVÝDĚLEK. NA
www.lasertechnology.cz
WWW.PZDGROUP.CZ/JAINE
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z DROBNÁ VÝROBA
(klempířská, zámečnická)
z OBSLUHA SKLADU

KONTAKT 775 710 218

17021720173

17020320129

17011020031

17020120117

16101223189

PŘIJMEME
ZAMĚSTNANCE
DO DÍLNY
17020120121

17021410167
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soutěže
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I osmé číslo 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 23. 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


 

  

sokolovna, Skálovo nám.

Jana SMIČKOVÁ, Sidl. svornosti 3, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby kadeřnického salonu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


 

  

Zdeněk Kolář
Denisa STAŇKOVÁ, Brněnská 36, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK od marketingové
společnosti v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA

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



 

  

PLESEKSČM
Ludmila NOVÁKOVÁ, Čs. sboru 16, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 520 Kč na společenský večer.
SU
DO
KU



 

SUDOKU

  

3,8,5,8
Soňa ŠVÉDOVÁ, Kralice na Hané 415
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KŘÍŽOVKA
17020360131

  

Výherce získává POUKAZ
 !0 2&& -   !!#

  

Internetové knihkupectví Kosmas.cz skvělý zdroj
Jaroslav VĚNĚK, Okružní 75, Prostějov
dobrých knih
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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

17011120036

17020760142

NELENOŠTE DOMA A .......... K NÁM

RATAN, ANÁLY, GALOŠE, ONAMO, MEKKA, PLÍNA, VLNKA, ŘEZKA, ČELEĎ,
AKAŠU, LINKA, LANZA, SVETR, ÚTLAKY, SHODA, MAŇAS, BOTKY, CAVYKY,
OBĚDY, BLATA, KUKAČKA, DONOR, IONTY, BIZON, PASTY, LADIT

Výherce získává KURZOVNÉ
 !0 34& -     !#

Výherce získá POUKAZ  !0
2&& -   !! (#

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17010260001

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
velkou hvězdu nejen herecké scény, která se
nedávno představila při své show v Jesenci...

16041361886

Výherce získává POUKAZ
 !0 2&& -   +(  (

Výherce získá !"  !0 2&& -

!  #$%$&'"()*'
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Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

zveme vás...

TIPku

FLORBAL:
neděle 26. února:
8.00 13. kolo 2. ligy dorostenců (týmy
K2 Sportcentrum Prostějov, Šumperk,
Jeseník, Postřelmov, Mohelnice, hala ve
Studentské ulici Pv).

5P LUBOŠE POSPÍŠILA

BXjGX#

neděle 26. února:
16.00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Velké Meziříčí (13. kolo 2. ligy mužů,
hala ve Studentské ulici).

- TURNE ROUTE 66 - EXIT

QG/qB8+G^#

+/3#5898*;<)=8>;!"@!#!!B8/F
+/G#;$8QQ8"W@9;>X+8[;\@$>85*]^8[
Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete
a jeho kapela přijíždí na již tradiční zimní návštěvu Prostějova. 5P přivezou v rámci letošního turné Route 66 především staré hity, zazní ale i novinky ze zlaté Soukromá elegie
(2014). V každém případě by tuto sobotu večer neměl v klubu Apollo 13 chybět žádný z fajnšmekrů legendární muziky.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem.
Na první sólovou desku si musel z dobových důvodů počkat až do
roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno. LP-éčko „Tenhle vítr jsem
měl rád“ se ve své době stalo bombou. S novou kapelou 5P, mezi
jejímiž členy nechyběli Bohumil Zatloukal, David Koller nebo
Michal Pavlík vyprodával v letech 1982-88 sály po celé republice.
Čas na návrat nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil a jeho dlouholetý souputník Zatloukal obklopili o dvě až tři generace mladšími

pátek 24. února:
19.00 LHK Jestřábi Prostějov – Havířov
(36. kolo Ligy juniorů, sk. Východ, ZS Pv).
16.00 LHK Jestřábi Prostějov – Uherské
Hradiště (8. kolo nadstavby „E“ Ligy staršího dorostu, sk. Východ, zimní stadion Pv).
sobota 25. února:
11.30 LHK Jestřábi Prostějov – Valašské
Meziříčí (6. kolo nadstavby „F“ ELIOD
Ligy mladšího dorostu, sk. Východ, zimní stadion Pv).

muzikanty a připravili materiál pro znamenitou desku ´Příznaky
lásky´, která vyšla v únoru 2008, pod obnovenou značku 5P Luboše Pospíšila. Ne náhodou se od té doby hovoří o „comebacku“.
V loňském roce přichází doyen českého kytarového písničkářství
s pokračováním čítajícím šestici alb. Pod názvem Route 66-Exit
2/1998 - 2016 kompletuje svou dosavadní tvorbu na úctyhodných třináct zářezů. A právě toto turné nyní dorazí do Prostějova.
Luboš Pospíšil v současnosti koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo Yo band,
Žáha) a o generaci mladší muzikanti: klávesista a kapelník
Ondřej Fencl (Schodiště, Hromosvod, V. Merta, Marsyas), bubenice Pája Táboříková (Payanoia, Jasná páka) a baskytarista
Martin Štec (ex-Vltava).
Protagonistův jedinečný tenor vypukne nadcházející sobotu
25. února od dvaceti hodin. Večerník budu u toho!

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý

 DIVADEL

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. února
17:30 Šíleně šťastná
komediální drama Itálie/Francie
20:00 V sedmnácti
romantické drama Francie
úterý 21. února
17:30 Zlato
dobrodružné americké drama
20:00 T2 Trainspotting
drama Velká Británie
středa 22. února
17:30 Koudelka fotografuje svatou zemi
dokumentární film Německo/Česko
20:00 Padesát odstínů temnoty
romantické americké drama
čtvrtek 23. února
17:30 Bába z ledu
česká komedie
20:00 John Wick 2
akční americký film
pátek 24. února
15:30 Pes ro(c)ku
animovaná americká komedie
17:30 John Wick 2
20:00 Bába z ledu
sobota 25. února
15:30 LEGO® Batman film
animovaný akční film USA/Dánsko
17:30 I dva jsou rodina
komediální drama Francie/Velká Británie
20:00 Bába z ledu
neděle 26. února
15:30 Pes ro(c)ku
17:30 Bába z ledu
20:00 Padesát odstínů temnoty

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 22. února
19:00 CHAPLIN
Hrají: M. Ruml, P. Prokeš
sobota 25. února
10:30 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
aneb Trautenberk a Krakonoš
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 22. února
17:00 STŘELNICE
NEBO KNIHOVNA?
přednáška historičky PhDr. Michaely
Kokojanové vybízí ke vzpomínání na
slavnou minulost prostějovského střelectví, která je úzce svázána s budovou
dnešní prostějovské knihovny
čtvrtek 23. února
15:00 PORADNA SOS
odborní právní poradci s vámi budou
řešit váš konkrétní problém.
15:00 KARNEVAL V KNIHOVNĚ
v čase masopustu a maškarních bálů přijďte do knihovny pro děti tak, aby vás nikdo
nepoznal. Děti čeká několik soutěžních
stanovišť a hromada legrace. Každý kdo
přijde v masce, dostane dárek.
do 28. února
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
KINO klub
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Jste na internetu jako doma? Nezapomeňte ale, že zde jsou také další miliony
Školní 4, Prostějov
lidí, a spoustu z nich byste doma určitě
středa 22. února
nechtěli. Doma je tam, kde jste v bezpe14:00 BOŽSKÁ FLORENCIE
čí. A internet bezpečné místo rozhodně
– Bio Senior
životopisná komedie USA/Velká Británie není. Vyzkoušejte si náš soutěžní test
a možná zjistíte zajímavé věci. Nejlepsobota 25. února
15:00 POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ ší budou zařazení do losování o knižní
NOCI OD KARLA ZEMANA ceny. Kvíz je vhodný pro děti od 10 do 15
let. Může si jej vyzkoušet každý, ale toho,
český film
kdo je starší, vyřadíme z losování.
17:30 POJAR DĚTEM
SNÍH V KNIHOVNĚ
animovaný povídkový film ČR
20:00 STAR TREK: DO NEZNÁMA chcete vidět zasněžené knížky, regály,
počítače, a třeba i zasněžené knihovnice?
akční sci-fi USA
Během ledna noste do knihovny pro děti
a mládež (Vápenice 9) vlastnoručně vyroKulturní klub
bené vločky - z čehokoli

DUHA

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 20. února
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
města Prostějova
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
úterý 21. a středa 22. února
9:00 a 10:15 NÁPAD MYŠKY
TEREZKY ANEB O ZLÉ KOZE
pohádka o přátelství lesních zvířátek a
jejich poklidném životě.
(Divadlo Matěje Kopeckého, Praha)
pátek 24. února
18:00 TANEČNÍ VEČER pro seniory
do 28. února
TEREZA KONÍČKOVÁ – PERCEPCE
výstava fotografií

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

ŠPALÍÈEK

21.2.
9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
25.2.
17.00 - 19.00
Pro veřejnost
26.2.
13.00 - 15.00
Pro veřejnost

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
středa 22. února
16:00 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR
zámecké recitování ZUŠ V. Ambrose
do 26. února
KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ
- OBRAZY
výstava je spíše retro vzpomínkou na celou
dosavadní tvorbu v komornější podobě

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

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

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 24. února
20:00 DYMYTRY
koncert metalové kapely, která vyrazila
na samostatné turné
sobota 25. února
20:00 5P LUBOŠE POSPÍŠILA
- TURNÉ ROUTE 66-EXIT
koncert matadora české hudební scény

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
sobota 25. února
14:30 DĚTSKÉ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
bohatý program pro děti
neděle 26. února
13:30 a 15:30 KAŠPÁREK,
PRINCEZNA A DRAK
loutkové divadlo

akce
v regionu...
Masopusty v regionu
Na tuto sobotu 25. února
letos připadne masopustní veselí. Tradici mají ostatky
v Pivíně, Březsku, Horním Štěpánově,
Kladkách, Přemyslovicích, Pěnčíně,
Slatinkách a v řadě dalších obcí regionu. Na některé z masopustních průvodů naváže pochovávání basy, které
v sobotu plánují například v Březsku
či ve Dzbeli.
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Maňáskové divadlo v Kostelci
Mateřské centrum Kostelec na Hané ve
spolupráci s městem pořádají 1. maňáskové představení. Akce se bude konat
v sobotu 25. února v sokolovně v Kostelci na Hané od 10:00 hodin a potrvá
přibližně půl hodiny.
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Košt v Dobromilicích
Obec Dobromilice pořádá v budově
českého zahrádkářského svazu v Dobromilicích Košt slivovice a pálenek,
který se bude konat nadcházející sobotu 25. února od 14:00 hodin. Vzorky
můžete přihlásit na Obecním úřadu
v Dobromilicích.

Galerie N7

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

nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 14. března
VÝSTAVA AŠOTA ARAKELJANA
Obrazy arménsko-český malíř 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.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky od 9:30 do 11:30 hodin rozšíří vaše obzory diskusní rodičovská skupina,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin se koná
vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí
* v úterý 21. února je na programu přednáška strážníků Městské policie Prostějov
„Zásady bezpečného chování“

GALERIE Kino
METRO 70

Školní 1, Prostějov
do 20. března
Uprkova 18, Prostějov
ARToviny
od 23. února
10. ročník výstavy prací studentů
KOUZELNÝ SVĚT
CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
výstava cínových vojáčků z napoleonVÝJEZD DO PIVOVARU
ských válek ze soukromé sbírky jednoho
Svaz tělesně postižených v ČR
z největších sběratelů v tuzemsku
a.s. v Prostějově, Kostelecká 17
do 24. dubna
GEOLOGIE SVĚTA V AMATÉRSKÉ pořádá v pátek 7. dubna exkurzi
FOTOGRAFII PROFESIONÁLNÍHO
Kostelecká 39, Prostějov
do Pivovaru Litovel, návštěvu
GEOLOGA
pátek 24. února
výstava geologické zajímavosti z pěti Loštic a Hanáckého muzea
20:00 KLUBÍČKO #8
kontinentů
v
obrazech
osmé pokračování parties s elektronickou
Cholina.
taneční muzikou. Tento díl bude zaměře<<< www.vecernikpv.cz
Tel.: 588 008 095, 724 706 773
ný pouze na tech-house.

ECHO

Neděle

16040471917

 

Sobota

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 20. února se od 16:00 do 18:00
hodin koná tvořivá dílna KERAMIKA
* v sobotu 25. února se koná vycházka do
přírody KARTOUZKA a SVATÝ KOPEČEK. Sraz je v 8:20 hodin na hlavním nádraží v Prostějově. Pro rodiče s dětmi i další
zájemce proběhne půldenní lesní vycházka
z Dolan na Svatý Kopeček.
MC Cipísek
* Cipískova narozeninová párty aneb MC
Cipísek slaví 18. Narozeniny. Od pondělí
20. do pátku 24. února je připraven karnevalový program s oslavou osmnácté výročí
založení MC Cipísek ve všech pravidelných
programech.

SONS PROSTÌJOV
* ve středu 22. února je uspořádán
výlet do Květné zahrady Kroměříž
s prohlídkou výstavy „Kamélie-královna plesových květin“. Průvodcem
bude opět Petr Hudec. Odjezd z Prostějova autobusem v 9:15 hodin ze stanice
č.2 od Alberta.
* ve čtvrtek 23. února od 9:00 do 12:00
hodin je na programu „Pletení z pedigu“

Klub historický a státovědný v Prostějově
pořádá v úterý 21. února od 17:00 hodin ve
Státním okresním archívu Prostějov, Třebízského 1 přednášku „Osudy plukovníka“
věnovanou osobě Bedřicha Seligera, rodáka
z Prostějova a válečného hrdiny z bitvy u Sokolova. Přednášející Michal Šmucr působící jako
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově
posluchačům přiblíží zajímavý životní osud
bývalého absolventa tohoto školního ústavu.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
CENTRUM PRO RODINU
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
Prostějov, Hacarova 2, 796 01
* v pondělí 20. února se uskuteční pohádka pro děti a tvoření „Výroba prstových je z důvodu dlouhodobé nemoci dočasně
uzavřena. Informace pouze na e-mail:
loutek“
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
RÙZNÉ...
V úterý 21. února od 14:00 hodin se koná SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝtrénink paměti II. v rámci akademie seniorů CHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské
v OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01. I v roce 2017 nabízíme
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. možnost využít služeb našeho zařízení.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí Kromě odborného sociálního poradenství
k zapůjčení kompenzační pomůcky, také zajištění baterií do sluchadel a drobnénapř. polohovací lůžka, ortopedické vo- ho příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
zíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme čistící tablety, či ušní tvarovky různých
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo změnu telefonního čísla poradenského
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
zařízení: 775 549 777.
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17021710207

SPORT

KULTURA

15012810072

®

SPOLEČNOST

Pondělí 20. února 2017
Číslo 08•Ročník 21

STRAŠILO ŘEŽBA NA ZIMÁKU:
fanoušci
V APOLLU Prostjovští
napadli vlastní

NAPOSLEDY?

Naleznete
uvnitř

KDO VYHRÁL
PROSTŘENO?

trenéry i sponzora!

66 Sledovali jsme oblíbený televizní
pořad o vaření, který se natáčel
v Olomouckém kraji strana 25

SERVIS
PRO ŽENY

Evžen HOLUB
Foto:Martin Pytela

Uplynulý pátek probìhl
tradièní Hororový ples
Klementova lazaretu

strana 24
JEDNOU
VTOU
66 Mládežníci házenkářského Centra Haná se zúčastnili prestižního
mezinárodního turnaje Zorno Cup
ve slovenské Stupavě. Mladší dorostenci obsadili desátou příčku, mladší
žáci byli šestí.

Kotel prostjovského hokeje má na šéfa mládežnické
sekce „pifku“ už delší dobu. Za hranou už bylo toto
choreo z utkání proti Havíovu, po souboji s Perovem
už došlo dokonce na fyzické násilí... Foto: internet

PROSTĚJOV Nechutné, nepochopitelné, neomluvitelné. Na ledě již bylo dobojováno a prostějovští příznivci mohli slavit. Jestřábům se totiž podařilo zvládnout druhý duel předkola play-off
a vyrovnat stav série s přerovskými Zubry na 1:1. Avšak tím páteční večer nekončil, přímo na „zimá- tte na
ku“ se začaly dít věci, které ve sportu nemají co dělat. Nevraživost mezi Jestřáby a nedávno vzniklým
stran
39
oddílem SK Prostějov 1913 totiž napsala novou a zatím nejdrsnější kapitolu. Přímo v prostoru klubových kanceláří totiž napadli příznivci „eskáčka“ trenéry a sponzora Jestřábů s jeho manželkou.
Došlo na kopance a tekla i krev. Celým incidentem se má zabývat Policie ČR.
FINAL
„Nevidím žádnou logiku v tom, abychom byli spojováni s touto událostí, od které se jednoznačně d
distancujeme,“ reagoval pro Večerník Marek Černošek, člen výkonného výboru. Vedení LHK hodlá ústy svého předsedy FOUR
66 Basketbalisté Prostějova
Michala Tomigy vydat prohlášení dnes. Pokud se tak stane, najdete jej aktuálně na www.vecernikpv.cz!
v Českém poháru nepřekvapili.
Roli
favorita potvrdil Nymburk
O DALŠÍM CHOVÁNÍ PŘÍZNIVCŮ OBOU TÁBORŮ ČTĚTE NA STRANĚ 33
strana 38
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

KRÁSKA UHRANULA ligová dohrávka
Po poháru eká Orly

„NÁROD“

BYLI JSME
U TOHO

66 V restauraci „U Tří bříz“ se
tradičně konala luštitelská soutěž.
Večerník byl nejen u toho, ale
nástrahy badatelů si vyzkoušel na
vlastní kůži! Čtěte na straně 25
66 Kostelecká fotbalová starší
přípravka pokračovala ve stříbrném
tažení. Na nedávném turnaji ve
Šternberku se dostali svěřenci Jakuba Zatloukala opět do finále, kde
jejich cestu zastavil až domácí tým.
66 Druholigové volejbalistky TJ
OP Prostějov domácí dvojboj
s Novým Jičínem zvládly na padesát
procent. Po třísetové porážce
dokázaly v odvetě zvítězit – 3:1.
66 Obhájci šipkařského extraligového titulu Tygři Prostějov nezvládli
prestižní městské derby s čechovickou
Jedličkou a podlehli vysoko 4:14.

66 Další díl tematické strany
nejen pro něžnější pohlaví přináší plno zajímavostí... strana 26

VIDEO+FOTO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Zdenk Vysloužil

PROSTĚJOV Tradiční Hanácké bál, který pořádá Národopisný soubor Mánes, jehož je Večerník
mediálním partnerem, osvěžilo vystoupení uhrančivé břišní tanečnice. Sličná dáma svou dovedností dokázala rozproudit krev v žilách drtivé většině přítomných mužů a i přihlížející zástupkyně něžného pohlaví uznale pokyvovaly hlavami. Zkrátka kdo umí, ten umí!
(zv)
Reportáž z plesu najdete na straně 24

PROSTĚJOV Potřetí za sebou budou mít v mistrovském utkání basketbalisté Prostějova výhodu domácího prostředí. Po finálovém turnaji Českého
poháru je čeká ligová dohrávka odloženého druhého utkání skupiny A2
s Ústím nad Labem. Nesmírně důležitý zápas se hraje už dnes, tj. 20. února
od 18:00 hodin.
„Teď už není kam couvat. Máme stejný bodový zisk jako poslední Brno. Potřebujeme už v lize vyhrát. Skupina o sedmé až dvanácté místo je extrémně
vyrovnaná. Nemůžeme už body ztrácet,“ uvědomuje si prostějovský trenér
Zbyněk Choleva. „Ano, máme problémy. Zraněné hráče a nováčky, kteří nejsou sehraní. Ale i tak chceme uspět. Už prostě musíme,“ burcuje tým Choleva.
Dosavadní vzájemná bilance obou celků je vzácně mimořádná. Orli se
v prvním utkání radovali z těsné domácí výhry 92:90. Na palubovce Slunety
pak slavili domácí po výsledku 75:73. Severočechům těsně unikl postup do
skupiny A1 po základní části a jejich zklamání se projevilo v úvodním zápase nadstavby. V domácím prostředí podlehli svitavským Turům. „Na to se
nemůžeme ohlížet. Tento výsledek nic neznamená, akorát ještě více zamotal
tabulku. Musíme se soustředit pouze na vlastní výkon. A urvat výhru,“ vzkazuje Choleva.
Z toho vyplývá, že na řadě jsou Orli a k úspěchu budou potřebovat i podporu
z hlediště. Proto by žádný příznivec prostějovského basketbalu neměl dnes
od 18:00 hodin v hledišti chybět!
(lv, zv)
y
BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA STRANĚ 38
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letos slavíme jubileum...
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Festival má příjemnou tradici,
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kultura v prostějově a okolí

a tradičně i zajímavý program
FOTOGALERIE
klikni na
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N,MKICKÝ DIVADELNÍ
PÁTEK U KOKIKÍ BAŽINY
NĚMČICE NAD HANOU Jako tradičně touto dobou, tak i letos si jednou za měsíc, vždy v páteční podvečer, přijdou na
své v sále němčického Kina OKO příznivci divadelního umění.
V rámci letošní premiéry se místní diváci dočkali hry s názvem
„U Kočičí bažiny“, kterou představilo Rádobydivadlo Klapý.
Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
PYTELA

„Rádobydivadlo Klapý k nám nepřijelo poprvé, spolupráce trvá již roky
a musím říci, že se vždy jedná o příjemné setkání. Režisér tohoto divadla Ladislav Valeš navíc působí jako
jeden z porotců během divadelního
festivalu, který pořádáme,“ pochva-

lovala si vztah s ústeckým souborem
amatérského divadla Linda Lešikarová, referentka kultury města.
Ta ještě před samotným započetím
dramatu herce i diváky přivítala
a vylosovala šťastnou výherkyni volné vstupenky na příští představení.
Následně se již netrpěliví návštěvníci divadla dočkali hry s názvem
U Kočičí bažiny. Jedná se o drama,
které využívá mimo jiné prvky řecké
tragédie, přičemž důležité jsou především příběhy ženských hrdinek.
Samotný režisér hru označil jako těžší

V pátek došlo v Nm&icích také na dramatické scénky.

kousek, jedná se o velké drama inspirované dávným antickým příběhem.
Ovšem vypadalo to, že pro němčické
publikum tento fakt nepředstavoval
sebemenší problém. „Představení
bylo velice působivé nejen díky režijnímu ztvárnění, ale i kvůli vynika-

Foto: Martin Pytela

jícím hereckým výkonům. Nebylo
tedy divu, že diváci odměnili herce
nejedním spontánním potleskem,“
zhodnotila Linda Lešikarová.
Další představení je naplánováno na 24. března, kdy do Němčic
zavítají divadelníci z Kojetína se

svou konverzační komedií Když
se zhasne. Divadelní pátky jsou již
tradiční kulturní akcí, přičemž k vyvrcholení dochází každoročně týdenní
přehlídkou ochotnických divadel Hanácký divadelní máj, která je letos naplánována na přelom dubna a května.

Z VERNISÁŽE

Kvtiny a msta v podání Geologické zázraky z celého

slováckého Arménce světa k vidění v Prostějově

PROSTĚJOV Arménský historik, profesor a malíř Ašot Arakeljan
představil v Galerii N7 své obrazy
na prodejní výstavě. Tento umělec
je často označován za krále květin,
a to podle tematiky svých děl.
Květiny však nebyly to jediné, co
bylo na vernisáži k vidění...
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Víno, přátelská atmosféra a především
nádherné obrazy malované unikátní
technikou. To vše přinesla vernisáž
Ašota Arakeljana, arménského historika, který už pobývá třetí desetiletí na
území České republiky, konkrétně na
Slovácku, kde žije se svou manželkou.
„Výstava je pro každého malíře životní
zkouškou, při které se zhodnotí jeho
celoroční práce,“ vyjádřil Ašot Arakeljan
důležitost, kterou pro něj vystavování
a prodej vlastních děl představují.
„Na malování je potřeba mít náladu, i tak však není zaručen úspěch,
rozhodně se všemi díly spokojen
nejsem. Některá proto směřují ke
kamarádům, ta nejhorší poté rovnou
do odpadkového koše. I sám Picasso
to tak měl, jedná se o umělcův úděl,“
pronesl svou plynulou češtinou
a částečně se přirovnal ke slavnému
španělskému malíři.

PROSTĚJOV Špalíček nabízí
vyznavačům geologie, geografie
či fotografování v těchto dnech
možnost zhlédnout unikátní snímky z pěti různých světadílů. Výstava
s názvem Geologie světa byla před
pár dny zahájena vernisáží, u které
nechyběl ani Večerník. Autorem
fotografií je Ondřej Bábek, geolog z Univerzity Palackého, který
naplno ukázal svůj talent, když
kromě vlastních fotek předvedl
i své hudební nadání.

Martin PYTELA
Ašot Arakeljan se svými obrazy, které jsou vystaveny a ur&eny k prodeji.
Foto: Martin Pytela

„Pan Ašot v Prostějově vystavuje už
podruhé, nyní můžeme vypozorovat další posun v jeho práci. Ztrácí se
plastičnost, ale díla jsou více barevná
a pestrá. Už to nejsou pouze obrazy
květin, které jsme před dvěma lety
mohli vidět, ale například i uličky
různých měst,“ poukázala na precizní
znázornění Prašné brány, které bylo
taktéž k vidění, Helena Pirohová,
prostějovská malířka.
Vernisáž
navštívilo
množství
příznivců umění. Jedním z nich byla
i Zdeňka Kolečková: „Přišla jsem se

podívat ze zvědavosti, sama sbírám
spíše jiná umělecká díla. S autorem
se seznamuji, ovšem nutno říct, že se
mi jeho tvorba zamlouvá,“ prozradila
Večerníku.
Samotný Arakeljan výstavy se
kromě umění zajímá také o dějiny,
které studoval na fakultě historie
Pedagogického institutu v Jerevanu
a následně je sám vyučoval. Setkání
s Večerníkem završil varováním před
hrozbou, za kterou považuje islámskou kulturu a její střet s kulturou
evropskou...

Ve čtvrtek 2. února proběhla v Galerii
Špalíček vernisáž k výstavě, jejíž celý
název je „Geologie světa v amatérské
fotografii profesionálního geologa
Ondřeje Bábka“, který má o svém profesním zaměření jasno: „Jsem geolog
a fotím čistě amatérsky, ale rád. O tomto odvětví něco vím, a tak jsem schopen fotografie, které stojí za to, lidem
ukázat a okomentovat. To, že někdy
budu mít vlastní výstavu fotek, by mě
ale dříve ani nenapadlo,“ usmál se.
V galerii mají nyní návštěvníci
možnost
spatřit
obrázky
z téměř všech koutů světa, na
kterých jsou zachyceny různé
zajímavé
geologické
úkazy.

PROSTĚJOV Na pódiu Městského divadla v Prostějově byly k vidění dvě hvězdy minulosti Edith
Piaf a Marlene Dietrich. Do role
těchto dvou umělkyň se totiž přeměnily herečky Městského divadla Brno, které tak zažívaly jejich
příběhy, osudy, milostné životy
a přátelství. Všechny přítomné
diváky tento divadelní zážitek
nadchl a účinkující byly odměněny téměř nekonečným potleskem
ve stoje, který s nadšením praktikoval i Večerník.
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Dvě velká jména z historie světového šoubyznysu, která však ani nyní
rozhodně zapomenuta nebyla. „Edith je má nejoblíbenější zpěvačka, její
hlas ve mně vždy probudí novou
energii, nemůžu se dočkat, až to
vypukne,“ přiznala Večerníku těsně
před začátkem představení Šárka,
jedna z návštěvnic.

Alkohol, drogy, sex, umní. O tom všem vyprávlo drama Vrab&ák a andl.
Foto: Martin Pytela

Edith Piaf zná snad každý, svým
zpěv je proslulá, zapomenout se
nedá také na její životní příběh
a nenápadný zjev. Nejinak tomu je
v případě Marlene Dietrich, která
je jednou z prvních hereček pocházejících ze starého kontinentu, jež

dobyla Hollywood. Nejen fanoušci těchto dvou hvězd se dočkali
v prostějovském divadle představení s názvem Vrabčák a anděl, kde
byly hlavními postavami právě tyto
dvě významné ženy, jež hrají H.
Holišová (alternace M. Sedláčko-

vá) a K. Ptáčková nebo I. Vaňková.
A právě Hanu Holišovou, která
se proslavila mimo jiné i v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kde
sklidila veliký úspěch i s písní
Edith Piaf, mohli vidět i prostějovští diváci.
V publiku byly zastoupeny všechny věkové kategorie, což jen potvrzuje fakt, že na slavné hvězdy
z minulosti se nezapomíná ani
v nynější době. „Hudební vstupy
byly dechberoucí. Až neuvěřitelné
bylo, jak se herečky se svými rolemi popasovaly. K příběhu samotnému pak není třeba nic dodávat,“
neskrýval nadšení jeden z mladších návštěvníků Robert Volek.
Hudební drama bylo po celý večer
doprovázeno živou hudbou, což
bylo pomyslnou třešničkou už tak
velice povedeného díla. Nikdo se
tedy nemohl divit, že po představení se hercům i hudebníkům dostalo zaslouženého potlesku.

„Ačkoliv toho o geologii příliš nevím,
na vernisáž jsem se těšil především
kvůli fotkám zajímavých míst z celého
světa, a ty mě nezklamaly“ pronesl
návštěvník Pavel. Poté, co Ondřej
Bábek přivítal hosty, usedl společně
s dalšími členy bluegrassové skupiny
Soft and Easy za hudební nástroje a atmosféru v galerii Špalíček dokresloval
příjemnými tóny a zpěvem českých
i zahraničních písní.
Pro ty, které výstava zaujala, je dobrou zprávou, že amatérské fotografie profesionálního geologa
budou v Prostějově k vidění až do
24. dubna.

OJMÍ bez rizi
RUK

ka

Edith Piaf a Marlene Dietrich sklidily POTLESK VESTOJE

Foto: Martin Pytela

A kde si autor snímků focení nejvíce
užil? „Z pohledu geologa je nejlepší
fotit na místech, která nejsou porostlá
vegetací, nejlépe tedy třeba na pouštích
či na horách. Líbilo se mi v Maroku
a v Ománu,“ zavzpomínal Ondřej
Bábek na své cesty. Co se týče
nejoblíbenější fotky, jasno nemá.
„Líbí se mi například Azurové okno
ležící poblíž Malty, u jehož zachycení
mi hrálo do karet i počasí, ale jestli je
nejoblíbenější, říct vážně nedokážu,
mluvím o ní teď spíše proto, že mi na ni
padl zrak“ pokrčil rameny zástupce Univerzity Palackého. O vernisáž byl velký
zájem a galerie se rychle naplnila.

Foto: Galerie Harfa

PROSTĚJOVZastřelilseVáclavVydra?Tovívšichni,kdovčeravečer
navštívili Městské divadlo v Prostějově! Slavný herec se zde představil po boku manželky Jany Bouškové, ale i třeba Svatopluka
Skopala a Jana Šťastného. Francouzskou komedii s kriminální
příchutí přivezla na Hanou pražská Agentura Harlekýn a v neděli
19. února se zaplněné hlediště bavilo dosyta.
(pk)
Přímou reportáž najdete v příštím čísle Večerníku!

PROSTĚJOV Jeden z nejoriginálnějších plesů celé sezóny
opět nezklamal. Prostory prostějovského Národního domu
hýřily uplynulý pátek živými
barvami hanáckých krojů.
Národopisný soubor Mánes
zde pořádal již dvaasedmdesátý ročník Hanáckého bálu a bylo veselo. Vůně slivovice, domácí vdolečky a hlavně úsměvy. To
je to, co tento ples zdobí odnepaměti.
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Cimbálovku poslouchali všichni se zaujetím.

Tah tomboly poutal velkou pozornost.

3x foto: Zdenk Vysloužil

V minulosti se lepily lístky s čísly
na tabuli a hosté si stěžovali, že to
není přehledné,“ vysvětloval Michal
Mucha. „První cenou byla televize,
na kterou jsme se celý soubor poskládali. Chtěli jsme tímto způsobem
poděkovat hostům, kteří na Hanácké
bál chodí většinou pravidelně,“ dodal.
Zkrátka a jednoduše: v pátek se
opět v Národním domě potvrdilo,
že Hanák je a bode!

Krásný pohled. Soubory Mánes a Klas pkn pohromad. Foto: Zdenk Vysloužil

která svými kreacemi zvedla od stolu
většinu mužského osazenstva.
Vrcholem každého plesu bývá
tombola, na její tah vždy každý,
kdo si zakoupí lístky, netrpělivě
čeká. Samozřejmě mezi cenami
nechyběl z perníku upečený
pár Hanačky a Hanáka. Letošní
slosování však doznalo určité
změny. „Rozhodli jsme se ceny
vydávat hned po zveřejnění losu.

jjak
akk see plesalo
plesaloo s mánesem...
mááneeseem....

vylepšit. Novinkou bylo, že jsme
na každý stůl přichystali láhev vína.
Také tombola byla bohatší. Lístků
se prodalo přibližně stejně jako loni.
V podstatě jsme měli vyprodáno,“
informoval Večerník Michal Mucha,
zástupce vedoucí souboru.
Neopakovatelnou
atmosféru
dávají Hanáckému bálu samotní
organizátoři. Na které jiné akci
vás při příchodu vítají půvabné
dívky a ženy v nádherných krojích. Které dámě se poštěstí, že
jí dveře přidrží urostlý chasník
v holínkách a klobouku?
Letošek však prožil další jeden velký
průlom. Po „Národě“ se pohyboval
dvojnásobný počet krojovaných
lidí. „Pozvali jsme naše kamarády ze
souboru Klas. Jednalo se o společný
nápad. Měli bychom spolu úžeji spolupracovat i do budoucna,“ prozradil
Mucha.
Nadstandardní atmosféru podtrhla
i cimbálová muzika Harafica. Veselí
muzikanti rozjeli v prostorách restaurace parádní šou a chytlavá hudba nenechala většinu přítomných
v klidu. Velkým úspěchem bylo i vystoupení sympatické břišní tanečnice,

Hanácké bál patří neodmyslitelně k Prostějovu

klikni na

prostějovské policie Zdeněk Riedinger
ve chvíli, kdy studenti školy převedli
perfektní taneční vystoupení v armádních i policejních uniformách. Zdeněk
Riedinger nyní vyučuje na škole TRIVIS právo. „Stužkovali jsme jednatřicet
studentů ze čtvrtého ročníku. Myslím,
že všichni do jednoho mají naději odmaturovat a přeji jim k tomu hodně
štěstí,“ podotkl Riedinger.

www.vecernikpv.cz
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Studenti si pipravili nápaditou tane&ní show v uniformách, budoucí policistka pak
skon&ila v náru&í mnohých spolužák3...
2x foto: Michal Kadlec
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Hosté se na stužkovacím plese Střední
školy veřejnoprávní TRIVIS výborně
bavili. Velká švanda panovala rovněž
před objektivem profesionálního fotografa, jehož služeb studenti využívali
k posledním památečním snímkům.
Mnoho mladých mužů se například
nechalo zvěčnit s budoucí policistkou
v náručí, sympatickou spolužačkou.
Ó, jak jim Večerník záviděl...

FOTOGALERIE

PLUMLOV Světoznámý karneval v brazilském Riu de Janeiru
se koná vždy na přelomu února.
Denně jej navštíví kolem dvou
milionů lidí a nechybí mezi nimi
ani Češi. Komu se však kvůli půvabným dívkám vrtícím se do
rytmu samby letos nechtělo trmácet přes Atlantik, mohl stejně
žhavou atmosféru zažít během
plesu Spolku Plumlovských nadšenců, který se v sobotu konal
v Žárovicích.
Pokud chcete sehnat vstupenky
na ples Plumlovských nadšenců,
musíte plánovat hodně dopředu
a mít i trochu štěstí. Stejně jako
v předchozích ročnících se po lístcích rychle slehla zem. Kdo zkoušel
štěstí až na místě, narazil u vchodu
na ceduli „Vyprodáno“. Může za to
především jedinečná atmosféra tohoto bálu, který své pověsti dostál
i letos. „Setkáváme se tu již podesáté a pokaždé nám hrála výtečná kapela Black Rose,“ upozornil během
krátkého zahájení prezident spolku
Marek Otruba.
Desátý ročník plesu rozhodně
nebylo jediné jubileum, které
si letos nadšenci připomínají.
Čtveřice čiperných babiček totiž
tento rok oslavila své kulaté 280.
narozeniny. Navzdory věku, který
by jim leckterá čarodějnice mohla
závidět, předvedly krátce po zahájení bálu tanec s hůlkami s rozverností sobě vlastní.
Doslova pozdvižení v sále pak způsobila Travesti show v podání členů
spolku, ve které se postupně představili například Freddie Mercury
s Montserrat Caballé, Hana Zagorová či Helena Vondráčková. Rozhodně to nebylo poprvé, kdy kluci
vedení Gábinou Jančíkovou, museli
během plesu rozmýšlet, na kterou
z toalet se vlastně mají vydat. Už
loni se třeba předvedli coby břišní
tanečnice migrující do Německa.
Půlnoc na plese pak každoročně patří Veselým kravičkám, které si po
loňských kostýmech církevních řeholnic letos vystačily jen s plavkami
a peřím. A návštěvníci se náhle přenesli na karneval do Ria. Jak už se na
tuto akci sluší a patří, tanečnice se
objevily na originálních vozítkách.
Všechna vystoupení celý ples jednoznačně okořenila. I díky nim
byly v Žárovicích opět překročeny
veškeré možné limity v koncentraci rozesmátých lidí na jeden metr
čtverečný. Zdejší kulturák přitom
nadlouho neosiří. Již tuto sobotu
bude hostit Rockový bál. „Těšit se
můžete na kapely Premier, Faith no
more, AC/DC revival a Kabát revival Morava,“ pozval všechny Marek
Otruba.

Veselé kravi&ky letos pedvedly show, se kterou by za pár dní mohly vyrazit do Ria
na Sambodrom.
Foto: Martin Zaoral

travestiti i tanenice z Ria

PROSTĚJOV Plesová sezóna byla již třetím rokem obohacena o originální večírek, který proběhl v hudebním klubu Apollo 13 díky Klementově Lazaretu. Z místní výzdoby běhal mráz po zádech, kolem dokola se
procházela strašidelná monstra. Atmosféra, jak se patří, okořeněná speciálně upraveným nápojovým lístkem, ve kterém mohli návštěvníci objevit mimo jiné i drinky s názvem „Mozek“ či „Krvavá záda“. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho, stejně jako v minulých letech, nemohl chybět.
Klementova Lazaretu. „Některé naše
PŮVODNÍ
předešlé akce byly i kvůli jejich názvu
reportáž
až přespříliš politizovány, což samozřejmě nechceme. Pokud bychom
pro Večerníkk
příště něco pořádali, tak možná tak
erotický ples,“ smál se Jason.
Martin
Prostory klubu opravdu připomínaly
PYTELA
místo, kde se točí scénky z hororových
„Jedná se o náš již pátý ples, nálada zde filmů, vyzdobené bylo vše včetně pópanuje opět dobrá,“ shodli se členové dia. Nechyběly ani světelné efekty

či všudypřítomné pavučiny. Až měl
člověk strach, aby v některé neuvízl.
Atmosféru pomohli dokreslit i někteří
návštěvníci, kteří přišli ve strašidelných
maskách. „Přišli jsme posedět, pobavit se nad dobrým pitím i muzikou,
zatím nás strach nepohltil, ale co není,
může být,“ popsal své pocity Michal,
jeden z hostů. Samotné vystoupení
Klementova Lazaretu započalo po desáté hodině, ještě předtím Večerníku
frontman Jason společně s ostatními
již v trochu, ale opravdu jen trochu
vážnější atmosféře nastínil současnou
situaci. „Uvidíme, co bude dál, možná je to tu dnes naposledy. Podmínky
v Prostějově nejsou na provozování

hudebního klubu podle nás ideální.
Publikum vzhledem k počtu obyvatel
města není nejpočetnější a bez podpory shora to prostě a jednoduše nejde.
Navíc neustálé zvyšování nájmu taky
není ideální. Apollo není diskotéka,
nejedná se o mainstream, tudíž se zužuje i okruh potenciálních návštěvníků. Když se k tomu přidá i očividné vyhoření některých z nás, nemůže se pak
nikdo divit tomu, co může nastat,“ již
trochu smutněji konstatovali.. „V nejhorším případě to může dopadnout
třeba tak, že se Apollo přesune do prostorů bývalého Oděvního podniku,
ideálně do závodu číslo třináct,“ vrátil
se k vtipkování zpěvák Lazaretu.

BYLI JSME
U TOHO

V maskách se v rámci Hororové plesu pedvedli i &lenové Klementova
Lazaretu, kteí to na pódiu poádn rozjeli.
Foto: Martin Pytela
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klikni na

STRACH A PANIKU měl na svědomí Klementův Lazaret. NAPOSLEDY?

O tom, že TRIVIS připravuje mladé
studenty na práci u Policie ČR, Armády ČR, hasičského záchranného
sboru či ve státní správě, ví už asi každý. A tomu také odpovídala zábava na
pátečním stužkovacím plese. „Musím
říct, že kolega Koláček mě mile překvapil,“ pronesl se smíchem bývalý šéf

Michal
KADLEC
C

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
reportáž
rník
pro Večerník

PROSTĚJOV Střední škola veřejnoprávní TRIVIS v pátek 17. února stužkovala své maturanty v sále
Společenského domu. Doslova natřískaný kulturák se bavil hluboko
přes půlnoc, a bylo proč! Studenti
i kantoři této školy se rozhodně nenudili, Večerník příjemně překvapilo i nádherné taneční vystoupení
s originální choreografií.

aneb s budoucí policajtkou v náruí!

Večírek KPŠ
Městské divadlo v Prostějově
Prostějov
KPŠ Palacká
Velké sportovní plesy
Sokolovna Čechovice
Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Kulturní dům Žárovice
Rockový bál
Žárovice
SPN
Hasičský ples
Sokolovna Ptení
Ptení
JSDH Ptení
Restaurace U Tří Bříz, Prostějov
Společenský večer
Prostějov
OV KSČM Prostějov

PLESY

v Prostjov a jeho okolí
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Nadšence rozparádili babiky,

25.2.

25.2.

25.2.

24.2.

24.2.

letos slavíme jubileum...

TANKILO SE V UNIFORMÁCH

Tane&ní parket prakticky nevychladl.

F o too r e poo r táá ž

V roli organizátorů se podruhé
představilo nové vedení souboru
a dá se říci, že navázalo na loňskou
úspěšnou premiéru. „Myslím, že
se nám podařilo opět trochu ples

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerníkk

společnost

DVAASEDMDESÁT A POŘÁD V PLNÉ SÍLE!
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Navíc po stažení zkušené univerzálky
Jany Napolitano ze Šternberka na přelomu roku získaly nedávno další zajímavou posilu na smeč Ivanu Mifkovou
(za svobodna Bramborovou), někdejší
oporu Prostějova. S tímhle vším v zádech určitě půjde družina z metropole
Hané do další bitvy na hřišti VK. Vzájemný duel z listopadu, kdy úřadujícím
mistryním republiky podlehla na své
půdě hladce 0:3 (-17, -20, -18), už je
z jejího pohledu dávno zapomenuta.
„Naopak my bychom samozřejmě rádi
navázali na tento souboj z konce loňského roku, než na ten první letošní,“
ujistil kouč obhájkyň mistrovského
titulu Peter Goga. Jeho kolektiv půjde
do nelehkého regionálního derby jen
tři dny po ještě důležitějším šlágru se
Stuttgartem v evropském CEV Cupu.
„Tohle nás však nesmí nijak poznamenat, na přípravu bude i tak dostatek času,“ zdůraznil Goga. Překonat
úhlavního konkurenta zůstává jasným
cílem. „Respektujeme kvality současné
Olomouce, ale doma půjdeme jednoznačně za vítězstvím. Pokud možno
přesvědčivějším než minule. K tomu
ale pochopitelně potřebujeme dobrý
výkon,“ konstatoval šéf prostějovského
realizačního týmu.
Pikantní zajímavostí je, že sobotní
střet dost těsně předchází následnému
finálovému rozuzlení ČP právě mezi
nadcházejícími soupeři. Kdo se o víkendu naladí lépe?

PROSTĚJOV S prosbou o pomoc
se na své příznivce obrací prostějovský volejbalový oddíl směrem
k nadcházející bitvě v evropském
CEV Cupu proti Stuttgartu na domácí palubovce (středa 22. února,
18.00 hodin).
„Jsem přesvědčen, že jestli holky ucítí
v zádech výraznou podporu diváků
a dopředu je bude hnát opravdu hlasité povzbuzování fanoušků, může jim
to jedině pomoct. Když se ve fotbale
mluví v souvislosti s fandy o pomyslném dvanáctém hráči na trávníku,
tak my klidně můžeme mít sedmou
hráčku na hřišti. Rádi bychom na
mezinárodní pohárové scéně došli co
nejdál a věřím, že pokud lidi družstvo
pozitivně nabudí, není v sérii s Allianz
MTV navzdory nezvládnutému prvnímu zápasu venku ještě nic ztraceno,“
prohlásil předseda správní rady VK
AGEL Petr Chytil.
Navíc se dá očekávat, že z Německa

přicestuje nemálo početná skupina
stuttgartských fans. „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 rozhodně pomoct,“ řekla Julie Kovářová, tahounka
žen Prostějova na liberu.
Nové mobilní tribuny avizované před
nedávnem sice ještě nebyly do haly
Sportcentra DDM nainstalovány, ale

návštěvníci středečního šlágru se přesto mohou těšit na větší komfort, než
je momentálně zvykem během „řadových“ střetnutí v českých soutěžích.
Alespoň v omezené míře totiž bude
opět zprovozněna jinak uzavřená tribuna na podélné straně kurtu směrem
na západ.
Zvolání „Vzhůru do boje!“ tedy může
platit nejen pro samotné volejbalistky vékáčka, nýbrž i pro jejich fandy.
(son)

FANDOVÉ, POMOZTE!

šestibodový náskok. Nicméně Agelky
nejsou oproti předchozím letům v tak
suverénním postavení a na krajského
soka si musí dát dvojnásob pozor.
Tím spíš, že olomoucké družstvo při
zatím poslední návštěvě v Prostějově
málem dokázalo 14. ledna senzačně
zvítězit. Dokonce mělo mečbol a favorit nakonec jen s vypětím všech sil
uspěl těsně 3:2 (-25, 16, 23, -22, 14).
Svěřenkyně Jiřího Teplého od té doby
nabírají čím dál víc sebevědomí. Postoupily do finále Českého poháru
vyřazením nebezpečné Ostravy 3:2
a 3:0, v ligové soutěži už dlouho neztratily ani bod a pronásledují úhlavního soka, dokonce zvládly proniknout
do Final Four Středoevropské ligy.

0:3
PRAHA Žádné potíže neměly prostějovské volejbalistky na startu nadstavbové části UNIQA extraligy žen
ČR 2016/2017. Skupinu o 1. až 4.
místo otevřely potenciálně nebezpečným soubojem na Olympu Praha, kde však v 19. kole soutěže herně
kralovaly. A jedním z nejlepších výkonů této ligové sezóny zaknihovaly
zaslouženě hladký triumf.

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

OL PRA
VK PV

Hned úvodní maratónská výměna ukázala, že to Hanačky v české metropoli nemusí mít vůbec jednoduché. Zmíněnou
zahajovací rozehru i celý vstup do střetnutí sice favorit zvládl dobře, jenže za stavu
4:7 znejistěl na přihrávce. A domácí toho
při kvalitním servisu Vyklické využili ke
čtyřbodovému obratu na 8:7. Další šňůra
PVK následovala o chvíli později (z 8:9
na 11:9), čímž se prostějovský tým dostával do nepříjemných problémů. Nicméně nevydařenou pasáž dokázal rychle
překonat a vedení okamžitě získal zpět na
svou stranu - 11:12. Potom mu pomohla
účinným podáním někdejší opora Olympu Trnková, únik ze 14:15 na 14:19 se
ukázal jako klíčový. A koncovka už se hrála takzvaně na jednu bránu, neboť AGEL
postupně zlepšoval všechny činnosti, zatímco soupeř přestával stačit - 17:25 a 0:1.
Lídr tabulky se mohl opřít o výborný
servis, solidní obranu v poli i tradičně
produktivní útok, a jakmile přidal ještě
přesnou mezihru s těžko prostupnými
bloky, jasně dominoval. Platilo to rovněž
zkraje druhé sady do stavu 4:8, aby Gogovy svěřenkyně přibrzdil v rozletu nový

výpadek příjmu - 7:8. Tady se Pražanky
vrátily do zápasu a následující úsek byl
naprosto vyrovnaný, neboť plejerky vékáčka pomohly svým protivnicím několika nevynucenými chybami - 14:14.
Šanci větřící Mitáčova děvčata se držela
ještě do skóre 17:18, načež perfektně
zapodávala Rodriguez. A závěr vyzněl
opět zcela jednoznačně - 18:25 a 0:2.
Na začátku třetího dějství to chviličku
nevypadalo valně (2:0), leč Agelky bleskově udeřily čtyřmi body za sebou na 2:4

a zase rozjely svůj precizně fungující stroj.
Ten se však znovu zasekl v úplně stejných
okamžicích, jako během předchozích
dvou setů (z 3:7 na 6:7). Že opětovně
šlo jen o menší zaváhání v jinak nadmíru
dobrém výkonu, to plejerky VK potvrdily dalším trhákem na 8:14 i poměrně
přesvědčivým zvládnutím zbytku duelu.
Domácí kolektiv sice nic nevzdal a ještě
zabojoval (z 12:18 na 17:20), ovšem na
víc proti viditelně silnějšímu družstvu neměl - 18:25 a 0:3.
(son)

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Utkání jsme zvládli velice dobře. Kromě několika menších výkyvů se nám herně dařilo a průběh jsme měli neustále pod kontrolou, holky navíc výborně stupňovaly tempo v důležitých koncovkách setů. Je pozitivní, že v posledním zápase
před odvetou se Stuttgartem družstvo podalo kvalitní výkon.“

Stanislav MITÁÈ – trenér PVK Olymp Praha
„Chtěli jsme být Prostějovu v domácím prostředí vyrovnanějším soupeřem, ale
utkání se nám příliš nepovedlo. Soupeř hrál dobře, my naopak pod jeho tlakem
ne. A chyb jsme dělali hodně jak vynucených, tak svých vlastních zbytečných.
Coby příprava na čtvrtfinále play-off se však takhle kvalitní souboj určitě hodí.“

NA
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suverénně smetla Olymp
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Prostějov (son) - Vedle volejbalových
Agelek a olomouckých žen se k posílení svého hráčského kádru rozhodlo
také Královo Pole. Šlo sice o personální změnu vynucenou, ale tím zajímavější. Na jih Moravy totiž zamířila další
cizinka. Za všechno může nedávné
zranění kolene Šárky Šloufové, druhé
nahrávačky brněnského týmu. Vedení
KP neotálelo a vzniklou mezeru na
soupisce zaplnilo z volejbalově poněkud exotické země – z Anglie. Megan
Viggars pochází právě odtamtud, má
dvaadvacet let, měří 183 centimetrů
a je odchovankyní oddílu Newcastle
Staffs Volleyball Club.
V posledních čtyřech letech působila v USA na Southern Illinois
University, je anglickou reprezentantkou a absolvovala například i
Olympiádu mládeže v plážovém
volejbalu. „Teď jsem se chtěla herně posunout dál a Brno je pro mě k
tomu ideální příležitostí. Když tedy
můj agent zjistil možnost jít sem,
neváhala jsem,“ řekla Viggars po nástupu v jihomoravské metropoli. Se
svým novým družstvem již absolvovala středeční odvetu semifinále
Českého poháru 2016/17 v Prostějově a coby členka základní sestavy
se jevila velice dobře.

Posílilo i Brno

Prostějov (son) – V sezóně
2010/11 hrály volejbalistky VK
AGEL Prostějov Středoevropskou
ligu žen a při své jediné účasti tuto
nadnárodní soutěž ovládly před
tehdy silným Schwechatem. Také
před probíhajícím ročníkem dostalo
vékáčko nabídku znovu se zapojit
do MEVZA League, ale s díky tuto
variantu odmítlo. Šanci tak dostal
aktuálně druhý nejlepší tým ženské kategorie v ČR. A Olomouci se
v uplynulém týdnu podařilo dokonat těsný postup do Final Four letošní Středoevropské ligy. Ve vrcholící
základní části potřeboval výběr UP
doma porazit za tři body jak Slávii
Bratislava, tak Vasas Budapešť. A to
se svěřenkám Jiřího Teplého skutečně povedlo. Slovenský celek smetly
3:0 (14, 15, 17) a maďarské družstvo
udolaly 3:1 (-22, 21, 17, 19), tudíž
za nějaký čas zabojují v závěrečném
turnaji elitního kvarteta.
Průběžné pořadí MEVZA League žen
2016/17 (zbývá odehrát pět zápasů
dlouhodobé fáze): 1. Branik Maribor
(Slovinsko) 20, 2. Linamar Békéscsaba
(Maďarsko) 16, 3. Calcit Lublaň (Slovinsko) 15, 4. UP Olomouc (Česko)
14, 5. Vasas Budapešť (Maďarsko) 13,
6. Slávia Bratislava 6, 7. BVK Bratislava
4, 8. Mladost Záhřeb (Chorvatsko) 3,
9. Post Nö (Rakousko) 2.

Úspìch Olomouce
v MEVZA League

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Stavinohová, Kociánová, Cruz, Weidenthalerová, Boudová, libero Slavíková. Střídaly: Strnadlová, Baláková.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„První utkání jsme začali výborně,
dobře bránili a odvážně dohrávali
vítězné míče na zem. Zkrat nastal za
stavu 19:15 pro nás, kdy jsme udělaJUNIORKY
li tři vlastní chyby za sebou. Soupeři
PVK Olymp Praha - VK AGEL naopak vyšlo několik kvalitních serviProstějov 3:0 (23, 13, 18) a 3:0 sů a od té chvíle jako bychom měli v
(23, 22, 20)
hlavách, že nemůžeme zvítězit. Podle

PROSTĚJOV Nadstavbová část extraligy ČR 2016/2017 ve věkových
kategoriích dívek U19 i U17 už jde do
své vrcholné fáze, zbývají závěrečná
dvě dvoukola. Podívejme se nyní, jak
mladé volejbalistky obou prostějovských výběrů zvládly své minulé duely o předminulém víkendu.

toho bohužel vypadal náš herní projev jak ve zbytku úvodního střetnutí,
tak v celé odvetě. Domácí opakovaně
odskakovali do většího náskoku, my
jsme vždycky dotáhli a vzápětí zase
svými hrubkami i nesoustředěností
nabrali manko. Druhý vzájemný souboj byl přitom dost vyrovnaný, ale
Olymp lépe zvládal koncovky.“
Extraliga juniorek ČR 2016/17,
nadstavbová skupina o 1. až 6. místo - pořadí po 8. kole: 1. Olymp Praha 37, 2. Brno 34, 3. Prostějov 22, 4.

Plzeň 21, 5. Žižkov 21, 6. Šternberk 9. vých utkání šli v nejužším možném
složení téměř bez možnosti střídání.
KADETKY
Přesto jsme v prvním setu vedli 22:15
ČEZ České Budějovice - VK AGEL a ještě to ztratili, tradičně vlastními
Prostějov 3:0 (24, 14, 22) a 2:3 chybami. Druhá sada byla špatná a
(-17, -20, 22, 12, -8)
pak holky zabojovaly, ale zase nedoSestava Prostějova: Dvořáčková, táhly koncovku. Večer jsme všichni
Hůsková, Marvanová, Krejčiříková, společně zasedli k týmovému pohoSvobodová, Brodzianska, libero Ko- voru, kde se mluvilo hlavně o nutnosti
courková. Střídaly: Krátká, Sméka- víc si věřit, makat s neustálým nasazelová.
ním, chtít vyhrát. Pomohlo to, neboť v
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje: odvetě jsme dobrým výkonem vedli
„Marodka trvá, tudíž jsme do klíčo- už 2:0 na sety. Potom bohužel přišel

nepochopitelný útlum, který do té
doby marnému soupeři pomohl zpět
na nohy. A najednou bylo vyrovnáno
2:2. Naštěstí tiebreak děvčata zvládla
výborně. Oceňuji především bojovnost ve třech a půl sadách druhého
budějovického zápasu.“
Extraliga kadetek ČR 2016/17,
nadstavbová skupina o 7. až 12.
místo - pořadí po 8. kole: 7. Střešovice 34, 8. Přerov 32, 9. Řepy 22, 10.
Prostějov 22, 11. České Budějovice
21, 12. Ostrava 13.
(son)

Výjezd do Čech? Další komplikace pro mládežnice...

Fanklub volejbalového oddílu VK
AGEL Prostějov pořádá autobusový
zájezd na finálové utkání Českého
poháru žen 2016/2017 mezi UP
Olomouc a VK Prostějov.
Hanácká bitva o druhou nejcennější
národní trofej se hraje ve středu 1.
března od 18.10 hodin, sraz fanoušků je týž den v 16:45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@
vkprostejov.cz nebo telefonicky na
číslo 777 311 108 či osobně během
sobotního zápasu UNIQA extraligy
doma s Olomoucí. Podmínkou je dát
na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 25. února večer po
výše zmíněném extraligovém derby.

do Olomouce

na finále

ZÁJEZD

Goga ještě jedno důležité pozadí čerstvého
přestupu.
V Prostějově bude mít exotická plejerka
hned dvě krajanky a tím pádem dobré
osobní zázemí k tomu, aby ukázala, co umí.
Všichni jsme na to zvědaví!
(son)

KVALITA
VÉKÁČKA
v
Praze
na účko

dřívějšího působiště mi tím pořádně
zhořknul a nerada bych podobně špatné
pocity zažívala podruhé v krátké době.
Když každá dáme do utkání to nejlepší ze
sebe a spojíme všechno společně dohromady, může se v součtu obou střetnutí ještě stát cokoliv,“ řekla německá nahrávačka
hanácké ekipy Mareike Hindriksen.
Na druhé straně sítě bude potřeba eliminovat především českou smečařku
Michaelu Mlejnkovou, maďarskou tahounku stejného postu Renatu Sandor a
nizozemskou univerzálku Deborah Van
Daelen, jež napoprvé zatížily konto AGEL
největším bodovým přídělem. „Jsem však
přesvědčen, že družstvo Allianzu není
primárně o individualitách, nýbrž naopak
o týmové kompaktnosti. V tomto ohledu
se soupeři rovněž potřebujeme vyrovnat,
abychom ve druhém vzájemném souboji
něco pozitivního dokázali. Každopádně
nás čeká výjimečný zápas srovnatelný svou
kvalitou i náročností s podzimními duely v
kvalifikaci Champions League. Věřím, že
podle toho ke středečnímu utkání všichni
přistoupíme,“ doplnil Peter Goga.

Půjde o střetnutí 20. kola aktuálního
ročníku UNIQA extraligy ČR, tedy
o druhé dějství bojů v nadstavbové skupině o 1. až 4. místo. Do ní oba hanácké
týmy vstupovaly ze dvou nejvyšších příček tabulky, kde vékáčko drželo na UP

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV S postupující sezónou
2016/2017 je stále víc patrné, že tým
Olomouce hodlá směle útočit na dosud pevný národní trůn prostějovských volejbalistek. Další pokračování tohoto dlouhodobého souboje
přijde na řadu v sobotu 25. února od
17.00 hodin, kdy ženy VK AGEL přivítají svého největšího tuzemského
rivala v hale Sportcentra DDM.

tentokrát nedát rivalovi ŽÁDNOU ŠANCI!

9<ŏ$',7 V sobotu přijede Olomouc a úkol zní jasně:

jubileum...

volejbal

ŽHAVÁ NOVINKA

aneb pohled
Mareike Hindriksen

www.vecernikpv.cz

Aktuální čelo tabulky německé
ligy: 1. Schwerin 48, 2. Drážďany
45, 3. Stuttgart 41, 4. Postupim 39,
5. Vilsbiburg 33, 6. Münster 31.

S čím přijedou volejbalistky Allianz
MTV Stuttgart k osmifinálové odvetě
evropského CEV Cupu do Prostějova?
S čerstvou porážkou nula tři na svém
kontě! Nejednalo se však o žádný propadák, neboť nadcházející soupeřky
Agelek měly v sobotu 18. února na
programu šlágr německé bundesligy
na hřišti svého největšího rivala v boji
o národní titul. Ve Schwerinu se hrál
hodně vyrovnaný duel, ale koncovky
všech tří setů zvládl lépe domácí celek
a zvítězil tudíž 25:23, 25:22, 26:24. O
tři dny dříve Allianz na vlastní palubovce přejel Erfurt 3:0 (19, 21, 17), leč
ještě předtím 11. 2. jej dokázal udolat
Wiesbaden 3:2 (-17, 19, -27, 19, 11).
Šance poradit si s MTV tedy pro vékáčko rozhodně existuje!
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statistické
srovnání

„Proti Královu Poli jsme ve středu zvládly tři ze čtyř setů velice dobře a odvedly v nich
solidní výkon. Proto škoda, že ve třetí sadě jsme si neodpustily náš tradiční výpadek,
kdy z ničeho nic začneme dělat zbytečné chyby. Tím jsme Brno vrátily do zápasu, ale
naštěstí se nám podařilo následně znovu zlepšit. Máme vítězství i postup do finále
národního poháru, což je důležité. Sobota v Praze? Konečně jsme soupeře pořádně
zatlačily podáním. Předvedly jsme koncentrovaný výkon a samozřejmě máme radost
z přesvědčivého vítězství tři nula, zvlášť před dvěma těžkými souboji v nejbližším týdnu. Pevně doufám, že v odvetě osmifinále CEV Cupu nezopakujeme bídu ze Stuttgartu. Návrat do mého dřívějšího působiště mi tím pořádně zhořknul a nerada bych
podobně špatné pocity zažívala podruhé v krátké době. Když každá dáme do utkání
to nejlepší ze sebe a spojíme všechno společně dohromady, může se v součtu obou střetnutí ještě stát cokoliv. A moc důležité potom bude doma porazit rozjetou Olomouc.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Realizační tým Agelek to nikde
moc neroztruboval, ale v posledních dvou týdnech ještě zintenzivnil už tak náročnou přípravu.
Výsledkový propadák v úvodním
osmifinále evropského CEV Cupu
na půdě Stuttgartu byl totiž natolik bolestivou fackou, že se muselo zavelet k pořádné mobilizaci
v zájmu nabrání nezbytně lepší
formy. Maximální práce se promítla jak do středečního utkání
Českého poháru s KP Brno, byť
tam to ještě nevydrželo celý duel,
tak zejména do sobotního zápasu
extraligy na Olympu Praha. Tamní
výkon Prostějova již nepostrádal
potřebné mezinárodní parametry. „Při vší úctě k Olympu nás však
teď čeká mnohem silnější soupeř,
tudíž dobrou hru z Prahy nelze
přeceňovat. Na druhou stranu
určitě znamená vítané povzbuzení, že jdeme správným směrem,“
prohodil kouč VK Peter Goga.

Stuttgart v sobotu padl 0:3

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Asi i vinou zdravotních problémů potkal největší oporu prostějovských volejbalistek v této sezóně menší
výkonnostní výpadek, ale naštěstí neměl dlouhého
trvání. Během uplynulého týdne už německá smečařka zase zářila. Jak ve středečním semifinále Českého poháru s KP Brno, tak v sobotním extraligovém duelu na Olympu Praha byla nejvíc bodující
hráčkou (18 + 17). Útočila s vysokou úspěšností
(47 % + 59 %), hlavně v české metropoli skvěle
přihrávala (64 %), dohromady v obou střetnutích přidala tři bloky a zaznamenala celkovou
užitečnost plus devatenáct! Tomu se říká návrat
formy v pravý čas, neboť ve středu proti Stuttgartu i v sobotu proti Olomouci bude vékáčko potřebovat Lauru
pro dvě náročné bitvy na jejím výkonnostním vrcholu.

LAURA EMONTS

Lepší forma
YSUDYÙÄDV"

letos slavíme

následně převést do zápasové reality,“
odtušil prostějovský trenér.
Zatímco před dvěma týdny nebyla forma většiny plejerek VK ani družstva
společně nijak valná, momentálně by
Hindriksen a spol. rozhodně měly být
schopné předvést něco podstatně lepšího. „Ano, ze všeho nejvíc rozhodne náš
vlastní výkon. My víme, že jsme schopni
hrát kvalitní volejbal mezinárodní úrovně,
a jedině takový nám umožní svést vyrovnanou bitvu s protivníkem formátu současného Stuttgartu. Já osobně věřím, že jej
můžeme i porazit nebo dokonce vyřadit,

Během posledních roků má Casalis za
sebou působení v indonéské Jakartě,
ještě předtím v silné brazilské superlize.
„Osobně ji zná Sulian Matienzo a právě
doporučení Suli hrálo v jejím angažování
určitou roli. Říká, že Dayesi je velmi kvalitní
univerzálkou, která by našemu týmu měla
být schopná za současné situace pomoct.
Samozřejmě je riziko, že delší dobu nehrála
mistrovské duely,“ připustil Goga.
Klíčové tak bude, v jakém stavu nová akvizice dorazí do České republiky. „Přiletí do
Prahy v pondělí 20. února ráno a okamžitě ji převezeme autem do Prostějova, aby
stihla ještě pondělní trénink. Oficiálně je

dopsaná na soupisku a nic tedy nebrání
tomu, aby naskočila jak do středeční odvety osmifinále CEV Cupu se Stuttgartem,
tak do sobotního derby v extralize proti
Olomouci. Věříme v její přínos družstvu,“
řekl Goga.
Dodejme, že Masso je někdejší kubánskou
reprezentantkou, která se ale již před delším časem rozhodla odejít bez povolení
domovské federace do zahraničí. „V tomhle jde o podobný případ jako Liannes
Simon, jež za nás taky nastupovala. Pro jistotu jsme oslovili vedení volejbalu na Kubě
s dotazem, zda jim naše angažování Dayesi
nevadí, a odpověď zněla, že ne,“ odkryl

3:1

Svěřenky kouče Gogy neponechávaly ve
středečním odpoledni nic náhodě a od
začátku šlapaly za rychlým doražením
postupu. Okamžitý tlak vedl k tříbodovému vedení (5:2), které udržovaly do

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV O Český pohár žen
2016/2017 si to v rozhodujícím duelu rozdají podle očekávání volejbalistky Prostějova a Olomouce. Agelky
potřebovaly potvrdit svůj průnik do
finále soutěže jedním získaným setem v semifinálové odvetě s KP Brno,
což se jim v nejkratším možném čase
povedlo. Následně dotáhly přes dílčí
potíže do vítězného konce celé utkání,
soupeřky zase mohly být spokojené
s vybojovanou sadou.

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

jak se utkání vyvíjelo...

STAV SÉRIE: 2:0, POSTUPUJE PROSTĚJOV

VK PV
KP BR

stavu 8:5. Pak soupeřky trochu zazlobily
(8:7), leč vzápětí přišel rozhodující úsek
vstupní sady. Domácí hráčky opakovaně
ubránily a z protiútoků skládaly míče na
zem, pořádné hřebíky zatloukala zejména Matienzo. Trháky na 12:7 a zanedlouho na 16:10 měly klíčovou důležitost,
byť jihomoravský tým s novou posilou
Viggars na nahrávce nic nevzdal. Několik nevynucených chyb vékáčka jej vrátilo zpět do hry (16:13, 17:15) a rozpoutal se vyrovnaný boj s rozuzlením až
v závěru ve prospěch jistějšího favorita 25:20 a 1:0.
Tím pádem měla prostějovská družina
jistotu pohárového finále, ale dosažením cíle možná trochu polevila v koncentraci. Z toho pramenila zhoršená
přihrávka, naopak hostující plejerky
se právě kvalitnějším servisem chytily
(3:5). Nepříznivý stav byl pro Agelky
dostatečným budíčkem, aby zabraly
a průběh čtyřmi body v řadě rychle
otočily ze 4:6 na 8:6. Tím znovu nabraly pohodu, jejich ofenzivní kombinace
měly místy opravdu vysokou pohlednost (12:7). Opakoval se však scénář
z úvodního dějství tím, že KP výraznější manko zase dotáhlo na 13:10
a další vývoj byl otevřený. Tentokrát se
ale Rojkovy svěřenky blíže nedostaly,
protože herní úroveň devítinásobných
držitelek trofeje Českého poháru byla
o poznání vyšší. A set číslo dva získaly
výborným finišem hladce - 25:17 a 2:0.

Peter GOGA - trenér VK AGEL Prostìjov
„Zápas se dlouho vyvíjel tak, jak jsme si představovali. A bez větších problémů jsme vedli
2:0 na sety. Potom jsme začali zbytečně chybovat, ani si nedokážu vysvětlit proč. Každopádně vlastními hrubkami jsme soupeře pustili ve třetí sadě do vedení o čtyři až pět bodů
a nebyli schopní s tím nic udělat. Přestala tam fungovat spolupráce nahrávačky s ´účkem´, nepomohlo ani střídání. Následně jsme se vrátili do základní sestavy a ve čtvrtém
dějství už zase všechno šlapalo. Splnili jsme postupový cíl, navíc šlo o dobrou přípravu na
odvetný souboj evropského CEV Cupu se Stuttgartem.“
Marek ROJKO - trenér Královo Pole Brno
„My jsme tady po nedávné porážce 2:3 odehráli další velice slušný zápas a soupeř musel
většinu střetnutí absolvovat v základní sestavě, což je naše plus. Kdybychom byli trochu
odvážnější v protiútocích po obraně, mohli jsme třeba získat ještě set navíc... Ale i tak
jsem spokojený s naším výkonem a též se zařazením nové druhé nahrávačky Viggars,
která týmu otevírá jiná řešení herních situací, než má jednička na tomto postu Koseková.
To je směrem ke čtvrtfinále extraligy určitě pozitivní.“

7,6.29&(
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nahoře a Prostějovankám pomalu hrozilo
repete lednového tiebreakového dramatu
(4:6). V tu chvíli se ale zakřiknuté ženy
okolo kapitánky Hindriksen vzpamatovaly, aby znova začaly předvádět volejbal
mezinárodního levelu. Především obrana
šla prudce nahoru a vyústěním byl razantní obrat na 14:8. Jenže houpačka okamžitě putovala pro změnu dolů, Královo Pole
odpovědělo bleskovou korekcí - 15:13.
Přetahovaná o každou výměnu pak pokračovala ještě nějakou dobu (19:17),
než AGEL zlepšenou koncovkou definitivně rozhodl – 25:19 a 3:1.
Statistiky z utkání najdete na straně
22, kompletnější rozbor pak hledejte
na www.vecernikpv.cz

=$=1÷/2

Zkraje třetí části to vypadalo na pokračující dominanci VK, leč vzápětí účinně
zapodávala s chutí makající Salanciová
a sedmibodovou šňůrou nasadila k mohutnému kontru (z 2:0 na 2:7)! Velký
výpadek příjmu však Gogovu partu nijak hrozně nerozhodil, zanedlouho bylo
dotaženo na 6:8. Nové zbytečné hrubky
ovšem daly brněnskému mančaftu opakovanou výhodu (6:11) a zdálo se, že
tuhle již nepustí. Skutečně nepustil, stačilo využívat nekončících minel domácího
družstva, jež tento díl rozjetému protivníkovi vyloženě darovalo - 19:25 a 1:2.
Měrková a spol. se tím dostaly do hodně
nebezpečného módu, což se ukázalo i na
startu čtvrté sady. Tam se dál držely mírně

Postup do finále ČP přes Brno byl rychle potvrzen

PROSTĚJOV Po odchodu turecké
univerzálky Yeliz Basa hledalo vedení
volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov jinou kvalitní hráčku na tento
post. A pátrání bylo nakonec úspěšné:
těsně před uzávěrkou přestupů hanácký klub získal Dayesi Masso Casalis

z Kuby! Která je tak třetí členkou současného kádru z této středoamerické
země.
Plejerka, která bude na dresu s číslem čtyři
nosit jméno Masso, se narodila 4. dubna
1990 a má tedy šestadvacet let. Měří 184
centimetrů, váží 70 kilogramů a do vékáčka zamířila z Egypta. „Neměla tam však
podepsanou smlouvu, tudíž jen trénovala
a hrála přípravné zápasy, nikoliv soutěžní
utkání. Ten egyptský klub za ni nechtěl
zaplatit poměrně vysokou transferovou
částku, kterou jsme my uhradili. A proto
jde k nám,“ prozradil prostějovský kouč a
sportovní manažer Peter Goga.

jakkoliv to bude hodně těžké. K tomu
však potřebujeme výkon na hranici svých
schopností,“ burcuje Goga svěřenky.
Víra podle všeho neumírá ani mezi samotnými hráčkami Prostějova. „Šance
je vždycky. Ony také umí hrát špatně, nejsou pořád perfektní. 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 lepší formu,“ říkala před
nedávnem opora na liberu Julie Kovářová.
„Pevně doufám, že v odvetě nezopakujeme bídu ze Stuttgartu. Návrat do mého
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obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

opak dál věříme v úspěch a děláme pro
něj vše, co je v našich silách,“ ujistil kouč
Agelek Peter Goga.
Co to konkrétně znamená? „Nechci zbytečně prozrazovat podrobnosti. Co říct
můžu, že jsme se v přípravě zaměřili hlavně
na věci, jež nás nejvíc trápily během zápasu
v Německu. Proto jsme se snažili hodně
pracovat na útoku, kterým jsme se tam
nedokázali účinně prosazovat, a také na
přihrávku, neboť výborný servis MTV nás
dostával pod značný tlak. Neméně důležité
logicky je i naše vlastní podání,“ vyjmenoval Goga klíčové herní prvky.
Taktika hraje ve volejbalu stěžejní
úlohu, z toho důvodu se vékáčko právě po téhle stránce chystá na rozjetého soka opravdu důkladně. „Opakovaně s holkama u videa rozebíráme, co
na hřišti v jednotlivých situacích dělat
jak v ofenzivě, tak při obraně či v mezihře a během přechodu do protiútoku.
Klíčové přitom samozřejmě bude, nakolik se probírané věci i pokyny povede

Prostějov má další Kubánku! Dayesi Masso Casalis

Jak známo, Agelky v úvodním vzájemném
střetnutí na německé půdě vůbec nestačily
a silnému soupeři hladce podlehly. Čerstvý
vítěz národního poháru své země a společně se Schwerinem hlavní aspirant na letošní titul v bundeslize výsledkově triumfoval
3:0 (16, 17, 14), což úřadujícím mistryním
České republiky zdánlivě nedává moc šancí na postup. Ztraceno však ještě zdaleka
nic není.
„V odvetě nám stačí zvítězit 3:1 a následně získat zlatý set, což je dodatečný
tiebreak do patnácti bodů. Při vysokých
kvalitách Stuttgartu bude tohle dokázat
pochopitelně složité, ale my v žádném
případě nic předem nevzdáváme. Na-

pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Prodloužit své působení na evropské pohárové
scéně alespoň do března! To je jednoznačná touha volejbalistek VK AGEL Prostějov před odvetným duelem osmifinále
CEV Cupu, který sehrají proti Allianz MTV Stuttgart tuto středu
22. února od 18.00 hodin v domácím prostředí haly Sportcentra
DDM v Olympijské ulici.

maximální boj o přetěžký postup v CEV Cupu

ZKUSÍME STUTTGART
VEČERNÍKU AGELKY:
Prostějovské volejbalistky slibují pro středeční večer

AGELKA PODLE

36
společnost
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vyplatit mzdy. Pak utekla a vše je proml- tiku, za vše můžou druzí, ona je chudinka
čeno,“ uvedla do diskuse na iprima.cz jed- a všichni jí ubližují. Bohužel tyto lidi nejde
na z jejích bývalých zaměstnankyň.
léčit, jediná rada je před nimi utéct co nejdál,“ nebrala si servítky jedna z divaček.
Hysterické výstupy èíšnice
Faktem je, že paní Renata své účinkoz „Mánesky“
vání v soutěži naprosto nezvládla, navíc
Čtvrtá hostitelka Renata Seidlová pracu- se nejen po Prostějově začalo mluvit
je jako servírka v prostějovské restauraci o jejích údajných dluzích a velmi špatNa Mánesce. Předtím dělala lesní dělnici, ných vztazích s vlastními dcerami. Našla
čehož ale musela ze zdravotních důvodů však i své zastánce. „Renata podle mě připo autonehodě zanechat. Žije s druhým pravila celkem dobré menu. Do soutěže
manželem Miroslavem v domku v Pro- šla očividně s tím, že vyhraje peníze, které
stějově, chová kočku i slepice. Renata opravdu potřebuje. Psychicky nezvládla
postupně připravila šopský salát, sváteční natáčení, v životě se jí nedaří, uklízení
hovězí polévku s játrovými knedlíčky, zřejmě není její hobby. Do soutěže chosrnčí kýtu na červeném víně a jako de- dit neměla, ale trochu soucitu by neuškozert letní piškotový chlebíček. Více než dilo,“ vyjádřil se jeden z diváků.
jídlo se tentokrát řešily výstupy mezi jedPáteèní finále a dvì vítìzky
notlivými účinkujícími. Jablkem sváru
se stala krátká návštěva u Renaty doma, V pátek se u plotny představila Veronikde údajně právě probíhá rekonstrukce. ka z Bludova u Šumperka. U mladičké
Podmínky, v jakých Renata žije, se však dívky se stala terčem diskusí zejména
dalším soutěžím nezdály. A už byl oheň její nadváha. K úspěchu v soutěži jí však
na střeše. „To bylo ukázkové chování dopomohla jak její nekonfliktní povaha,
hysterické ženské! Nepřijme žádnou kri- tak i fakt, že se ukázala jako velmi slušná

s Beruškou, trojice přísně vyhlí- hrála kapela E.S.O., alternativou
žejících strážkyň pořádku, cudně byla diskotéka v suterénu. Prostě
zahalený Adam s Evou či skupina pro každou masku něco.
ostrých kanibalů i čertů. Jak lze
FOTOGALERIE
využít invalidní vozík, dokázal pan
Lorenc z filmu Na samotě u lesa
klikni na
nebo odsouzenec na popravčím www.vecernikpv.cz
elektrickém křesle. Zajímavý byl Jak je práce redaktora Ve&erníku nai Ivánek s hlavou medvěda, nechy- pínavá, dokazuje tento snímek, kdy
běla ani sportovkyně v dresu fot- musel &elit nebezpe&nému kanibalovi!
balisty Vieiry. Celé pestré sešlosti Fotograf pežil... Foto: Tomáš Kaláb

čupem a zelný salát s hořčicí je hloupost.
Člověk se nestačí divit, co receptů na
neznámé lahůdky je mezi lidmi,“ komentoval její počínání jeden z diskutérů na
stránkách iprima.cz.
Více než kuchařské umění se v případě
paní Drahoslavy z Němčic probírala její
minulost. Vyučená dámská krejčová pracovala v Oděvním podniku Prostějov.
Poté se vdala a odstěhovala do Havířova.
Po revoluci zde začala podnikat právě
v oděvnictví, jenže po osmi letech skončila její firma v konkurzu a Drahoslava odjela do USA. V Americe pracovala jako
uklízečka, hospodyně, ale také šila. Po
sedmi letech se vypracovala a postupně si
získala klientelu. Rozvedla se, v Americe
měla o dvacet let mladšího přítele. Před
dvěma lety se ale vrátila do vlasti, protože se musela postarat o svoji nemocnou
maminku, s níž nyní žije v Němčicích.
Teprve v průběhu soutěže vyšly najevo
okolnosti její emigrace do USA. Ty byly
více než dramatické. „Měli jsme dluhy
milion a padesát tisíc, přiřkli mi vězení na
dva roky,“ přiznala paní Drahoslava pro
server AHA! s tím, že následně skončila
na psychiatrii. Do vězení kvůli zdravotním problémům nějakou dobu nastoupit nemohla. Útěk do Ameriky se tak pro
tuto dáme stal „jediným východiskem“.
Alespoň podle jejích slov. „V roce 1997
přivedla do firmy, kde pracovalo sedmdesát lidí, bodygardy, aby nám nemusela

kuchařka. Její menu obsahovalo carpaccio z červené řepy, dýňovou polévku,
kachní prsa s červeným zelím a bramborovými špalíčky a jako dezert servírovala
tiramisu. Ve všech případech se jednalo
o asi nejtradičnější recepty v celkové historii Prostřena. Sázka na jistotu se však
ukázala správnou. „Veroniko, velmi mile
jste překvapila. Slušná, umíte se postarat o hosty a na svůj věk jste moc dobře
uvařila,“ zhodnotila její vystoupení jedna
z divaček. Poslední den pak pozornost
diváků byla upnuta zejména na napjaté
vztahy mezi Renatou a Janou s Drahoslavou, s nimiž se u stolu odmítala bavit.
Ve finále se ukázalo, že nejvíce bodů,
a to třicet, si vyvařily Jana Pečinková
z Prostějova a právě Veronika z Bludova. Každá z nich tedy brala shodně
po třiceti tisících korun. „Dobře to dopadlo, ty dvě mladé kočky vařily dobře.
Byl to fajn týden. Až na tu psychiatrickou
pacientku, co začala hysterčit poté, co jí
byl vyčten nepořádek,“ shrnul na závěr
jeden z diváků.

BYLI JSME
U TOHO

Každý z nás někdy určitě luštil křížovku
či řešil jiný logický hlavolam. Proč by také
ne, bystřit si mozek je potřeba. Ti, kteří
jsou touto zábavou doslova posedlí, se
poté pravidelně setkávají na přeborech,
které organizuje Svaz českých hádankářů a křížovkářů. „V současnosti náš svaz
eviduje více než pět set členů. Podle výzkumu luští křížovky sedmdesát procent
populace, což je vysoké číslo, ovšem těch,
kteří jezdí pravidelně na přebory a řeší
úlohy na soutěžní úrovni, již tolik není.

Martin
PYTELA

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Pokud jste šli uplynulou sobotu okolo restaurace U tří bříz
a říkali jste si, jestli uvnitř náhodou nehoří, uklidníme vás. Kouř vycházející
z tohoto podniku byl jen důsledkem
usilovného snažení několika desítek
těch nejlepších řešitelů logických úloh
a luštitelů křížovek z celého Česka.
Kroužek Hanáci z Prostějova tu totiž ve spolupráci se Svazem českých
hádankářů a křížovkářů pořádal
GRAND PRIX PROSTĚJOVA, u čehož Večerník nemohl chybět.

Podstatnou část dlouhodobě tvoří seniKOMENTÁØ REDAKTORA
oři, u mladých je to i vzhledem k široké
Jak jsem si lámal hlavu...
nabídce volnočasových aktivit poněkud
V dětství jsem měl doma spousty knížek či časopisů, jejichž hlavní tematiproblematické. Ovšem pokles zájmu
kou byly právě křížovky, osmisměrky, sudoku či další hádanky. Logickému
není takový, jak by se někomu mohlo
myšlení se věnuji i nyní a tak mě napadlo, proč bych si nezasoutěžil. Nutno
zdát, přeci jen dříve se hodně křížovkářů
říct, že příprava byla rovna nule a má účast se dá označit za čistě spontánregistrovalo i vzhledem k politické situaní a do jisté míry i náhodnou. Ale co, zkusit se má všechno. Zaregistroval
ci,“ popsal Večerníku aktuální stav předsejsem se do soutěže v řešení logických úloh. Každý z nás jich dostal dvanáct
da svazu Vladimír Jemelík.
a úkolem nebylo nic jiného, než je v časovém limitu pětasedmdesáti minut
Sobotní akci měl na starosti kroužek
vyřešit. Některé z nich (tedy spíše všechny) jsem viděl poprvé v životě, a tak
Hanáci z Prostějova. „Jedná se o letošní
pro mě bylo často těžší porozumět zadání než samotnou úlohu vyřešit. Nadruhou Grand Prix, přitom poprvé se
konec si myslím, že mohu být se svým počinem spokojen, vyřešil jsem přesně
pořádá i soutěž v řešení logických úloh,
polovinu příkladů a umístil se na desáté příčce z dvaceti tří účastníků ze
v Praze tomu tak nebylo. I tentokrát se sjedou lidé ze všech koutů republiky, zatím
všech koutů země. Rozhodně popřemýšlím nad tím, jestli nepotrénuji a nenejdelší cestu absolvoval soutěžící z Karzúčastním se i příštích soutěží. Na závěr bych chtěl ještě pogratulovat všem
lových Varů,“ rozpovídal se jeho předseda
soutěžícím, kteří se do boje s logikou společně se mnou pustili...
Bohdan Kousal a za favorita sobotního
dne označil loňského vítěze Petra Vejchodu z Brna. Přítomni však byli i prostějovští řešitelé. „Začínala jsem především
s křížovkami, nyní mě zase nejvíce baví
logické úlohy, a to z toho důvodu, že mi
přijdou pestřejší. Příprava probíhá tak, že
luštíte, kdy můžete,“ prozradila svůj recept
na úspěch jedna z účastnic.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, konkrétně tedy v řešení logických úloh,
křížovek a hádanek. Nakonec se ukázalo, že Bohdan Kousal je dobrým
věštcem, Petr Vejchoda pak opětovně
4x foto: Martin Pytela
kraloval i prostějovskému Grand Prix. Uplynulou sobotu ožil Prostjov badateli nejr3znjšího druhu. Z vítzství se ale mohli radovat jen ti nejlepší.

LOGICI a LUŠTITELÉ křížovek z celé republiky se sjeli na GRAND PRIX

SMRŽICE Na tucet už se počítá
NÍ
novodobá historie vyhlášených EXKLUZIVNÍ
smržických maškarních plesů. reportáž
I minulou sobotu dorazily do pro Večerník
k
zdejší sokolovny desítky zdařilých
masek. „Loni jsme jich napočítali Tomáš
okolo stovky, přičemž pět nejlepKALÁB
ších vždy vyhodnotíme,“ uvedla
za organizátory Irena Laurenčí- Kromě nejrůznějších pohádkoková. I tentokrát se pětice mohla vých postav zaujali v úvodním
průvodu masek Ferda Mravenec
těšit na hodnotné dary.

Ve středu přišla na řadu paní Drahoslava, která postupně uvařila takzvané
sloní žrádlo, čočkovou polévku s nočky,
švejžužu s bramborovými placičkami
a zelným salátem, vše zakončil dortem
s názvem Pohádka. Nejstarší soutěžící
vsadila na originalitu a názory na její
vystoupení byly rozporuplné. Od těch
kladných až po vyloženě záporné. „Další
„neotřelé“ pokrmy! Sloní žrádlo nebylo
sloní žrádlo, do čočkové polévky dávat
jíšku by mělo být trestné, švejžužu s ke-

Pøed vìzením utekla
za velkou louži

Druhou večeři připravil pan Jaroslav
z Olomouce. Jako jediný chlap to neměl
jednoduché, ale drobné konflikty přecházel s nadhledem. Uvařil mimo jiné
Jardovu bramboračku s houbami. Jeho
vaření nikoho výrazněji nezaujalo, nejvýraznějším prvkem druhého dne tak
bylo, když dámy svého hostitele svlékly
do trenek.

Jarda se svlékl do trenek

i pozornou hostitelkou. Dala bych jí devět bodů, rezervu bych si nechala, jelikož
vařila v pondělí a co kdyby,“ okomentovala výkon paní Jany jedna z diskutérek
na webových stránkách pořadu ´Prostřeno!´ Jana z Prostějova si celkový dobrý
dojem trošku pokazila až přílišným taktizováním v závěru soutěže.

Maškary zaplnily smržickou sokolovnu

Jana Pečinková, která je v současnosti na
mateřské dovolené se svojí osmnáctiměsíční dcerou, přišla na řadu jako první.
V kuchyni to sympatické dívce opravdu
šlo. Hostům připravila hned dva předkrmy: slaný koláč s parmskou šunkou
či pečené kachní prso se švestkou ve slanině a polníčkem. Jako hlavní chod byla
servírovaná podzimní kotleta s kořenovou zeleninou a batátovým pyré. Večeři
zakončily malinové mini dortíky s bílou
čokoládou a káva. Překvapením pro hosty byly projížďka limuzínou nočním Prostějovem. „Měla náročná jídla, ale uvařila
výborně, práce jí šla hezky od ruky. Byla

Jana vše zvládla skvìle

Prostějovské Prostřeno začalo poklidně, skončilo však hádkami. O neshodu
v názorech se ponejvíc postarala zejména
Renata Seidlová, která hystericky zareagovala na kritiku ze strany dalších soutěžících ohledně jejího bydlení. Hodně ze
soukromí pak musela odhalit také Drahoslava Gibasová z Němčic nad Hanou.
Na důchodkyni se například provalilo, že
její podnikání oděvnictví skončilo dluhy
a ona byla odsouzena k nástupu do vězení. Před ním utekla do USA, kde pracovala jako uklízečka, hospodyně a také
šila. Zpátky do Němčic se vrátila, aby se
postarala o svou nemocnou maminku.

Martin Zaoral

Renata se v kuchyni snažila, hodn jí Jan Pe&inkové to v kuchyni jde, Drahoslava pedvedla, že je šikovná hosvšak ublížila její psychická nevyrovna- v závru soutže však zbyte&n takti- pody=ka, její netradi&ní recepty však píliš
nezabraly.
zovala.
nost.

Drahuše z Němčic zdrhla před kriminálem do USA

PROSTĚJOVSKO Je to fenomén. Už sedm let se na televizi Prima vysílá gastronomická show
Prostřeno a zájem o soutěž„obyčejných lidí“ ve vaření neutuchá. Ukázalo se to i v průběhu uplynulého týdne, kdy se na obrazovce objevily hned tři soutěžící z prostějovského regionu. Kromě
kadeřnice Jany Pečinkové (23) a servírky Renaty Seidlové (44) přímo z Prostějova se představila i Drahoslava Gibasová (64) z Němčic nad Hanou. Pětici doplnili pan Jaroslav (47) z Olomouce
a slečna Veronika (19) z Bludova. Posledně jmenovaná společně s Janou Pečinkovou získala od
ostatních celkem 30 bodů, díky čemuž se obě mladé ženy podělily o výhru 60 tisíc korun. Večerník
sledoval soutěž po všech pět večerů.

Temná minulost:

letos slavíme jubileum...

Jana z Prostjova zvítzila v poadu PROSTWENO!
PROSTWENO!

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

servis pro ženyy

Motto na tento týden:

stává do intimních partií, kde může být
nebezpečná... Je také spojována s tím, že
údajně způsobuje rakovinu. Časopis Šifra dokonce uvádí: „V roce 2015 americké ministerstvo zemědělství potvrdilo, že
čtyřiadevadesát procent z národní produkce bavlny se skládá z geneticky modifikovaných odrůd, které byly ošetřeny
odpovídajícími herbicidy a insekticidy.“
Na toto téma existuje řada výzkumů,
které škodlivost vyvrací, jsou ale takové,
které ji potvrzují. Zdravý rozum však dovede posoudit, co všechno jedovaté látky
mohou našemu zdraví způsobit. Kromě
GMO bavlny vložky a tampóny také
obsahují nevhodná syntetická vlákna,
umělá barviva, polyester, polypropylen,
polyetylen, propylen glykol či třeba dioxin, tyto látky mohou způsobovat velmi
vážné zdravotní potíže. Existují však
i hygienické potřeby z nezávadných materiálů a další alternativy, které lze koupit
v kvalitních obchodech se zdravou výživou či na internetu.

Vyzýváme všechny naše čtenáře, dámy a pánové, hlaste se do dalšího dílu. Nemáte co ztratit, ba naopak! Čeká na vás
den plný péče, hýčkání, zcela nové vizáže a zážitku na celý život. To vše naprosto zdarma získáte jedině od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz do 17. března.

Manželé, sourozenci, kamarádi pøipojte se!

Milé ženy, dámy, dívky, napadla vás
někdy otázka, z čeho se vyrábí vložky
a tampóny? Pídily jste se někdy po
tom, co je to vlastně za materiál a zda
je zdraví škodlivý nebo ne? Věřím, že
část žen jistě ano, ale pak zbývá ta skupina, která o této oblasti není vůbec
informována anebo hůře, vůbec se
o to nezajímá. Přitom o naše zdraví
bychom se přeci měli starat úplně
všichni. A právě i hygienické pomůcky mohou být hodně škodlivé...
Nejen geneticky modifikované potraviny, glutamát sodný, palmový olej, aspartam, dále látky jako herbicidy, pesticidy,
glyfosát, parabeny a třeba také hliník obsažený v kosmetice jsou pro naše zdraví
nebezpečné. Chemické krémy, laky na
nehty, pasty na zuby, deodoranty, antiperspiranty a další věci, prostřednictvím
kterých o sebe pečujeme a kterými se

zkrášlujeme, jsou, jak již nejen z mých
článků víte, nevhodné pro dlouhodobé
používání.
Obdobně tomu je i u zmíněných hygienických potřeb. Myslíte si, že vložky
a tampony jsou vyráběny z přírodních materiálů? Omyl, desítky druhů
těchto pomůcek, které najdete v drogerii, jsou zamořené geneticky modifikovanou bavlnou, která se pěstuje hlavně
v USA, ale už i v Číně atd. Po celém světě
panují obavy o zdravotní nezávadnosti
těchto produktů, stejně tak tomu je ale
i mezi informovanými lidmi u nás. Pěstování bavlny skýtá řadu obtíží, kterou kromě jiného ohrožují různé druhy škůdců.
Na bavlníkových plantážích se tak používají vysoce jedovaté chemické postřiky
s obsahem pesticidů od nadnárodních
firem. Úmrtí zotročených lidí, kteří na
těchto na plantážích pracují, jsou bohužel na denním pořádku. Tato geneticky
modifikovaná bavlna, která obsahuje
převážně těžce chemické látky, se pak do-

Víte vbec, z eho se vyrábí vložky a tampóny?

R ady a tipy

Jak známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum pro vás
i v tomto roce připravuje exkluzivní projekt PROMĚNA IMAGE. Od dubna 2015
se nám úspěšně podařilo proměnit již
dvacítku žen z Prostějova a okolí, k nimž
jsme minule premiérově přidali i jednoho muže. Nyní přichází na řadu „ESO
BERE“, neboli jedenadvacátá zástupkyně
něžného pohlaví, z níž hodláme udělat
dámu s velkým D. Opět se přihlásila celá
řádka žen, šanci však bohužel mohla dostat pouze jedna z vás. Z pětice vybraných
semifinalistek se nakonec naší dostalo
na třiačtyřicetiletou Marii Dostálovou
z Loučan.
Asi už není žádnou novinkou, že na každou
dámu a nově tedy případně i pána čeká ZDARMA nový účes, líčení, proměna šatníku,
případně brýlí a kompletní poradenství.
V samotném závěru pak vždy dojde i na profesionální fotografování a natáčení. Chceme
vám totiž být i nadále nápomocni v získání
patřičného sebevědomí, se kterým se pojí
nová energie a jiskra. Proto neváhejte a hlaste
se do dalšího, v pořadí již dvaadvacátého kola.

Ingredience

500 g jahod

(¤D@ĉ

500 g polohrubé mouky
250 ml mléka
80 ml oleje
70 g másla
50 g cukru krupice
1 NRVWNDGURåGt
2 vejce
1 YHMFHQDSRWĜHQt
špetka soli

z

Foto: archív M. Dostálové

barvu, spíše oceňuje pastelové barvy a také
červenou. Nosí sukně, šaty, kalhoty, trička, halenky - zkrátka úplně všechno. „Proměny se už
nemůžu dočkat, vůbec nejsem z velkého dne,
který mě čeká, nervózní, právě naopak, hrozně
se těším,“ vzkazuje Marie Dostálová.
Naše jednadvacátá vítězka se má skutečně na
co těšit, jako první ji vezmeme do Optiky Wagner, kde vybereme vhodné brýle, následně se
přemístíme do butiku Magnolie a sestavíme
nové outfity, také jí bude poskytnuto profesionální poradenství. Posléze zamíříme do
Vlassalonu, kde bude vytvořen nový účes
a závěrem nebude chybět kosmetika a vizáž
ve studiu Naisy. Vrcholem pak bude velké focení a natáčení. Kromě nové image a příjemně
stráveného dne se tak paní Marie může těšit na
zážitek, který si bude jistě pamatovat po celý
život.
Na reportáž z průběhu jedenadvacáté
PROMĚNY IMAGE se můžete těšit již
v příštím vydání. A podívejte se také na internetové stránky www.vecernikpv.cz, kde
v rubrice Servis pro ženy najdete kromě mnoha zajímavých článků také přímou reportáž,
fotogalerii a video z každé proměny.

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2017 - Recepty z kvásku, který si můžete koupit na stáncích tisku.

ÚSTY
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načež uvítá změnu. Naše proměna tak opět
bude mít smysl, což je důvod, proč ji pro naše
čtenáře organizujeme,“ konstatovala patronka
Aneta Křížová.
A jak paní Marie tráví svůj volný čas? Má
ráda umění, historii, kvalitní filmy, divadlo,
ale také turistiku a k srdci jí přirostly Lázně Jeseník. Co se týče oblečení, tak nesnáší černou

R ecept pro vás

Marie Dostálová se sama přihlásila poté,
co téměř celé dva roky sleduje náš projekt. „Už jsem neodolala a rozhodla se, že
bych se na jaro nechala osvěžit novým vzhledem,“ smála se na široké okolí. „Chci si nechat poradit, seznámit se s novými trendy
a příjemně tak přejít do dalšího ročního
období. Jsem ráda mezi lidmi a považuji za
důležité vypadat dobře. Věřím tedy, že vaše
PROMĚNA IMAGE mi v tomto pomůže,“
sdělila dále ke svému přihlášení Dostálová.
„Velice se zajímám o módu a celkovou vizáž,
sleduji podobné pořady v televizi a je fajn,
že vůbec něco takového probíhá i v našem
regionu, člověk má možnost se sebou něco
udělat. Proměny ve Večerníku byly vždy
skvělé, na všech byl vidět ohromný výsledek a navíc mě vždy v něčem inspirovaly.
Vím, že mnoho lidí se o svůj vzhled nezajímá, ale každý by se měl podle mého
názoru snažit vypadat dobře,“ pokračovala
občanka Loučan na Olomoucku. Ano, až
tam dorazil věhlas PROMĚNY IMAGE
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
„Velice nás těší, že paní Marie náš seriál proměn
pravidelně sleduje a ráda pečuje o svůj vzhled,

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

Tentokrát střídáme propínání nohou s protažením na paty. Jedna
noha je tedy uvolněná a druhá
došlápne pokud možno na patu
a takto je střídáme (viz. foto).
Případný tah pod koleny, lýtek
nebo achillovek není na závadu.
Při tomto cviku právě cítíme, jak
nás táhne zadní část stehen, kolen,
lýtek a achillovky. Takto střídavě
postupujeme celkem třicetkrát.
Po tomto cviku budete značně cítit úlevu od bolestivých a ztuhlých
nohou a navíc značně protáhnete
achillovky. V průběhu je nutné
volně dýchat.
Budu se na vás těšit zase příště.

V tomto cviku se postavíme kousek
před sedadlo židle. Ruce opřeme
o židli a nohy posuneme dozadu
a narovnáme je (viz. foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

Nejprve si opřeme židli o zeď nebo
o stůl, aby bylo opěradlo zapřené.
Posaďte se na kraj židle a ruce opřete
o dlaně hned vedle stehen. Chodidla dáme na šířku kolen (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Nejprve si opřeme židli o zeď
nebo o stůl, aby bylo opěradlo
zapřené. Posaďte se na kraj židle
a ruce opřete o dlaně hned vedle
stehen. Chodidla dáme na šířku kolen (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

V tomto okénku se budeme již po
osmadvacáté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím a rehabilitačním či
kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším nešvarům je potřeba zejména pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí
a podobně dojde, nezbývá, než se
problematické partii pravidelně věnovat. Pojďme tedy na to…

PRO NÌŽNÉ CVIČENÍ
TĚLO
O D28ÍL.
POLOVIÈKY... PRO
I DUŠI

letos slaví
slavíme
íme jubileum...
jubile

Únorová PROM,NA IMAGE je tu!

“

Člověk je divné zvíře. Klaní se mrtvému. Postrádá
to, co minulo. Cítí nepřítomnost, necítí přítomnost,
protože nežije v přítomnosti. Nyní je pro člověka
jen slovo, není pro něj prožitkem. Minulost má
zážitky, budoucnost existuje, ale člověk stále prochází
Osho
přítomností a téměř při tom spí.

„

Milé čtenářky a milí čtenáři,
áři,
m v únorovém vysrdečně vás všechny vítám
hodlně se teddy
dání Servisu pro ženy. Pohodlně
usaďte, vezměte si sklenicii vody, případně
i něco dobrého a nedejte see nikým a ničím rušit. Na co se můžete dnes těšit?
Připravili jsme pro vás odhalení
MĚNY
únorové vítězky PROMĚNY
IMAGE, dále si povíme, z čeho
otřeby
se vyrábějí hygienické potřeby
me. Hláa také si tradičně zacvičíme.
sit se pochopitelně můžetee do další, již
Y IMAGE, stále
BŘEZNOVÉ PROMĚNY
m dam ale přehledáme muže i ženy, zájem
váhejte a hlaste
važuje. Proto, pánové, neváhejte
elný zážitek na
se, čeká vás nezapomenutelný
celý život.
ený čas chvíle
Příjemný a ničím nerušený
pohody vám přejee Aneta Křížová

ODDECHOVÝ
O
Ý
PODLE
ÈA
AS
ÈAS
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ƔƔ V čem to bylo jiné oproti předchozímu duelu?
„Neměli jsme tolik vyloučených.
V prvním utkání jich bylo devět, což
je strašně moc a srazilo nás to dolů.
Dneska jsme hráli víc disciplinovaně.“
ƔƔ Trenér byl na mužstvo po včerejšku hodně naštvaný. Co vám
říkal?
„Co by tak asi mohl říct, že jo... Prostě
nás seřval.“
ƔƔ Uvědomovali jste si při vedení
3:0, že nesmíte náskok zase ztratit?
„Určitě jo. Včera jsme hráli polovinu
utkání výborně, jenže pak přišla ta
spousta zbytečných oslabení a rychlýý
obrat soupeře. Dnes jsme opět zvládli první třetinu skvěle, no a s náskokem tří branek jsme si samozřejmě
zdůrazňovali dávat pozor na faulyy
i jiné chyby. Škoda té hrubky při
vlastní přesilovce, kterou Přerov potrestal snížením na 3:1, ale jinak jsme
si tenhle zápas naštěstí v pohodě pohlídali. Na rozdíl od včerejška, kde
rozhodla naše častá vyloučení. A taky
čtvrtý gól, který nebyl...“
ƔƔ Ten váš dnešní byl naprosto
regulérní a velmi důležitý. Jak se
zrodil?
se štěstím prošla až do brány. Gólman to měl těžké, mně se to povedlo
trefit. A ten gól nám hodně pomohl
do dalšího průběhu.“
ƔƔ Co vás čeká v Přerově?
„O víkendu potrénujeme, v sobotu
asi lehce a v neděli normálně. Na další

„Nepovedlo se nám
úplně vystřídat,
mně se po pravdě ještě nechtělo.
(úsměv) Tak jsem
vzal puk za naší bránou a projel to, obránci mě nějak nechali
a střela přes beka

divácká kulisa, jen škoda, že to na
konci pokazily ty petardy... Ale jinak
šlo o nádherný zápas a v Přerově
to podle mě bude podobné. Zase
krásné bitvy, plný dům fanoušků,
super atmosféra. A věřím, že naše
vítězství.“

Foto: www.lhkprostejov.cz

utkání se musíme co nejlíp
připravit, tahle série je dosavadním vrcholem sezóny.
Trenér říká, že je to pro nás
takový večírek.“ (úsměv)
ƔƔ Čím to bude na ledě
protivníka jiné?
„Já čekám to stejné co tady.
U nás byla výborná

ROZHOVOR
s Martinem
Novákem
najdete na
www.vecernikpv.cz

Až do pátku platilo, že suverénním králem hokejových derby
Prost÷jova s Pąerovem v aktuálPro
ní sezón÷ je Kamil Pąececht÷l,
souéasný
trenér HC. Ješt÷ ve
so
službách
LHK dosáhl dvou t÷sslu
ných
výher 3:2 v prodloužení,
ný
tąetí
tąe vzájemný stąet tohoto roéníku po pąedéasném vyhazovu od
Jestąábč
vynechal a po nástupu
Je
k Zubrčm
znovu hned zvít÷zil 5:3.
Z
Navíc ve étvrtek jeho tým zvládNa
nul i první bitvu pąedkola play
nu
off výsledkem 4:2, ke všemu po
obratu z 0:2. Už to zaéínalo vypaob
dat, že koué pąezdívaný „Prcek“
da
má na triumfy ve stąetech hanáckých rivalč osobní patent. Až
ná
páteéním duelu éíslo dv÷ provp
st÷jovští muži jeho stoprocentní
st÷
bilanci 2016/17 zrušili, což uréit÷
bil
mčže být do dalšího prčb÷hu
mč
série dčležitý psychologický faksé
tor. Aċ (si) to samotní ptaéí dravci
tor
pąiznají nebo ne.
pąi

Psychologický faktor
P
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2:4

Lepší úvod vyřazovacích bojů si
přitom domácí nemohli přát, do
úvodní bitvy odstartovali jako raketa!
Hned po osmatřiceti sekundách získali výhodu přesilovky a stačila jim
půlminuta k využití. V magickém
čase 1:11 Protivný tvrdě napřáhl
od modré, Horčička uviděl puk až

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tak tohle se
prostějovským hokejistům hrubě
nepovedlo! Polovinu zahajovacího
duelu série předkola play-off WSM
ligy 2016/2017 s nenáviděným
Přerovem měli na vlastním stadiónu
pevně ve své moci a zaslouženě vedli 2:0. Potom však krutě selhali,
během totálního zatmění mezi 34.
a 36. minutou třikrát v řadě inkasovali. A zatraceně snadno pustili
hanáckého arcirivala nahoru, odkud již neslezl. Hned napoprvé tak
Jestřábi ve své hale padli...

stav série: 0:1

LHK PV
HC Z PŘ

v síti - 1:0. Defenziva LHK pracovala
bezvadně, bez větších potíží odolala
i třem početním nevýhodám za sebou. Na ledě se přitom odvíjel urputný hokej bez šancí plný bojovnosti
a nepřesností, na krásu museli fanoušci
zapomenout.
Zkraje druhé třetiny stál na konci
ukázkové kombinace Žálčík, jehož
tutovku vychytal Horčička. Další
nápor se neujal, leč následovalo
nové vyloučení přerovského muže
a neboť sudí tury brzy během jejich
oslabení přistihli hrát v pěti, poslali je
nekompromisně do tří. Jak domácí
naloží s dvojnásobnou přesilovkou?
Gólově! Světelná tabule ukazovala 26.
minutu, když bleskový ťukes na jeden
dotek finalizoval z mezikruží naprosto
přesnou střelou Krejčík - 2:0. Navíc
se o chvilku později dostal do své
druhé příležitosti Žálčík, který opět
nevyzrál na Horčičku. Otázka, jestli
se kluzištěm bude prohánět aspoň
nějakou dobu plný počet borců, dostala zápornou odpověď kvůli trestu
Indry. Ještě před polovinou zápasu se
tak poměr vyloučených vyšplhal na
5:5, zkrátka řežba regionálních rivalů
a ještě k tomu v play- off… Nekončící
frontu dvouminutových respondentů
prodloužili v dalším průběhu Plášek
s Venkrbcem a právě při pobytu kapi-

tána dravců na lávce hanby Pšurného
nabití od levého mantinelu poslal Pala
pohotovou dělovkou za Kantorova
záda - 2:1. Aby toho nebylo málo, záhy
arbitři poslali na trestnou též Indru,
čehož hosté za osmnáct vteřin využili
zásluhou jiné Palovy bomby z levého
kruhu – 2:2! Prostějované utrpěli šok,
který se ještě znásobil poté, co v 36.
Plášek navzdory pádu zblízka nadvakrát překonal rozhozeného Kantora - 2:3!! Neuvěřitelný obrat Zubrů
v rozmezí pouhých dvou minut byl
dokonán! Kouč LHK si po těžkém direktu okamžitě vybral oddechový čas,
avšak dostat mančaft z tak náhlého
úderu samozřejmě nebylo snadné.
Rozparáděný Přerov mohl ke všemu
přidat čtvrtou trefu přímo do šatny,
nebýt Kantorova dobrého zákroku
proti ložence Maliny.
Abnormálně hektický vývoj mače sliboval gradaci ve třetí periodě. Jenže
místo toho utkání na pět minut přerušil
technický zádrhel s mantinelem,
načež Přecechtělovi hoši znovu rivala
zasáhli přímo mezi oči. Nikým neatakovaný Plášek v klidu obkroužil zezadu bránu, vybruslil před ni a zavěsil
k levé tyči - 2:4. Jak z téhle šlamastyky
ven? Návod byl pro ptačí letku prostý
i logický zároveň: přesilovou hrou.
Po drtivém otočení stavu se ale sed-

ných nadějí zachránit výsledek.
Naprosto jalově vyzněla též poslední
přesilovka domácích vzdor tomu, že ji
už v 58. umocnili zoufalou power play.
Trpěliví Zubři závěr bitvy bezpečně
kontrolovali, a když se Rudovskému
pouhých pět vteřin před finální sirénou konečně povedlo Horčičku
překonat ranou z levé strany, odrazila
kotouč bližší tyč!
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, hráli zakřiknutě a prvních dvacet minut jsme se víceméně jen zúčastnili. Dopouštěli jsme se zbytečných gólů, brzo inkasovali gól, úvodní třetina
se nám prostě vůbec nepovedla. Druhá byla do nějaké osmé minuty dost podobná a až potom
se nám povedlo udržet se nějakou dobu na puku. Dali jsme trochu šťastný gól, od té chvíle byli
lepším mužstvem. Dařilo se nám přehrávat domácí jak důrazem, tak tahem do brány a konečně
jsme dobrý výkon dokázali vyjádřit i střelecky. Samozřejmě klíčový v celém zápase byl náš obrat
z 2:0 na 2:3 během necelých tří minut. Do té doby jsme se trápili a říkali si, že bez střel na bránu se
vyhrát nedá. Vždyť v některých přesilovkách jsme ani pořádně nevystřelili. Tohle jsme si o první
přestávce rozebrali v kabině, kluci si všechno uvědomili a obraz hry zvládli změnit.“

Kamil PØECECHTÌL - HC ZUBR Pøerov

„Ještě to trošičku vydýchávám, protože zápas jsme Přerovu odevzdali na stříbrném podnose...
První polovinu jsme přitom byli jasně lepší, vedli 2:0 a měli další gólovky. Co nás však srazilo
dolů, to byly nesmyslné fauly. Kdybychom měli dřevorubecké závody, tak je suverénně vyhrajeme. Takové debiloviny a hovadiny, co jsme předvedli s trestnou lavicí, to nemá obdoby.
Přitom do půlky utkání hrajeme dobře a hráči kromě spousty vyloučení jinak plnili, co měli
včetně skvěle ubráněných oslabení. Nemůžeme jich ale hrát milión za sekery, vysoké hole
a hákování, vyložené blbosti. Potom se nemůžeme divit, že prohrajeme. Za strašně moc zbytečných faulů jsem na kluky rozzlobený a naštvaný, tohle je neomluvitelné.“

Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov

ÚSTY TRENÉRč

mý kolektiv základní části dostal do
tak bídného rozpoložení, že početní
převahu promrhal s jediným pokusem
Venkrbce, jenž skončil na Horčičkovi.
Sedm minut před koncem se družina
v červených dresech dostala dokonce
k ultra slibné šanci mač ještě zdramatizovat, neboť hrála třiačtyřicet
sekund pět na tři! Kromě Krejčíkovy
teče vedle se však absolutně na nic
nezmohla a to znamenalo únik reál-

JestŐábi fatálnĚ ztratili skvĚle rozjetý zápas ÿíslo jedna

ƔƔ Tohle střetnutí se asi hodnotí
mnohem lépe než včerejší, že?
„Určitě. Za vítězství jsme hrozně rádi
a do Přerova pojedeme za nerozhodného stavu. Musíme tam aspoň jednou vyhrát, aby se série vrátila znovu
sem k nám.“

Marek
SONNEVEND
D

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
k
pro Večerník

P
PROSTĚJOV
Museli vyhrát,
jinak by ztráceli už 0:2 na zápasy a v Přerově čelili dvěma
postupovým mečbolům nenáviděného soka. Což by znamenalo dost složitě řešitelnou
situaci. Jestřábi však nic takového nepřipustili a v pátečním
druhém souboji série předkola prvoligového play-off Zubry
porazili 4:2, přičemž je za důležitým triumfem nasměroval
vedoucí trefou útočník Lukáš
Žálčík.

„Po ġtvrtku nás trenér seíval. Pátek jsme Hokejový
pak zvládli líp a teģ se tĨšíme na veġírek
do Píerova,“ smál se Lukáš
Žálġík ŠPEK

pondělí 9. lednaPondělí
2017 20. února 2017
www.vecernikpv.czwww.vecernikpv.cz

Øíha je novým rekordmanem
Jihlava (spo) – Před rokem ustanovil kanadský obránce Brandon Nash
rekord v produktivitě zadáků, když
nastřádal v základní části WSM Ligy
třiačtyřicet bodů, letos dokázal jeho
výkon ještě překonat Jiří Říha. Čtyřiadvacetiletý jihlavský bek zaznamenal
dvacet branek a čtyřiadvacet asistencí
a k pozici historicky nejlepšího střelce
mezi defendery přidal i historický zápis v kanadském bodování. Liberecký
odchovanec, který však zatím v extralize příliš prostoru nedostal, se neztratil ani v absolutním pořadí tohoto
ročníku, jen dva útočníci nastříleli více
branek než on a celkem čtyři hráči ho
překonali v součtu branek a nahrávek.

4:2
PROSTĚJOV Zrcadlovým výsledkem skončilo druhé měření sil
v rámci série předkola play-off
WSM ligy mezi hokejisty Prostějova a Přerova. Hostitelé v pátečním podvečeru neponechali nic
náhodě a opětovně nabrané vedení
slibných rozměrů si na rozdíl od
nezvládnutého střetu číslo jedna
nenechali vzít. Zubři sice skóre
hlídající jestřábí hejno od půlky
duelu markantně přestříleli, neboť
se hnali za smazáním manka. Ale
to jim zadní řady mírného favorita

stav série: 1:1

HC Z PŘ

VEÿERNÍK LHK PV

v čele s tradičně jistým Kantorem vyloučení, nicméně i to čerstvě vedoucí
chránícím svatyni nedovolily, tudíž mančaft přežil. A brzy po návratu Koláře
je zápasově vyrovnáno 1:1!
na led opět udeřil. Kreativní Šlahař v 17.
uvolnil pro změnu Rudovského, ten se
Marek SONNEVEND nerozpakoval a trefil přesně - 2:0!
Oba týmy vyrukovaly s minimálními A i v prostředním dějství se měnilo
změnami v sestavách oproti čtvrtku, skóre v přesilové hře, když tentokrát zaovšem jedna prostějovská byla dost kombinovali Novák s Matušem, Krejpodstatná. Nejproduktivnější bek Holík čík stál před zívající klecí a bezmocný
si nechal opíchat zraněnou nohu a obě- Horčička se potřetí během zápasu
tavě naskočil pomoct svým parťákům. marně snažil zastavit puk při cestě do
Na rozdíl od divokého začátku prvního sítě - 3:0. Což přimělo hostujícího kouvzájemného duelu se úvod mače číslo če Přecechtěla k poměrně očekávanédva nesl v hodně opatrném duchu s dů- mu kroku v podobě střídání brankářů,
razem na zabezpečené defenzivy, o něco mezi tyče putoval ze střídačky Klimeš.
agilněji působili Zubři. Teprve druhou Rostoucí frustraci prohrávajícího celšanci zahrát si pět na čtyři dostali borci ku dal po polovině střetnutí průchod
na přelomu třinácté a čtrnácté minuty, Goiš, který se dostal do potyčky s vya puk rychle putoval od Kantora přes hlášeným slušňákem Venkrbcem.
Šlahaře až k Žálčíkovi, který po hezkém Závěr ale ještě přinesl menší drama. Ve
individuálním průniku procedil Hor- 44. minutě totiž na konci přesilovky LHK
čičku - 1:0. Slova o nutnosti větší disci- vystihli Berger s Pláškem mizernou připlinovanosti okamžitě devalvovalo další hrávku a sólo obou uniknuvších skončilo

vyšachováním Kantora pod horní tyčku z
hole prvně jmenovaného - 3:1. Hosté se
následně hnali ještě vehementněji na zteč,
zatímco domácí úpěli pod rostoucím
tlakem, většinou pouze za cenu vyhazování puků. Přesto dokázali z ojedinělého
brejku přidat pojišťovací zásah. Pět minut
před koncem vyřešil Novák přečíslení
dvou na jednoho švihem z levého kruhu,
který do odkryté brány pohotově dorazil
volný Rudovský - 4:1. Nervózní závěr tím
ovšem neodvrátil, protože v čase 56.53
Pšurný napříč pásmem nabil Bergerovi
a ten okamžitým příklepem k levé tyči
podruhé vyzrál na Kantora - 4:2. V posledních dvou minutách to pak Přerov zkoušel
bez gólmana a při dlouhé power play vyprodukoval velký nápor s řadou nahození
i dvěma nepříjemnými závary. Fanoušky
oslavovaný rezultát však už zůstal v platnosti, když těsně před sirénou ještě Krejčík
o fous minul opuštěnou svatyni.
Statistiky utkání najdete na straně 22

Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Rozhodlo naše vedení 3:0. Včera jsme
odehráli lepší zápas, ale tentokrát se povedlo tlaku soupeře snažícího se o dotáhnutí lépe odolat. Kromě jedné zbytečné
chyby na konci přesilovky, kde jsme Přerovu sami darovali snížení na 3:1, kluci
dobře bránili. A za prvních čtyřicet minut
jsme zvítězili zaslouženě.“
Kamil PØECECHTÌL
– HC ZUBR Pøerov
„Druhé utkání se zpočátku trochu podobalo včerejšímu. Zase jsme ho nezačali dobře, těžko se prosazovali a během
první poloviny zápasu nabrali ztrátu, abychom ve druhé půlce opět převzali iniciativu. Poslední třetinu jsme byli vyloženě
lepší, ale tentokrát to bohužel nestačilo.“

ÚSTY
TRENÉRč

RYCHLÝ Série srovnána! Druhý mač si Prostějov pohlídal

rozehrávku řešili konstruktivně. Tím
se soupeř dostával do stále většího
tlaku, naštěstí jsme to však dokázali
ubránit,“ oddechl si trenér a sportovní manažer Jestřábů v jedné osobě.
Velmi si cenil obětavého přístupu
ostříleného zadáka Holíka, jenž nastoupil i přes zranění nohy. „Potřebovali jsme zkušenost do naší mladé
obrany a Aleš je hokejista, který výborně vidí hru, umí vhodně přidržet
puk a kvalitně rozehrát. Proto jsem
byl moc rád, když přišel a řekl, že
chce nastoupit,“ pochválil Vykoukal
svého nejstaršího svěřence.
Po čtvrtečním neblahém zážitku se
ztrátou dvoubrankového náskoku
se prý neobával opakování fatálního
zkratu. „Věřil jsem, že tentokrát zápas dotáhneme do vítězného konce.
Přerov sice tlačil a zkoušel všechno
možné včetně svých zbraní, kterými
se prezentoval už během loňského
play off. Ale naše defenziva fungovala
na jedničku. Kromě první obdržené
branky vinou ležérně sehrané situace
v přesilovce, taková ztráta kotouče na
modré čáře se prostě nesmí stát. Tahle
jediná laxnost mě naštvala, jinak jsme
druhý vzájemný souboj zvládli dobře,“
mohl Vykoukal vyjádřit spokojenost.
Jak hodnotí kouč Jestřábů průběžný stav série 1:1? „Ve čtvrtek jsme
byli do čtyřiatřicáté minuty jasně lepší a pak jsme soupeře sami postavili
na nohy. V pátek jsme utekli dokonce
na 3:0, jenže pak náš výkon už nebyl
tak kvalitní. Počítá se vítězství a hlavní je, že jsme po ztraceném úvodním
zápasu dokázali zabrat, sérii vyrovnat. Stav jedna jedna je pochopitelně
lepší než nula dva, i když ideální by
bylo dva nula. Máme to zatím vyrovnané a jedeme dál.“

SÉRIE!

jubileum...

lední hokej

Fůra bývalých prostějovských hráčů se může začít připravovat na bitvy o průnik do první ligy. V západní skupině je na tom nejlépe trio
Antončík, Kučera, Švaříček, které
dopomohlo Kobře Praha k prvenství v základní části, čtvrtfinálovou
sérii budou začínat doma rovněž
Klatovy s Michalem Špačkem, kolo
před koncem stále zůstávají v bitvě
o druhé místo. No a na východě je
na tom zcela jasně nejlépe Vsetín,
do jehož kádru patří rovněž pětice
Čech, Čuřík, Kajaba, Luka, Mojžíš.
Zápasy Valachů průměrně končí
výsledkem 5:2 a hlavní favorit soutěže už stihl překonat stobodovou
hranici. Hlavním pronásledovatelem je Poruba s Illéšem, Kalužou,
Rudlem a Zacharem, třetí pozice patří Šumperku s Novosadem
a Vymazalem. Naopak na Medkovu
Techniku čeká bitva o udržení.

ZJISTILI
JSME ...

Jestřábi sice nejprve dvakrát vyhráli 3:2 v prodloužení, ale následně uspěli Zubři 5:0 a 5:3.
A v probíhající sérii play off se zrodily výsledky 2:4, respektive 4:2.

7:11

Poměr bodů získaných v dosavadních derby zápasech této
sezóny mezi hokejisty Prostějova
a Přerova je zatím o něco příznivější pro soupeře.

Hrana mezi úsp÷chem
a neúsp÷chem bývá ve
ortu hodn÷ tenká. N÷kdy
sportu
to platí více, jindy mén÷
i pro lední hokej. A prost÷jovští muži
uži se práv÷ nyní po
myslné hran÷ pohytéhle pomyslné
en÷ na ní balanbují, vyložen÷
é strany otevírá
cují. Z jedné
nárué aspoÿ prčm÷rný výrají se dvíąka
sledek a otevírají
per záąezu,
k možnému super
há hrozba
ze strany druhé éíhá
propadáku.
ząejm÷
Tím fiaskem samoząejm÷
stąábi
myslím to, kdyby Jestąábi
v aktuáln÷ probíhající sérii
dli
pąedkola play off vypadli
s Pąerovem. Jednak by se
tím nechali potupn÷ vyąadit
od nejv÷tšího ze všech rivalč, což by již samo o sob÷
bylo t÷žko stravitelné sousto.
A druhak by v koneéném
poąadí WSM ligy 2016/17
obsadili až devátou pąíéku.
Teò by se pochopiteln÷
daly okamžit÷ najít rčzné
polehéující okolnosti, napąíklad neustále se zvyšující
úroveÿ sout÷že, její znaéná
vyrovnanost, nepąízeÿ rozhodéích, smčla atd. Skuteéná pravda je však taková, že za pąípadný pád do
horšího stąedu záv÷reéné
tabulky by si hanácká letka
mohla jedin÷ sama.

Asi není nutné zde znovu rekapitulovat všechny
trenérské turbulence, jimiž
výb÷r LHK v tomto roéníku
prošel. A z mého pohledu
m÷ly v÷tšinov÷ negativní
dopad, když si manéaft
opakovan÷ zvykal na nové
kouée, n÷kolikrát m÷nil herní systém a logicky pak v÷tšinu éasu citeln÷ zaostával
za svým výkonnostním maximem.
Které mohlo ležet hodn÷
vysoko. Vezmeme-li v potaz
papírov÷ obąí sílu ofenzivy
a kvalitní brankáąskou dvojici,, mohli hokejisté Prost÷jova vzdor slabší defenziv÷ letos reáln÷
áln÷ atakovat étvrtou
pozici, kterou po základní
brala ekonomicky
éásti zabrala
strádající Slavia Praha. Míse momentáln÷
to toho se
obávají o holý
olý prčnik do
étvrtfinále, kde
e by rozhod÷t.
n÷ nem÷li chyb÷t.
Snad to dobąe dopadne.
é tenké
Teoreticky lze po té
hran÷ i ze stávající situace poąád ješt÷ vyšplhat
plhat
ané
k šéfem dąíve deklarované
onejúsp÷šn÷jší sezón÷ v novodobé historii klubu.

Marka
a
SONNEVENDA

Kousek od propadáku

Mezi hokejovými mantinely
elyy

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„V pondělí na Slavii jsme samozřejmě chtěli zvítězit a projít přímo do
čtvrtfinále, neboť je velký rozdíl mít
dva týdny čas na odpočinek, regeneraci, uzdravení i pořádnou přípravu, nebo jít hned za tři dny v únavě
po hodně náročném programu do
dalších velmi těžkých bitev. Ale rozhodně nešlo o žádnou tragédii, prostě jsme to vzali jako realitu. Takhle
dopadla základní část a derby série
s Přerovem je aspoň svátkem pro
fanoušky. My jsme se na vzájemné
souboje taky těšili a ten první začali
výborně, víc než polovinu čtvrtečního zápasu jsme byli jasně lepší. Proto velká škoda naší nedisciplinovanosti, kterou jsme umožnili soupeři
rozhodující obrat z 2:0 na 2:3. Prohráli jsme si to vyloženě sami, bylo
to trestuhodné. Tím větší motivaci
jsme měli do druhého střetnutí a je
super, že tentokrát jsme postupně
budovaný náskok dokázali udržet až
do konce i za cenu zatažení defenzivy. V play off se nehraje na krásu, ale
na vítězství. Teď to máme 1:1 na zápasy, jedeme dvakrát do Přerova a já
pevně věřím, že minimálně jednou
tam vyhrajeme. Za postupem tvrdě
půjdeme.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pondělní derniéra základní části je zapome-nuta, teď už se veškerá pozornost fanoušků
ů
upírá výhradně na probíhající sérii předkola play
off s Přerovem. A v ní zatím nejvíc září šestadvacetiletý
dvacetiletý
útočník, který se během dvou dosavadních zápasů
ápasů podílel dohromady na čtyřech brankách! Nejprve
ve ve čtvrtečním utkání číslo jedna dosáhl bilance 1+1, když u vedoucí
trefy asistoval a druhou sám vstřelil. Totéž zopakoval
opakoval o den
později ve druhém střetnutí, tentokrát přihrával
val na druhý gól
a vsítil třetí. „Jsme moc rádi, že se nám po tom zbytečně ztraceném prvním zápase povedlo sérii vyrovnat. Museli jsme vyhrát,
neboť otáčet ze stavu 0:2 by bylo hodně složité.
té. Teď je všechno dál
otevřené a těšíme se do Přerova,“ usmíval see v pátečním večeru
Lukáš Krejčík.

LUKÁŠ KREJÈÍK
K

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE
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cený Vykoukal. Zlobu v sobě jen těžko
dusil. „Musíme se poučit a na druhý
pokus doma uspět, jinak bychom se
dostali do hodně složité situace. Změny v sestavě? Moc jich udělat nejde,
protože hráčů nemáme tolik. Přitom
mě někteří z nich s prominutím nasrali
těmi nesmyslnými vyloučeními, když
to řeknu naplno sprostě. A zasloužili
by si jít zítra na tribunu! Nemáme
je však kým nahradit, takže si musí Zápasy play-off a zvlášt÷ ty s Pąerovem se rozhodují dčrazem v brankovišti.
Foto: Zden÷k Vysloužil
svou blbost uvědomit a druhé vzájemné střetnutí zvládnout chytřeji,“ nabá- jeho premiérovými v celé sezóně! Sudí i v pátečním měření sil dost vydal Vykoukal s jasně patrnou hrozbou „Po základní části jsem mu říkal, že lučovali, byť podstatně méně než den
sice má na střeleckém kontě nulu, ale předtím. „Mně se zdá, že to je ze strany
ve hlase.
že play off je úplně jiná soutěž a od- rozhodčích všechno úzkostlivě pískaPøecechtìl se naopak smál:
teď může klidně střílet. On mi to hned né. Nevidím tam žádné záludné fauly,
„Trpìlivost nesla ovoce“
vrátil, když jsi to chtěl, tak to máš,“ jen tvrdé osobní souboje, které k play
Diametrálně odlišné rozpoložení logic- sáhl přerovský lodivod ke svému ob- off patří. Vyloučených je strašně moc,
ky zalilo spokojenou duši kouče, který vyklému vtipkování. „Podle mě se oba což ovlivňuje hru a zbytečně ji brzdí,“
ještě na podzim vedl prostějovskou týmy už nemají čím překvapit. Proto netěšilo hostujícího stratéga časté zadružinu. „Sice jsme prohrávali 0:2, ale série dál bude o maximálním nasa- hřívání trestných lavic.
kluci to nezabalili, psychicky se nezlo- zení, bojovnosti, důrazu, troše štěstí Jinak Přecechtělovi nebylo po porážce
mili a naopak dál bojovali, byli trpěliví. a o tom, jak zachytají brankáři. Pro příliš do řeči, a tak slovo převzal doCož rozhodlo. Pořád jsme se snažili nás tohle první vítězství a zvlášť venku mácí kormidelník. Ten vyjádřil s úbythrát, co jsme si řekli před zápasem, znamená pochopitelně velkou psy- kem dvouminutových trestů svých
a dokázali potrestat hrubé chyby vytvo- chickou vzpruhu,“ dodal.
oveček z devíti na pět spokojenost.
řené Prostějovem. Čemuž jsme samo„Na fauly jsme si dali větší pozor a vyV pátek se pocity zrcadlovì
zřejmě sami pomohli nějakým tlakem.
loučených měli mnohem míň než včeobrátily
Trpělivost přinesla své ovoce,“ hodnora, což je samozřejmě dobře. Pomohlo
til dobře naložený Kamil Přecechtěl. Výhodu jednozápasového vedení však nám to k vítězství,“ kvitoval Jiří VykouPřesto ani mu se nezamlouvalo vysoké Zubři nedokázali zužitkovat a o den poz- kal. Klíčové bylo i zvýšení náskoku
kvantum minut, které jeho svěřenci ději na kluzišti úhlavního konkurenta třetí trefou, kterou ptačí dravci nedostrávili na trestné lavici. „Jedenáct vy- podlehli. Jestřábi zase odstartovali mno- kázali v předchozím duelu navzdory
loučení je na první zápas předkola play hem lépe, vedli dokonce 3:0 a tentokrát vyloženým příležitostem přidat. „Vést
off strašně moc a kluky, co chodí na si triumf již nenechali vzít. Byť výsledek 2:0 nebo 3:0 je rozdíl, gól číslo tři nám
oslabení, to stálo hrozných sil. Naštěs- 4:2 museli v závěru urputně hájit.
tedy logicky pomohl. Přesto nebylo
tí pomohl výborným výkonem Luboš „Po třetím inkasovaném gólu jsme rozhodnuto, Přerov potom tlačil, neHorčička, abychom neinkasovali víc zkusili vyměnit brankáře, což se při měl co ztratit a ze všech sil se snažil
než dvakrát. Je nutné si uvědomit, že podobně nepříznivém vývoji dělá. s výsledkem něco udělat. Ve druhé posérie se nehraje na jedno utkání, ale na Hořča chytal dobře a za ty branky lovině střetnutí hrál dobře, ale škoda,
tři vítězné, to znamená pět možných. nemohl, tým se však po tomhle stří- že jsme lépe nevyužili jeho otevřené
A takhle pokračovat dál by se nám dání opravdu zlepšil. Lubošovi přitom obrany k protiútokům,“ všiml si Vyvěřím, v dalších utkáních nás určitě koukal herního nedostatku.
mohlo vymstít,“ varoval Přecechtěl.
Speciální radost mu udělal obránce podrží,“ vyslovil Kamil Přecechtěl jed- „Zbytečně jsme se zbavovali kotoučů
Radomír Pala dvěma vsítěnými góly, ničce mezi tyčemi plnou důvěru.
a zahazovali je místo toho, abychom

2:1SN

PRAHA, PROSTĚJOV Vyhrát za
tři body, zajistit si přímý průnik do
play-off a v něm atraktivní čtvrtfinále s Kladnem. Tak zněl jasný,
ovšem nikoliv lehký cíl prostějovských hokejistů pro pondělní duel
52. kola WSM ligy na Slavii Praha,
který uzavíral základní část soutěže. Nakonec Jestřábům k posunu
na klíčové šesté místo stačily i dva
bodíky, neboť Ústí nad Labem podlehlo na ledě Třebíče. Jenže muži
LHK v české metropoli padli po nájezdech a zůstali sedmí...
Závěrečné utkání dlouhodobé fáze
otevřela ve 2. minutě rána M. Nováka
z levého kruhu vedle. Domácí museli
čekat na první střelecký pokus až do 6.
minutě a byť šlo o přečíslení tří na jed-

SL PRH
LHK PV

noho, zakončení J. Nováka z úhlu bezpečně kryl Kantor. I přes další střelecké možnosti na obou stranách, zůstala
první dvacetiminutovka bezbranková.
Druhou třetinu začali Slávisté velmi
aktivně, při signalizovaném vyloučení hostů se do loženek dostali Pletka,
Jankovský a znovu Pletka. Vzápětí ale
přišla dvouminutová dvojnásobná
přesilovka a v ní úvodní trefa z drtivého tlaku. Volný Schleiss nezištně přihrál zleva doprava do ještě výhodnější
pozice Beránkovi, jenž zavěsil do zívající klece – 1:0. Důležité bylo, že Jestřábi poté bez úhony přečkali další dvě
oslabení zásluhou jak pozorné obrany,
tak výborného brankáře. Načež zničehonic vyrovnali! Běžela 33. minuta,
když Šlahař dobruslil před Frodla odražený puk a pohotovým bekhendem
jej švihl mezi jeho betony – 1:1. Přesto byl pražský výběr v téhle periodě
lepším týmem, což dokumentovala
Bačova dělovka do horní tyče. Dění
pak okořenila bitka Schleisse s Rudovským, po níž byl sešívaný divoch
vyloučen na pět minut plus do konce
zápasu. Zbytek normální hrací doby
už nic převratného nepřinesl.
Šlo se tedy do prodloužení, ale i v něm
byli střelci bezzubí. Mač tedy musely
rozetnout samostatné nájezdy. Jak
probíhaly? Luňák nedal, Holý ano –
1:0. Krejčík vzápětí srovnal – 1:1. Následně neproměnili Tejral, Matuš ani

Rys, tudíž se muselo pokračovat. Ve
čtvrté sérii přiblížil Pražany k vítězství
Kubica, ale dokonale odpověděl sebevědomý Krejčík – 2:2. Potom neuspěli
Bača, Krejčík, Knot i M. Novák a drama ukončila až sedmá série! Holý též
při své druhé exekuci vymetl šibenici,
zatímco Luňákův blafák do bekhendu
rozvlnil jen boční síť – 3:2 na nájezdy
a 2:1 celkově!
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Slavii dnes o nic nešlo a hrála v pohodě. My jsme naopak hráli trochu křečovitě, ale přesto si dokázali vytvořit šance. V penaltách jsme byli pár centimetrů od přímého postupu,
ale nedá se nic dělat, to je sport.“

Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov

„Jsme rádi za výhru. První třetina se nám příliš nepovedla, měli jsme horší pohyb. Ale
postupem času se to zlepšilo a vytvářeli jsme si víc a víc šancí. Nájezdy jsou o štěstí a to
jsme měli my.“

Jan SRDÍNKO - asistent trenéra HC Slavia Praha

ÚSTY TRENÉRč

JestŐábi v Praze promrhali pŐímý postup do ÿtvrt;nále

Výhodu prvního vítězství ve vyřazovacích bojích přitom získali na svou
stranu Zubři, kteří ve čtvrtek uspěli
na ledě hanáckého soka. A domácí
na sebe museli být pořádně naštvaní.
V pohodě totiž vedli 2:0, leč následně
zkolabovali, nechali hosty třemi brankami během pouhých dvou minut
bleskově otočit skóre a nakonec padli
2:4. „Při dvougólovém vedení jsme
dvakrát měli před sebou skoro prázdnou bránu a nedali to. Vzápětí jsme
z vlastní přesilovky hned šli do oslabení a inkasovali. Okamžitě přišel další
debilní faul potrestaný vyrovnáním,
načež jsme začali zmatkovat. Uvažoval
jsem, že si vezmu time-out, ale protože šlo o trefy v přesilovkách, nechal
jsem to být. Že druhou třetinu dohrajeme na 2:2 a pak se uvidí,“ popisoval
fatální pasáž mezi 34. a 36. minutou
trenér LHK Jiří Vykoukal. „Bohužel
jsme si chvilku po ztrátě náskoku nechali fláknout třetí fík z dorážek a poslední třetina pak už byla těžká. Zvlášť
když Přerov ještě lacino zvýšil po buly
v našem obranném pásmu. Nejvíc ze
všeho mě deprimují blbé fauly, které
jsme dělali holemi a jsou prostě neomluvitelné. Za porážku si můžeme
sami svou debilitou při mnoha zbytečných vyloučeních. Soupeři jsme
vítězství naservírovali na stříbrném
podnose a ještě navíc namazali na
chleba,“ rozčiloval se viditelně rozlí-

Ve ètvrtek Vykoukal zuøil:
„Nìkteøí hráèi mì nasrali!“

Marek
SONNEVEND
D

Původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

P
PROSTĚJOV
Dalo se předpokládat, že v sérii předkola play off
W
WSM ligy mužů 2016/2017 mezi prostějovskými a přerovským
mi hokejisty jen těžko bude jeden z nesmiřitelných arcirivalů
vvýrazně dominovat. Naopak byly očekávány vyrovnané bitvy
s tím, že celý střet se pravděpodobně protáhne na maximální
p
počet pěti duelů. K čemuž zatím všechno skutečně směřuje.
P
Po dvou zahajovacích utkáních v jestřábím hnízdě je zápasový
sstav nerozhodný 1:1.

Jestřábi zvládli mentálně náročnou úvodní porážku, napodruhé
doma vyhráli a zažehnali hrozbu postupového mečbolu Zubrů

PŘEDKOLO PLAY OFF: NAPROSTO VYROVNANÁ

letos slavíme

KDO HO ZÍSKÁ?

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

MARKA
SONNEVENDA

SONDA

Shrňme si dosavadní dění. Tým druholigového nováčka nejprve opustila
brankářská „jednička“ Zdeněk Kofroň,
který aktuálně hostuje v třetiligové
Kroměříži. Do stejné soutěže, ovšem
do „svého“ Vyškova zamířil také Milan
Machálek. Kvůli problémům v jednání
s Líšní nedopadla snaha o angažmá
Tomáše Machálka z Opavy, který následoval jmenovce Milana na brněnské
předměstí. Z testovaných hráčů vedení
klubu vrátilo zpět do Olomouce, resp.
na Slovácko Schmidta i prvního hráče
tmavé pleti v dresu prostějovského týmu
Dramého.

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Již zítra, tj. v úterý 21.
února končí přestupní termín, tudíž
do té doby musí být jasno i o definitivní podobě kádru 1.SK Prostějov
pro jarní sezónu. Přibližné složení je
už jasné, dolaďují se však ještě některé
detaily.

zjistili jsme

Vytrvalkyně registrovaná v olomouckém klubu TJ liga 100 se po
loňských zdravotních trablech dostává znovu do formy. „Zaběhla jsem
sice o minutu pomalejší čas než loni,
ale příčinou byly náročné podmínky.
Nedovolily běžet v ostřejším tempu,“
komentovala svůj výkon Vinklerová.
„Navíc z časových důvodů nebyl ani
prostor ke kvalitnějšímu tréninku.
Jela jsem si tedy jen zpříjemnit chladnou sobotu mezi své přátele. Umístění beru jako bonus a velmi úspěšné
zahájení sezóny,“ dodala.
(zv)

Foto: internet

ÚSTY

Českou tenistku nezastavila ani nepřízeň osudu. Kvůli změnám programu,
pod které se podepsal častý déšť, musela odehrát čtyři zápasy během tří dnů.
A v posledních dvou duelech navíc
narazila na hráčky, které ještě neporazila. Slovenku Cibulkovou přetlačila
ve třech setech a ve finále si poradila
i s Dánkou Wozniackou.
„Porazit poprvé takové hráčky jako
Dominiku a Caroline je úžasné. Ten
turnaj byl prostě jedinečný,“ těšilo
Plíškovou, která si poradila i s nezvyklou zimou na kurtu. „Vzala jsem si
prostě dlouhý rukáv,“ smála se prostějovská hráčka.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

O dlouhodobé neoblíbenosti současného předsedy Jestřábů Michala Tomigy u hokejové veřejnosti
není pochyb. Tak to prostě bývá, že je někdo více
a někdo méně sympatický, už z principu se totiž
nejde zavděčit všem. Dokud se tento nesouhlas
drží se slovní rovině, nemusí nutně znamenat jen
negativa a formou konstruktivní kritiky může vést
k pozitivnímu pokroku coby zdroj nových názorů
a přístupů, avšak zapojení násilí tolerovat nelze. Je
na policii a dalších orgánech k tomu zřízených, aby
vyšetřily, co přesně se v závěru minulého týdne na
zdejším zimáku odehrálo, vynesly závazný verdikt
a v případě prokázání viny rovněž patřičný trest. Již
nyní by se ale obě znesvářené strany měly důrazně
vymezit proti podobnému jednání a nepřipustit,
aby se cokoliv podobného opakovalo. Vyhrožování ani následné napadení nelze tolerovat. S chuligány se v Česku potýkají spíše fotbalové kluby, ale
celkově je potřeba tyto negativní projevy eliminovat, třeba i za cenu exemplárních postihů pro výstrahu ostatním.

Lepší vyústění závěru základní části hokejové soutěže si asi nikdo nemohl přát. Pravda, přímá účast
ve čtvrtfinále play- off a souboj s Kladnem by také
potěšily, navíc by se brzké vyřazení mohlo omlouvat faktem, že Středočeši byly velkým favoritem se
zkušeným kádrem a ambicemi na baráž, avšak lítá
bitva s Přerovem přináší mnohem poutavější příběhy. Jestřábi a Zubři se mohou v přímém souboji
poměřit, kdo je prvoligovým vládcem Hané a po
Olomouci druhým nejlepším celkem v regionu.
Na koho jiného by si už měli diváci udělat čas než
na největšího rivala v soutěži, díky němuž získala
tato soutěž větší atraktivitu? Navíc je tu i nečekaný trenérský duel, když proti sobě stojí dva muži,
kteří v létě společně sestavovali prostějovský kádr
a jejichž přičiněním se Jestřábi v jednu chvíli vyhřívali na samotné špici pořadí. Nyní jsou každý
na opačné straně barikády a vyštvaný kouč Kamil
Přecechtěl se může stát katem prostějovských nadějí na dlouhou cestu vyřazovací částí. To by zdejší
vedení jen těžko vydýchávalo...

KDO S KOHO

OLOMOUC, DRŽOVICE Vytrvalostní běžkyně z Držovic
Karolína Vinklerová se blýskla
v sobotním závodě Winter Run
v Olomouci. Čtyřkilometrovou
trať zvládla v čase 18,37,7, což
stačilo na celkově druhé místo
v kategorii žen a současně i juniorek! V absolutním pořadí z dvě
stě padesáti čtyř účastníků pak
byla běžkyně, kterou podporuje
i Večerník, devatenáctá. „Jsem
spokojená. Výsledek mě překvapil,“ smála se v cíli Kája.

Pohled do kalendáře značí, že tu ještě měsíc budeme mít astronomickou zimu. Překontrolování
venkovního teploměru, zbytky sněhu a v noci
namrzlé silnice pak dosvědčují, že na příchod jara
si skutečně ještě budeme muset nějakou dobu
počkat. Navzdory všem těmto skutečnostem ale
tuzemský fotbalový plán hovoří jasně a už v sobotu a neděli zvedla oponu nejvyšší mužská domácí
soutěž. Pravda, pokud jsou výsledky, je hlad po
zápasech i v takovém počasí, takže třeba do Edenu
si našly cestu početné houfy návštěvníků, přesto
se však nemůžu zbavit dojmu, že i přes vyhřívané
trávníky a další moderní prvky se začíná zbytečně
brzy. Zejména když se letos nehraje žádný vrcholný světový nebo kontinentální turnaj. Uvidíme,
jaké bude počasí přespříští víkend, až vstoupí do
jarní části hráči „eskáčka“. Ale pro komfort hráčů
i diváků by bylo vhodnější posunout začátek na
pozdější termín a v profesionálních soutěžích zařadit spíše vložené středy. Nyní ještě patří pozornost zimním a halovým sportům.

JARO HNED V ÚNORU

Kája Winklerová na trati sobotního závodu.
Foto: Facebook

KÁJA DOBYLA STWÍBRO!

DAUHÁ, PROSTĚJOV Úžasnou
bilancí se může na začátku sezóny
pochlubit Karolína Plíšková. Členka
prostějovského TK Agrofert vyhrála svůj druhý turnaj, tentokrát silně
obsazený podnik v Dauhá, kde se
představila bezprostředně po ostravském fedcupovém vystoupení. Únava
z rychlého přesunu na tenistce nebyla
vůbec znát. Triumfem si pojistila třetí
příčku ve světovém žebříčku WTA.
„Je to skvělý start do sezóny, což je
vždycky hodně důležité. Snažila jsem se
jako obvykle hrát agresivně a fungovalo
to. Mám natrénováno, poslední výkony
mi dodaly sebevědomí a na kurtu se to
všechno sečetlo,“ vyprávěla spokojeně
Plíšková.

soupeky ani zima

FANOUŠCI, NEBO CHULIGÁNI?

Jistými posilami jsou gólman Halouska
z brněnské Zbrojovky (naposledy Znojmo), obránci Hýbl (Sigma Olomouc)
s Malým (Zlín) a záložníci Alaverdašvili
(Táborsko), Čtvrtníček (Zbrojovka) a Hladík. Otazník se vznáší nad
ofenzivním záložníkem Elšíkem, kde
je potřeba dokončit jednání s Otrokovicemi. „Počítáme s tím, že v kádru
budeme mít opět dvacet hráčů,“ stanovil
mantinely František Jura, generální sportovní manažer. Z toho nutně vyplývá, že
někdo bude muset ještě odejít. „Vzhledem k tomu, že ještě o jednom hráči
jednáme, budeme muset tři kluky uvolnit,“ potvrdil Jura s tím, že o odchozích
se rozhodne do nedělního večera. Dá se
počítat s tím, že půjde především o členy
kádru, kteří doposud nezasáhli z důvodů
zranění do zimní přípravy.
Od předchozího týdne už je naopak
v plném tréninku stoper Schuster,
který se po operaci kolene postupně
vracel do fyzické zátěže. Podle všeho
by měl nastoupit aspoň v posledním
přípravném utkání proti diviznímu Blansku a být následně připraven i pro jarní
část Fortuna FNL.

Momentka z pípravného utkání prostjovských fotbalist3 v Rakousku. Domácí
Andreas Schicker (vlevo s &íslem 16) práv stílí gól z pímého kopu v závru
prvního polo&asu. Reportáž &tte na stran 33.
Foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO

DALŠÍ TRIUMF!

➢

Foto: internet

Tenistka TK Agrofert Prostějov potvrdila, že má výtečnou fazónu. Na
turnaji v katarském Dauhá zvládla
po vypadnutí Kerberové pozici nasazené jedničky a po finálové výhře
s bývalou světovou jedničkou Wozniackou hřeje tuto kometu už druhý letošní titul.

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ

KOMETA:

Prostějovský fotbalový rozhodčí
Jan MACHÁLEK se zabydlel
v nejvyšší soutěži. Ale míří ještě výš!
Exkluzivní rozhovor
si můžete přečíst na straně 32

„MÁM SEN ZAPÍSKAT SI
CHAMPIONS LEAGUE!“

VÝROK:

Přesně o tolik korun zvedlo vedení
Jestřábů cenu vstupenky na předkolo
play off oproti základní části. Neblaze
se to promítlo na návštěvnosti. Místo
očekávaných čtyř tisíc si našlo cestu
do hlediště na dva duely s Přerovem
o tisícovku méně příznivců...

40

KÍSLO:

Takhle tedy ne! Lze pochopit, že
se skalním fanouškům dlouhodobě nelíbí fungování prostějovského
hokejového oddílu na poli mládeže,
ale řešit vše tím, že zmlátím trenéra
nebo sponzora? To hlava nebere...

DEBAKL:

Volejbalistky Prostějova nejprve postoupily do finále Českého poháru,
aby o víkendu vlétly do extraligové
nadstavby jako uragán. Na palubovce rivalského Olympu zvítězily bez
sebemenšího problému beze ztráty
setu. Kéž by to šlo i ve středu!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29

Foto: Zdenk Vysloužil

Hokejový

27

ESKÁČKO: do úterý
se rozhodne o kádru
Plíškovou nezastavily
JestŐábi fatálnĚ ztratili

PROSTĚJOV Po šesti a půlletém angažmá v rakouském Zellendorfu se na české trávníky vrací Michal Spáčil.
Vyhlášenému kanonýrovi nebyla na zahraniční misi prodloužena smlouva, přestože byl nejlepším střelcem
svého chlebodárce. Informace se rychle rozšířila fotbalovým zákulisím a o renomovaného snajpra se tak
aktuálně přetahuje hned několik klubů. Nejpravděpodobněji zatím vypadají námluvy s Plumlovem, za který
už Spáčil odehrál sobotní přípravu. S nabídkami se však objevily i větší ryby! Kde nakonec bude„Lany“ na jaře
rozdávat fotbalovou radost, se tak teprve uvidí...

Zdeněk VYSLOUŽIL

EXKLUZIVNĚ

sport

TREFA D ERNÉHO
VRÁTIL SE GOLEADOR

Pondělí
20.ledna
února
2017
Pondělí 30.
2017
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

28

letos slavíme jubileum...

sport

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

Vejrostová 6 5 () % <=
Velký úspěch
prostějovského squashu
PRAHA, PROSTĚJOV První únorová neděle
se z prostějovského pohledu nesla v duchu bronzové squashové radosti. Na mistrovství České republiky v kategorii juniorů se totiž na medailové
stupně prosadila Veronika Vejrostová, členka
Squashového klubu mládeže Prostějov.
Na prestižní akci českého mládežnického squashe
se z Hané vydala dvě děvčata. V kategorii do třinácti let Veronika Vejrostová a mezi sedmnáctiletými
se rvala zkušenější Nela Reková. V konkurenci tuzemské špičky se prostějovské reprezentantky neztratily. Talentovaná Vejrostová se ve své kategorii
dokázala prokousat pavoukem až na skvělou třetí
pozici,

Nela Reková obsadila v systému round-robin devátou příčku.
„Obě holky dosáhly skvělých výsledků. Stejně
jako v jiných sportech však platí, že jestli chcete
něčeho dosáhnout, musíte squashi propadnout,
tvrdě pracovat a čekat na příležitost. Squash
je fantastický sport, který hrají miliony lidí na
celém světě,“ komentovala zástupkyně prostějovského klubu Martina Reková. „Pokud jste
squash ještě nezkusili, je nejvyšší čas to udělat.
Naše juniory můžete vidět každé pondělí a středu na kurtech hotelu Tennis Club v Kostelecké
ulici a věříme, že vám budou inspirací,“ vzkázala.
(red)
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V Prostějově proběhl turnaj v jednom z nejstarších sportů na světě
odehrávaly bitvy ve dvouhrách i čtyřhrách. Obě herní varianty měly osm
účastníků. Po opravdu kvalitních výkonech nakonec turnaj čtyřher ovládla bratrská dvojice Ondra-Ondra,
když ve finále porazila pár Čakovský-Švestka. Co se týče turnaje jednotlivců, vítězem se stal Jan Maceček. Ten
ve finále zdolal člena vítězného páru
ve čtyřhře Richarda Ondru, který tak
absolvoval maximální porci zápasů
během turnaje. Tato porce se zastavila na čísle dvanáct, což je opravdu
úctyhodné množství.
Pro výherce byly připraveny drobné ceny, každý hráč poté mohl zregenerovat v místní sauně. Zvlášt-

ností bylo, že turnaj nebyl rozdělen
POZVÁNKA na badminton
do kategorií dle pohlaví, takže se
v několika případech proti sobě
Jste příznivci raketového sportu, při němž opeřený míček dosahuje závratné rychlosti? Pokud
postavili muži a ženy. Něžnější pohlaví však bojovalo více než statečně ano, radost vám určitě udělá nově založená amatérská badmintonová liga pořádaná Hotelem
a v několika případech dokonce Tennis Club a konaná pod záštitou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Této soutěže se mohou zúčastnit všichni badmintonisté bez rozdílu věku a pohlaví, kteří bui vítězně.
„Snažím se o to, aby se badminton dou rozděleni do tabulek dle těchto kategorií: muži, ženy, mužské páry, ženské páry, smíšené
v Prostějově rozjel jako celek. Tento čtyřhry. Ligová soutěž se bude konat od 1. března do 30. června 2017, všichni registrovaní
turnaj sloužil především k tomu, aby- hráči se mohou těšit mimo jiné i na zvýhodněné ceny kurtů. Pokud vás tato šance změřit síly
chom zjistili, jaký je ve městě o bad- s ostatními zaujala, registraci proveďte zasláním e-mailu perutka@tennis-club.cz, kde též
minton zájem,“ neskrýval spokoje- můžete požádat o zaslání podrobných pravidel ligy.
nost organizátor Ondřej Perůtka. „Na
Není důležité vyhrát, ale získat nové přátele a vyzkoušet si hru i s jinými soupeři, se kterými byste
přelomu března a dubna plánujeme
se jindy nesetkali.
další klání s drobnými změnami. Rádi
Výsledkový servis
bychom založili badmintonovou ligu né pro všechny. Zatrénovat si tedy pokročilejší hráči toužící po zdokonanajdete na straně 22
i školu, přičemž lekce budou dostup- budou moct mladé naděje i věkem lení,“ dodal.
(mp)

Florbalistky SK K2 čepovaly desítku!

BÍLOVEC, PROSTĚJOV Prostějovský ženský florbalový tým
jede na vítězné vlně. Po těsném
triumfu s Novým Jičínem se podařilo svěřenkám trenérky Renaty Bestrové deklasovat poslední
Paskov. Šestibranková výhra je
dosavadním výsledkovým rekordem mladičkého týmu SK K2.
Z důvodu přeložení duelu s Ostravou absolvoval ženský tým prostějovského SK K2 pouze jedno utkání.
V bílovické hale sehrála děvčata souboj s Paskovem. Hráčky SK K2 byly
papírovým favoritem a svou roli také
na hřišti potvrdily.
Největším úkolem hráček SK K2
bylo udržet si drajv z počátku utkání, vždyť již v 7. minutě vedl půvabný prostějovský výběr 3:0! Bylo by
potřeba asi mnohem více hráčské
zkušenosti, aby si tým v tomto stavu
udržel koncentraci. To se nestalo,
a tak se soupeřkám z Paskova podařilo
stáhnout stav utkání postupně na 2:4
a 3:6. Paskovské Saurians držely celou

dobu důslednou osobní obranu, která měla trhliny pouze v okamžicích,
kdy se projevil váhový rozdíl mezi
oběma celky, a mrštnější Prostějovanky se dostávaly do rychlých brejků,
z nichž padalo mnoho střel na paskovskou brankářku Proskovou. Ta několikrát svůj výběr podržela, přesto byla
na prostějovskou kanonádu krátká.
Nakonec lovila míček ze své svatyně
dohromady desetkrát. Její protějšek
v prostějovské brance Diana Machorková byla proti tomu zcela na jiném
utkání. Většinu času v brance jen proklečela, prvním varováním pro ni byla
úvodní branka Paskova, když jeho
útočnice Peceková vymetla pavučiny
v pravém vinklu její brány. Nakonec
trenérka Bestrová naordinovala svým
obránkyním obětavé vykrývání střel,
aby nečinností ztuhlá Machorková
neobdržela více nečekaných gólů.
Když se soupeřky dostaly až k její
blízkosti, projevila se její nejsilnější
zbraň – mrštnost v brankovišti. Pohlídala si všechny nebezpečné situace,

a tak skóre utkání se nakonec zastavilo na konečném stavu 4:10 ve prospěch Prostějova.
„S průběhem utkání moc nejsem
spokojená. O to víc nás povzbudily
pochvalné reakce diváků. Udržet
stálý výkon s takovým soupeřem,
který Vám vnutí laxnější herní styl, je
velmi obtížné, a nám se to nedařilo.
Místy nám chyběl důraz, občas nám
to zahaprovalo v obraně. Je to pro
nás varování, protože se silnějšími
soupeři v tabulce můžeme mít velký
problém. Nejvíc jsem ráda, že náš
celek má vyrovnaný útočný arzenál.
Tři hráčky se dnes trefily do brány
dvakrát, čtyři pak po jedné brance.
Mít vyrovnaný útok, který není založený jen na zkušených hráčkách, se
může do budoucna hodit,“ zhodnotila utkání trenérka a nejzkušenější
hráčka Prostějova Renata Bestrová.
(jz, zv)
Statistiky z tohoto utkání najdete
na straně 22, průběh soutěže budeme i nadále sledovat!
FOTOGALERIE
klikni na
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PROSTĚJOV Badminton je nejen
jedním z nejstarších, ale zároveň
také patří k těm nejrychlejších
raketových sportů, co známe.
Přesvědčit se o tom mohli všichni
nedávno na turnaji s názvem BADMINTON CUP 2017.
„Byl to pro mě parádní šestihodinový
zážitek!“ Takto, s lehkým úsměvem,
ze kterého byla patrná spokojenost
i únava, okomentoval celé klání Richard Ondra, nejúspěšnější badmintonista turnaje. Podnik Badminton
Cup 2017 se konal v sobotu 28. ledna
v prostorách Sportcentra Hotelu Tennis Club v Prostějově.
Již od časného rána se na kurtech
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Foto: Jan Zatloukal

Pondělí 20. února 2017
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letos slavíme jubileum...
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Kralice zlomily odpor Plumlova PROBÍHÁ HON
ve druhém poločase
KRA
PLU

4:2

PROSTĚJOV Solidní podívaná.
Sobotní přípravák na prostějovské umělce nesl velmi vysoké
parametry. Účastník krajského
přeboru z Kralic si s houževnatým
odporem Plumlova nevěděl dlouho rady. Na nohy favorita postavila až slepená polovlastní branka
v závěru poločasu. Postupně pak
Kraličtí navýšili svůj náskok až
na čtyři góly, ale vyhlášený plumlovský snajper Hladký upravil na
konečných – 4:2.

Původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

Oba regionální celky se do utkání
pustily zhurta. V kralické brance stál
opět z Klenovic zapůjčený David
Klimeš, za Plumlov pak vyběhli preFC Kralice na Hané
TJ Sokol Plumlov
4:2 (1:0)

Branky: Cibulka 2, Neoral, Martinka z pen. – Hladký 2.
Rozhodčí: R. Motal. Diváků: 30.
Sestava Kralic: D. Klimeš – Novotný, Prokop, Dočkal, Martinka
– Hlačík, Vincourek – Blahoušek,
Petrásek – Nečas – Cibulka. Střídali: Neoral, Lexa.
Hrající trenér: Martin Neoral.
Sestava Plumlova: Simandl – Ostratický, Fabiánek, A. Klváček, J. Kiška –
Křupka, Hrstka, Zabloudil, Zapletal
– Spáčil, Hladký. Střídali: J. Klváček,
Ševcůj, Vysloužil. Trenér: Petr Kiška.
FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Klenovice na Hané
4:1 (0:0)

Branky: Preisler 3, R. Klimeš –
Pokorný (z pen.). Sestava Kostelce: Vítek – Synek, Baláš, Šmíd,
Mach – Žídek, Muzikant, Langr,
Móri – Preisler, R. Klimeš. Střídali: I. Grepl, Chytil, Zatloukal. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Klenovic: D. Klimeš –
Drexler, Pospíšil, T. Cetkovský, Cibulka – T. Grepl, Rozehnal, R. Cetkovský, Varga – Pokorný, Popelka.
Trenér: Vladimír Horák.
FK Nìmèice nad Hanou
FK Chropynì „B“
2:6 (0:3)

Sestava Němčic: M. Tomek – Řezáč, M. Navrátil, J. Navrátil, Coufalík
– Hamala, Dorňák, Chlud, Porupka
– Horák, Držálek. Střídali: Buriánek,
Svozil. Trenér: Radovan Novotný.
TJ Sokol Urèice
FK Brodek u Pøerova
2:2 (0:2)

Branky Určic: Kvapil, Račanský.
Sestava Určic: Kostelka – Bureš,
Zelina, Frehar, Plajner – Mohelník,
Bokůvka, Menšík, Šlajs – Krajíček,
Račanský. Střídali: Hýbl, Kvapil, Slezák, Žáček Trenér: Radek Tomšic
Sokol Konice
TJ Smržice
5:0 (1:0)

Branky: Tichý, Antl, Kamený, Paš,
F. Bílý. Sestava Konice: Vévoda
– L. Bílý, Rus, F. Drešr – Blaha,
Kaprál, Tichý, F. Bílý – Antl, Žondra, Kamený. Střídali: Laštůvka,
Knoll, Paš, M. Drešr, Jurník. Trenér: Petr Ullmann.
1.SK Prostìjov U19
FC Slovan Liberec
3:1 (2:0)

Branky 1.SK: Marčík, Moštěk, M.
Zapletal. Sestava U19: Šarman –
Kyselý, Krátký, Moštěk, Škrabal –
Smékal (69. Veselý), Popelka (58.
Grulich), Zapletal, Jašíček (64. Popovič – Holub (58. Hýbl), Marčík (82.
Kvapil). Trenér: Radim Weisser.

miérově možné posily Michal Spáčil
a Patrik Zapletal.
V první půli se oba celky soustředily především na defenzivu a mnoho
šancí nebylo. Nejblíže zásahu byl
Spáčil, ale včasným vyběhnutím
tomu zamezil Klimeš. Branka tak
padla až v poslední minutě poločasu,
kdy se po několika odrazech dokutálel míč až za brankovou čáru Plumlova – 1:0.
Co nebylo k vidění v první, přišlo ve
druhé části. Kraličtí podnikali rychlé
výpady a soupeř, jemuž evidentně
docházely síly, nestíhal. Dvakrát tak
skóroval Cibulka a proměněnou penaltou se blýskl Martinka – 4:0.
O tom, kdo zvítězí, tak bylo rozhodnuto a Kralice polevily v ostražitosti.
To byla chvíle pro Adama Hladkého, jenž nejprve hlavou a následně
průnikem zprava stanovil konečný
výsledek na – 4:2, což nakonec braly
oba tábory.
Kralice se v dalším utkání představí
opět na umělce SCM v sobotu 25. 2.
proti Slavonínu. Plumlov vyběhne
o den později proti Klenovicím. Oba
zápasy mají výkop v 16:00 hodin.

FOTOGALERIE

NA SPÁČILA!
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Vyhraje Plumlov, Čechovice
nebo někdo třetí?
➢ ze strany 27

BYLI JSME
U TOHO

V plumlovském dresu se objevil i Patrik Zapletal (v modrém), hrá& Ur&ic, jenž na
podzim p3sobil v Yechovicích.
Foto: Zdenk Vysloužil

Pozápasové hodnocení trenér
Martin NEORAL – Kralice na Hané
„Nastoupili jsme v kombinované sestavě. Přesto si myslím, že se kluci
dokázali s novými pozicemi porvat. Oproti předchozímu zápasu, kdy
nám to moc nešlo, to bylo tentokrát výrazně lepší. V první půli nám
trochu vázla kombinace, pomohl nám slepený gól. Kluci si začali věřit,
vysunuli jsme presink a přineslo to ovoce.“
Petr KIŠKA – Plumlov
„Je to příprava a já jsem s ní spokojený hodně. Trénujeme třikrát týdně
a projevilo se to v té pasáži, kdy jsme dostali tři rychlé góly. První půlku
jsme odehráli velmi dobře, ve druhé jsme trochu vypadli, ale závěr už byl
zase dobrý. Na place se mi líbili oba dva noví hráči, Michal Spáčil i Patrik
Zapletal. Teď už jen ať to vyjde…“

Zatím nejvtší zájem o Spá&ilovy služby jeví plumlovský trenér Petr Kiška (vlevo)
a kou& Yechovic Evžen Ku&era (uprosted).
Foto: Zdenk Vysloužil

PROSTĚJOV Zajímavá ryba se vyskytla na zimním fotbalovém trhu.
Třiačtyřicetiletý bývalý ligový plejer
Michal Spáčil, jenž posledních šest
sezón odehrál v Rakousku, je momentálně volný. „Bylo to nečekané.
Šest dní před koncem přestupního
termínu mi oznámili, že se mnou neti hráčů standardního kádru. „Zkouší- počítají…,“ krčil bezradně rameny
me nové hráče a jsem rád, že se mohli Spáčil a dodal: „Vnímám to trochu
ukázat. S výsledkem jsem nespokojen, jako zářez.“
udělal jsem si ale aspoň představu, jak
se kdo jeví. Kostelec má kvalitní muž- Zdeněk VYSLOUŽIL
stvo, které hraje na špici druhé skupiny, O kvalitách a fyzické připravenosti
takže bych z toho nedělal žádné velké věkem sice veterána svědčí jeho dlouholetá střelecká potence. Například
závěry,“ zmínil Vladimír Horák.
Právě Klenovice se představí tuto v letošním ročníku okresních soutěží
neděli na prostějovské umělé trávě futsalu celkem jedenaosmdesát branek,
proti Plumlovu, naopak Kostelečtí si což zdaleka nedokázal žádný jiný o deberou zápasové volno a s Plumlovem setiletí mladší hráč. Výborně si Spáčil
se utkají až v neděli 5. března. Poté vedl i v Rakousku. „Za podzim jsem
je na Sigmě čeká duel se Slatinicemi dal v jedenácti zápasech osm branek
a následně generálka s Čechovicemi. a byl jsem nejlepším střelcem mužstva.
(spo) Celkově za těch šest a půl sezóny jsem

Kostelec se rozjel, Klenovice odpadly
PROSTĚJOV Lídr „B“ skupiny I.B
třídy z Kostelce na Hané vstoupil do
zápasové části zimní přípravy vítězně,
na prostějovské umělce si díky výkonu po změně stran poradil s Klenovicemi, pro něž to byla rovněž premiéra
na velkém hřišti v tomto kalendářním
roce.
„Měli jsme teď zhuštěný program, absolvovali jsme krátké soustředění v domácích podmínkách, během něhož jsme
trénovali dvoufázově. Šli jsme z plné
přípravy a nečekal jsem zázraky, první
poločas to potvrdil, z naší strany to byla
holomajzna,“ nezastíral kostelecký kouč
Jaroslav Klimeš.

Teprve po přestávce se začalo jeho
hráčům více dařit a úvodní dva góly
přinesly uklidnění, soupeř dokázal
jen korigovat proměněnou penaltou
na 3:1. „Pak už to mělo trošičku řád,
šlo ale o typický přátelák. Klenovice
přijely jen v jedenácti lidech a došel
jim kyslík, my jsme měli o tři hráče víc
a i díky tomu jsme získali převahu. Musíme ale pracovat a pracovat, abychom
ještě odstranili hromadu nedostatků,“
nepřeceňoval Klimeš výsledek.
Podobně se vyjadřoval také jeho kolega z lavičky poraženého celku, mimo
jiné i proto, že se kvůli práci, škole či
nemocem musel obejít hned bez deví-

za Zellendorf nastřílel asi pětadevadesát
gólů,“ ohlédl se za dnes už bývalým angažmá Spáčil, jenž dodal: „Sice už mám
třiačtyřicet, ale nechci toho nechat. Rakousko už nevyjde, tak strávím půl roku
doma.“
Jakmile se rozkřikla zpráva o tom, že si
Michal Spáčil hledá angažmá, prakticky
se u něj mobil nezastaví. Prvním v řadě
byl logicky Plumlov, který vedou jeho
dlouholetí fotbaloví parťáci František
Kocourek a Petr Kiška. „Zájemců je
trochu víc… Ve hře jsou Čechovice,
Plumlov, mluvil jsem s klukama z Lipové. Nechávám to zatím otevřené, ale
Fana s Pecou mě přemlouvají hodně.
Dnes se na mě byl podívat Evža Kučera, tak nevím, jestli si to nerozmyslel,“
usmíval se Spáčil po utkání Plumlova
s Kralicemi.
Ve kterém týmu nakonec Lany zakotví,
není zatím jisté. Každopádně však bude
vítanou posilou, protože kanonýra jeho
kalibru hned tak nenajdete.

Němčice nestačily na Chropyni Dorostenci vycviili
CHROPYNĚ Šestibrankový příděl museli v sobotu odpoledne
skousnout fotbalisté Němčic. Ti
se účastní turnaje v Chropyni
a na kontě zatím mají jednu výhru
a tři porážky. K této bilanci přispěl
i tenisový výsledek od domácího
souboru.
„Utkání se nám nevydařilo. Nešlo
nám vůbec nic a je to těžký pro-

padák. Jedná se sice stále jen
o přípravu, takže vše špatné snad
bude pro něco dobré a ponaučíme se,“
nezářil nadšením trenér poraženého
souboru Radovan Novotný.
Takové pocity nebyl v posledních
měsících a vlastně ani letech příliš
zvyklý zažívat a těší se, že následující
týdny opět budou růžovější. „Vlastními chybami a nedorozuměními

jsme jim nabídli vyložené šance,
prostě den blbec. Na co jsme sáhli, to
jsme pokazili, nebyli jsme důrazní,
kazili jsme přihrávky,“ popisoval.
Nejbližší prověrkou pro celý mančaft
se stane páteční souboj proti konickému týmu, hrát se bude od 18 hodin
na severu okresu. Den nato přijdou
pro změnu v Chropyni na řadu Zlobice.
(spo)

Urice zabraly a s Brodkem neprohrály
URČICE Po neplánované týdenní
zápasové pauze sehráli fotbalisté
Určic další přípravné utkání. Soupeřem jim byl Brodek u Přerova
a druhý nejlepší tým podzimní části „B“ skupiny I.A třídy ho ovládl
poměrem 2:0, po přestávce se však
regionálnímu účastníkovi krajského přeboru podařilo skóre dorovnat a zrodila se tak remíza 2:2.
„Utkali jsme se s aspirantem na postup do kraje, ale opět jsme nebyli
v plném obsazení. Neubauer se stále
připravuje s Vyškovem, Halouzka je
nemocný, chyběli mi rovněž Vaněk,
Vodák a Trajer. Šanci tak dostali do-

rostenci z dorazového ročníku Slezák
s Kvapilem, kteří se k tomu adekvátně
postavili,“ podotkl k nekompletní sestavě trenér Radek Tomšic.
Prvních pětačtyřicet minut to od
jeho svěřenců ještě nebylo ono
a Brodek si tak vypracoval náskok.
„Kluci neplnili, co jsme si řekli, tedy
zhušťovat prostor. Pramenily z toho
problémy, kdy jsme museli soupeře
nahánět na velkém prostoru. Opět
jsme měli problémy s obrannou částí, s ní se potýkáme dlouhodobě,“
postěžoval si.
Naopak s fyzičkou je to lepší a také
díky většímu množství sil se po

pauze karta obrátila. Míč sice znovu skončil dvakrát ve stejné bráně,
avšak tentokrát za gólmanem soupeře. „Zimní příprava nám toho zatím moc neukázala, máme ale před
sebou ještě tři čtyři zápasy. Snad
se nám už konečně podaří doladit
příchod rozjednaných kluků a hrát
v takovém počtu jako pak v sezóně,“
přeje si Radek Tomšic.
V tomto týdnu si bude moci udělat
hned dvojnásobný obrázek, nejprve
se totiž Určice představí ve středu
proti dorostu 1.SK Prostějov, o víkendu pak na druhý pokus zkusí poměřit síly s Dražovicemi.
(spo)

Konice si proti Smržicím otevela stelnici
KONICE Plných pět gólových úderů uštědřili v sobotu odpoledne
koničtí fotbalisté svému soupeři ze
Smržic. Sami pak ani jednou neinkasovali a při svém třetím zimním
utkání si tak připsali první vítězství.
O výhru se zasloužilo pět různých
střelců, mimo jiné se trefil i dorostenec Martin Paš, hráč ročníku 2001.
„Opět jsme si zkusili hráče na různých postech a odlišná rozestavení.
V první půli byla naše hra neurov-

naná se spoustou nepřesných přihrávek, přesto jsme se dokázali ještě
před pauzou gólově prosadit,“ přibližoval konický kouč Petr Ullmann
pasáž, v níž dostal míč do brány exjesenecký kanonýr Petr Tichý.
O přestávce si s hráči některé věci vyříkal, opět pozměnil sestavu a odměnou
se stala další čtveřice zásahů. „Soupeře
jsme přestříleli a dominovali jsme, ještě další tři gólovky jsme neproměnili.
Nechci to ale příliš přeceňovat, soupeř

nebyl tak kvalitní jako o týden dřív
Protivanov, nicméně jsem rád, že jsme
si po pěkných akcích vytvářeli gólovky,“ liboval si, že zápas splnil svůj účel.
Další poznatky bude moci nabrat
v závěru tohoto týdne. Nejprve do
Konice zavítá v pátek večer druhý
tým „A“ skupiny I.B třídy Němčice
nad Hanou, v neděli odpoledne pak
pro změnu druhý celek krajského
přeboru Velké Losiny, startuje se
v 18 a 14 hodin.
(spo)

líné Mostkovice
PROSTĚJOV Školení z rychlosti.
Jako střet rychlíku se supící lokálkou připomínal sobotní ranní souboj
devatenáctek eskáčka s Mostkovicemi. Prostějovští mladíci rozebrali
statického soupeře smrtícími kontry a nasázeli mu šest branek.
Na borcích eskáčka nebylo vůbec znát,
že mají v nohách těžký pateční zápas
s Libercem. Od začátku až do konce
byli jednoznačně lepším týmem a jen
vinou střelecké ukvapenosti, neskončil
zápas dvouciferným výsledkem.
„Pořád nás trápí marodka. Nemáme
kádr třiadvaceti hráčů, a když někdo
onemocní, je to cítit. Co se mi ale líbilo
v předchozích zápasech, se dnes v naší
hře neobjevilo. Vázla nám souhra, dělali
jsme školácké chyby, kterých soupeř
využil. Mě v této fázi výsledky nezajímají, ale dnes mě zklamal přístup hráčů.
Chyběla jim chuť si zahrát, něco vytvořit,“
neskrýval znepokojení nad výkonem
mostkovický trenér Jiří Kamenov.
„Každý přípravný zápas nás někam
posouvá. Včera jsme hráli s Liber-

cem, který hraje druhou ligu jako my
a bojuje o postup. Byl to oboustranně
velmi kvalitní zápas. Dnes jsme
chtěli hlavně potvrdit kondiční
připravenost. Týmy hrající I.A třídu
mají svou kvalitu a příprava svůj
účel splnila. Šanci dostali hráči, kteří
s Libercem tolik prostoru nedostali,“ komentoval Radim Weisser,
trenér prostějovských dorostenců.
(zv)
1.SK Prostìjov U19
TJ Sokol Mostkovice
6:2 (4:0)

Branky: M. Zapletal 2, Kvapil,
Marčík, Škrabal, Holub – Hladký,
Šlambor. Rozhodčí: Kopecký –
Dokoupil, Spurný. Diváků: 50.
Sestava 1.SK U19: Grepl – J. Veselý (46. Kyselý), Krátký (46. J. Veselý), Moštěk, Popovič – Grulich
(79. Kvapil), Smékal (46. Škrabal),
M. Zapletal (46. Popelka), Valach
(46. Jašíček) – Kvapil (63. Valach),
Marčík (46. Holub).
Trenér: Radim Weisser.

Berdych v semifinále
ROTTERDAM, PROSTĚJOV Až
do rozhodujících zápasů zůstal ve
hře o turnajový titul v Rotterdamu
Tomáš Berdych. Prostějovský tenista dokázal porazit nebezpečného
Francouze Gasqueta i Slováka
Kližana, nestačil až na dalšího francouzského tenistu Tsongu.
„V roce 2014 jsem tady vyhrál
a chtěl jsem si to zopakovat. Škoda,
že se to nepovedlo. Ale tentokrát
jsem k tomu nedostal šanci,“ uvedl
Berdych, kterému semifinálový
soupeř nenabídl během utkání ani
jeden brejkbol.

Největší radost měla česká jednička
po výhře nad Gasquetem, k níž si
pomohla i deseti esy. „Celkově to
byl dobrý výkon. Tlačil jsem se na
síť, dostával soupeře pod tlak. Valilo
se to jako koule. Tak bych chtěl hrát
pořád," řekl Berdych, který v novém
vydání žebříčku ATP figuruje na
čtrnáctém místě. „V tuto chvíli
není žebříček úplně nejdůležitější.
Potřebuji hrát na vysoké úrovni, to
ostatní pak přijde,“ tvrdí Berdych.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

FK Skalka 2011
TJ Sokol Olšany
TJ Sokol Zd"tín

Mužstvo
TJ Haná Prost"jov
TJ Horní Št"pánov
TJ Sokol UrKice „B“
TJ Sokol Brodek u Pv
TJ Sokol Vrahovice
FK Výšovice
TJ Sokol xechovice B
FC Ptení
TJ Sokol Vícov
TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Pemyslovice
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Za očekáváním. Fotbalové Vrahovice pošilhávají v posledních letech
po možnosti postupu do I.B třídy
Olomouckého KFS. Před letošním
ročníkem už tak silný kádr vhodně
doplnily zkušenými hráči, ale na
výsledcích se to neprojevilo. Opět platilo, že když tým z předměstí Prostějova
má den, porazí kohokoliv, bohužel to
ale platilo i naopak.

„My jsme na tom byli výsledkově jako na
houpačce. Chvílemi se dařilo, pak to bylo
horší až katastrofální. Dobrý fotbal jsme
začali předvádět až v posledních čtyřech
kolech,“ komentoval hrající trenér Jan
Řezníček (na snímku). „Výsledkově jsme si
to tak nepředstavovali,“ přiznal.
Vrahovičtí přezimují na páté příčce
s desetibodovým odstupem za vedoucí
Hanou. „Ta bodová díra je velká. Chtěli

Tradičně bývá hrajícím trenérem,
loňský podzim však strávil vinou
zranění výhradně na lavičce.
Daniel Kolář tak mohl vše sledovat s větším odstupem, než bývá
obvyklé. A nutno podotknout,
že mu jeho svěřenci dělali radost.
Ze hřiště odcházeli jen dvakrát se
svěšenými hlavami, jinak se radovali z výher. V součtu to pak dělá
čtyřbodový náskok v čele podzimní tabulky Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Jak
viděl soutěž pod patronátem nejčtenějšího regionálního periodika
šéf jejího lídra první poloviny?

„Určitě mě mrzí zranění, které některé kluky potkalo během podzimní části nebo
těsně po ní. Doufám, že se všichni dají brzo
do pořádku a stihnou si na jaře zahrát.“
 Dlouhodobě patříte k nejstarším
týmům soutěže, už jste ale zařadili
i mladé hráče, kteří nehrají druhé housle...
„To rozhodně ne. (úsměv) Jak Patrik Gábor,
tak bratři Holomkové, Kuba Novák nebo
Dominik Bartoň jsou pro náš klub důležití
a jsme rádi, že je zde máme.“
 V Patriku Gáborovi máte excelentního kanonýra. Udržíte jej i pro jarní
část?
„To je otázka. Jeho odchod by nás samozřejmě po sportovní stránce dost bolel,
ale myslím si, že hráč takových kvalit
a věku by měl dostat příležitost zkusit si fotbal na vyšší úrovni, než je v současné době
ta naše. Momentálně je Patrik na testech
v jednom ambiciózním týmu působícím
v krajském přeboru a bude záležet jen na
něm, jak tuto svoji šanci využije.“
 Ve vašich zápasech padá většinou
hodně branek. Je to dáno ofenzivním
stylem mužstva?
„Vstřelili jsme v patnácti zápasech tuším
sedmačtyřicet gólů, což je pěkné. Samozřejmě se v tomto odráží kvalita celého
mužstva a střelecké umění již zmíněného
Patrika Gábora.“
 V každém přestupním období dokážete přivést nějakého zkušeného plejera. Stane se tak i tentokrát?
„Můžu potvrdit, že minimálně jeden výborný a zkušený fotbalista snad zase opravdu přijde. (úsměv) Záleží ještě na tom, jak
vše dopadne s odchodem Patrika Gábora
a jestli se nám podaří dohodnout se s jeho
současným klubem na jeho uvolnění. Uvidíme...“
 Tradičně v zimní pauze moc nepřepínáte síly. Probíhá příprava v obdobném duchu i letos?
„Ano, probíhá. Začali jsme trénovat třetího února a scházíme se dvakrát týdně.
Sice jsme netradičně už stihli odehrát i jeden přípravný zápas, a sice minulý týden
s Plumlovem, ale teď už nás, co se přípravných zápasů týče, čeká jen generálka v březnu s Tovačovem. Opravdu je třeba se šetřit
zejména na soutěžní zápasy.“ (smích)
 Haná loni odmítla možnost postupu, ale tím, že chcete okres vyhrát, jste
se netajili. Kdybyste opětovně uspěli, šli
byste do I.B třídy Olomouckého KFS?
„To je vážně složitá otázka... Zaprvé jsme
soutěž ještě nevyhráli a k tomuto triumfu
vede ještě dlouhá cesta. Pokud by to tak
opravdu dopadlo, tak bychom zvažovali
jak ekonomické hledisko, tak zejména
přání samotných hráčů. Naprostá většina z nich toho ve fotbale už dosáhla dost
a nemá důvod si už cokoliv dokazovat. Ale
zase to může být opravdu poslední šance
téhle party si zahrát v kraji. Takže to asi pro
teď necháme být a toto téma případně oživíme někdy začátkem června.“
 Myslíte si, že je okresní přebor v současnosti pro váš tým ideální soutěží?
„Každého baví zejména vyhrávat. A i když
to tak možná někomu nemusí připadat,
tak na většinu těchto vítězství jsme se mu-
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seli pořádně nadřít. Takže odpověď na tuto
otázku zní: asi ano.“
většího soupeKoho považujete za největšího
ře v boji o prvenství?
ánov.“
„Jednoznačně Horní Štěpánov.
 Obraťme list, vedle trenéra ´A´-týbu. Jak jste
mu jste i předsedou klubu.
na tom na poli mládeže?
„V našem klubu působí v soustva
časné době kromě družstva
ětí
mužů okolo stovky dětí
jaa mládežníků. Od benjarší
mínků přes mladší a starší
ky,
přípravku po úspěšné žáky,
m
kteří působí ve sdruženém
tklubu pod hlavičkou Mostnkovic. Plno našich dorostenbech.“
ců pak hrají v okolních klubech.

najdete nás na

pondělí 20. února 2017
po
www.vecernikpv.cz

Takticky

Průběžně druhá příčka a několik týdnů v čele tabulky. Výběr Horního Štěpánova patří v posledních sezónách
tradičně k nejlepším celkům soutěže.
Tým poskládaný z ostřílených harcovníků těží především z taktické vy-

vyspìlý Štìpánov
Pravděpodobně nejmilejším překvapením dosavadní sezóny jsou výkony
určické rezervy. Tým pod dlouhodobým vedením Davida Múdrého
zkrátka funguje. Pryč jsou doby, kdy

ví urèická rezerva

Parta dìlá hodnì,

zrálosti. Pokud jdou Štěpánovští do
vedení, většinou už duel dovedou do
vítězného konce. Za lídrem z Hané
zaostali plejeři ze severu regionu
o čtyři body, což je pořád solidní výchozí pozice do jarní části. Klubové
vedení by však mělo kádr rozšířit,
zvláště ve druhé polovině podzimu nastupovala TJ mnohdy jen v jedenácti!

Mstské derby mezi Hanou a Vrahovicemi se tšilo velké pozornosti fanoušk3.

nasázeli do sítí soupeřů rekordních
sedmačtyřicet branek ve čtrnácti duelech. O psychické odolnosti tohoto
týmu svědčí i dva vyhrané penaltové rozstřely - shodně s Vrahovicemi
a otočení duelu v Horním Štěpánově,
kdy z poločasové ztráty dvou gólů
bylo nakonec vítězství 3:2!
Samostatnou kapitolou je dlouhodobě výběr Brodku u Prostějova.
Nesporně talentovaný soubor se
v posledních sezónách pouze zachraňoval a doplácel především na herní
nekázeň. S příchodem trenéra Ivo
Vykopala se mužstvo však sunulo
tabulkou nahoru, až je z toho čtvrtá
podzimní příčka. Nebýt tradičních
zaváhání v podobě podcenění papírově slabších protivníků, mohlo se
v Brodku mluvit i o postupových metách. Brodečtí však mají každopádně
velké předpoklady a mohou na jaře
hodně zamíchat kartami. Záleží jen
na nich, jak se s tím popasují.

našli spoleènou øeè?

Brodek u Prostìjova:

nebylo koho postavit a tento fakt
se promítá i výsledkově. Vedle zkušených tahounů Přemy Mlčocha
a Petra Vodáka se stále více prosazují
místní odchovanci. Kvalitní fotbalové
základy a na okresní přebor i slušná
trénovanost katapultovaly Určice do
hry o mety nejvyšší. O nadstandardní
kvalitě týmu svědčí i domácí skalpy
Hané a Horního Štěpánova.

KOMENTÁØ

Druhá příčka a pouze čtyřbodová
ztráta na vedoucí Hanou však nejsou vůbec špatným vysvědčením.
„Určitě jsme spokojení s umístěním
i počtem získaných bodů. Zkrátka
jsme to celkově odehráli na dobré
úrovni,“ komentoval ostřílený trenér

a pokračoval:
pokračov „Jistě to mohlo být
i o fous lepší.
lep Bohužel jsme doplatili
na úzký kádr,
ká zranění a upadající tréninkovou morálku.
m
“
Základ úspěchu
ús
byl postaven na
taktické vy
vyzrálosti a zkušenosti. „Je
to dáno kv
kvalitou fotbalistů, kteří za
Štěpánov hhrají. Měli jsme několik rozdílových hráčů.
h
Stejně tak ale i týmy,
které jsou s námi v tabulce nahoře.
Zkušeno
Zkušenosti hrají na téhle úrovni
význa
významnou roli,“ potvrzuje
trené
trenér Šindelka, který skočil do
pro
prostějovského okresu rovnýma nohama. „Než jsem šel do
H
Horního Štěpánova, párkrát
js
jsem se byl na prostějovský
ookresní přebor podívat.
T
Tenkrát mi připadala
úúroveň slabší než na Blane
nensku. Teď po půlročním
angažmá musím své mínění
trochu poopravit. Zvláště když jsme
hráli proti těm týmům z horní poloviny tabulky, musím uznat, že ty zápasy měly úroveň. Celkově tak řeknu,
že prostějovský přebor je momentálně
kvalitnější.“

Vrahovický trenér Jan ezníek:

Fotbalová parta z Horního
rního
Štěpánova vířila vody na špici
eboru
tabulky
Okresního
přeboru
rníku.
PROSĚJOVSKÉHO
Večerníku.
ů poTým složený převážně z borců
enska
cházejících ze sousedního Blanenska
delka.
vedl premiérově Roman Šindelka.
Renomovaný odborník, jenžž má
outěží
bohaté zkušenosti z vyšších soutěží
jako hráč i kouč, naordinoval týmu
bránci
atraktivní herní styl se třemi obránci
ětšinu
a pětičlennou zálohou. Na většinu
tí se
soupeřů to platilo a Štěpánovští
nu.
hřáli na samotném čele pelotonu.
o,
„První dva měsíce to fungovalo,
éprotože jsme pravidelně trénovali,“ poznamenal Šindelka.
m
Mužstvo se místo v Horním
ně
Štěpánově připravovalo převážně
lí.
v Blansku, kde většina hráčů bydlí.
cti
„Na tréninky chodilo okolo třinácti
hráčů, mělo to úroveň. Postupně
se však i vinou zranění počet hráčů
v přípravě snižoval a skončilo to tak,
že jsme podzim dohrávali v jedenácti lidech,“ ohlédl se za průběhem
podzimní části tak jen napůl spokojený
lodivod.

jsme být na špici. Cílem pro jaro je dobře
si zahrát, předvádět kvalitní výkony a co
nejvíce bodovat,“ hodnotí podzim i s výhledem do odvetných bojů Jan Řezníček.
Důvodů k proměnlivosti výkonů bylo
podle trenéra hned několik. „Dokážu si
vysvětlit všechno, ale některé naše výsledky
ne... Srážel nás úzký kádr. Sice máme na
soupisce dvaadvacet hráčů, kolikrát jsme
ale hráli v jedenácti, včetně mě. Navíc byl

vykartovaný stěžejní hráč Farný,“ zamyslel
se Řezníček. „Hodně jsme si slibovali od
příchodu dvojice Vitásek a Svaťa Bukovec.
Oba dva však měli zdravotní problémy.
Bukovec se zranil hned první zápas, Vitásek měl potíže po operaci. Tyhle nákupy
nám moc nevyšly.“
Ztráta na první místo je sice velká, ale
druhá příčka je stále hratelná. „Desetibodový náskok Hané už nesmažeme.

Na druhé místo ale máme. Ono už to ale
v současné situaci není dogma. Hlavním
cílem bude z našeho pohledu navázání
na závěr podzimu. Tam jsme opravdu
předváděli kvalitní hru. Pokud budeme
hrát dobře, budou i výsledky a posuneme
se v tabulce nahoru,“ má jasno Řezníček.
„Vůbec nechci mluvit o postupu. Kdykoliv
jsem to řekl, tak to bylo jako kdybych to zaklel,“ pousmál se.

Podzimní štika v podobě Výšovic si
užívá své postavení. Postavení v elitní šestce je sice překvapivé, ale plně
zasloužené. Hrající kormidelník
Michal Dudík svému celku ale věřil
a ukázalo se, že oprávněně. „Důležitá je parta a tu máme. Jsou tady kluci,
co mají na vyšší soutěž, ale z Výšovic
přesto neodejdou,“ poodkrývá pokličku úspěšného hrnce Michal Dudík.
 Podzimní část vám vyšla, hodnotit
se nedá asi jinak než pozitivně...

 Stejně jako v minulé sezóně jste
opět na prvním místě. Panuje s výsledky podzimní části spokojenost?
„Jsme zatím první, takže s většinou výsledků samozřejmě musí panovat uspokojení.
Někdy jsme hráli lépe, někdy hůře, ale
z celkového hlediska jsme rádi, jak vše dopadlo.“ (úsměv)
 Co považujete za největší devízu
současného týmu?
„Určitě je to zkušenost většiny členů týmu
a taková ta oddanost fotbalu našich hráčů.
Hrou se všichni snažíme hlavně bavit. Kluci si chtějí na určité úrovni prodloužit svůj
aktivní sportovní život a díky stejně smýšlejícím spoluhráčům i nastavené filozofii
klubu se to daří.“
 Našel byste tedy nějaké vady na kráse jinak úspěšného podzimního tažení?

nickým trenérům, kteří se nezištně
starají o naše následovníky. Jedná se
zejména o Karla Gajdoše, Filipa Křížka, Martina Roubíka, Michala Trnavského a Martina Koláře. A zapomenout nesmíme také na rodiče našich
nejmenších, protože by to nešlo bez
jejich nadšení a často i trpělivosti jak
s dětmi, tak s těžkými podmínkami
pro trénování.“

Můžu potvrdit, že minimálně jeden
výborný a zkušený fotbalista zase
opravdu přijde. Záleží ještě na tom,
jak vše dopadne s odchodem Gábora
 Chod klubu není lehké finančně zajistit. Kdo vám nejvíce pomáhá?
„Dík patří Statutárnímu městu Prostějov a všem sponzorům za podporu
v roce 2016. Celé vedení oddílu věří, že
nám bude zachována přízeň i v roce 2017.“
 Haná se vždy prezentuje jako jedna
velká rodina, je to pravda?
„Něco na tom bude. (pousměje se)
Velký dík patří všem našim mládež-

“

„Myslím, že jsme první polovinu soutěže
absolvovali slušně. Vrátili jsme se po třech
letech, takže z pozice nováčka panuje spokojenost.“
 Jaké jsou příčiny výšovického úspěchu?
„Soutěž je hodně vyrovnaná. Nemyslím si,
že by kromě Hané Prostějov nějak výrazně vyčníval. Na naší straně je dobrá parta
a chuť kluků jít si zahrát. Navíc si hráči sedí
i lidsky a to dělá hodně.“
 Měli jste i nejvyšší návštěvy domácích zápasů.

Ústední postavou ur&ické rezervy je
Pemysl Ml&och

Práce přináší ovoce. Před rokem
převzal trenér Ivo Vykopal (na
snímku) rozklížený brodecký
tým plápolající těsně nad sestupovou hranou. Po vcelku bezproblémové jarní záchranářské
jízdě se v současné sezóně pohybuje Brodek u Prostějova
v nejhořejších patrech tabulky.
„Ze svého pohledu jsem spokojený, je vidět, že se nějaká
práce udělala,“ konstatuje
k vzestupu Ivo Vykopal.
Podzimní počínání jeho svěřenců
jen potvrzuje, že v Brodku jsou
kvalitní fotbalisté. Bylo třeba je
jen trochu usměrnit. „Mančaft
potenciál má. Bylo potřeba
udělat jen malinko pořádek
v kabině. Vrátili se kluci, kteří
už nechtěli hrát, přidali se k nim
další. Navíc jsme zařadili do sestavy i vlastní dorostence, což je
hodně důležité,“ poodkryl karty
Vykopal. „V současnosti tak mám
k dispozici relativně dost hráčů,“
Náročný lodivod ovšem poukazuje
i na to, že jeho tým mohl být ještě
výše. „Dokážu uznat, když nás
někdo přehraje jako například Vra-

případných posil dodal: „Důraz
klademe na to, aby za Brodek
hráli v první řadě domácí hráči. Já
jako trenér bych byl rád, kdyby se
zvýšila konkurence. Ale výhledově
je rozumnější, aby Brodek hrál
s vlastními odchovanci. Hráčů je
zde dost.“

Budete pro druhou polovinu soutěže posilovat?
„Vůbec o tom neuvažujeme, sestava by
měla být stejná jako na podzim. Jedině
kdyby se z Norska, kde je pracovně,
vrátil Honza Smička. Ten by nám pomohl.“
Kladete si pro jarní odvety konkrétní výsledkový cíl?
„Pokud bychom se udrželi do šestého
místa, byla by to paráda. Záleží na začátku,
když jej chytneme, tak to bude dobré. Herně na to rozhodně máme.“

y,
hovice. Nemám ale rád zápasy,
kde se kalkuluje a protihráči se
čí
chovají drze až zákeřně a rozhodčí
m
s tím nic nedělá. To se nám
m,
stalo s Horním Štěpánovem,
akterý nás podupal a navíc zranil hráče. Dvakrát nás porazilyy
Přemyslovice, což jim nemám zaa
zlé, ale právě tyto body nám chybí.í.
Tyto zápasy jsme měli vyhrát, alee
st
stane se,“ nechal se trochu unést
Vykopal. „Hráči se podle méhoo
názoru až moc brzy uklidnilili
ba měl jsem dojem, že jim střed tabci
ulky stačí. Mně ovšem ne, Já chci
vyhrávat pořád!“
Přes všechny trenérovy výhradyy
však musejí být v Brodku see
očtvrtou pozicí navýsost spokojení. „Upřímně, po minuléé
sezóně, jsem s takovým bodovým
m
ziskem a hlavně předvedenouu
hrou vůbec nepočítal. Zkrátka se
zadařilo. Jednou jste dole, podruhé
nahoře. Uvidíme, jaké bude jaro.
Záleží na tréninkové morálce.
Pokud se bude trénovat, bude to
dobré. Bez fyzičky budeme všude
o krok později a výsledky nebudou,“ má jasno Vykopal a ohledně

 Podzimní boje jste odehráli relativně s hodně úzkým kádrem.
„Je to dáno partou. Samozřejmě nějaká
zranění byla, ale že bych měl problém
s morálkou, to ne. I kluci na lavičce nebyli naštvaní, zkrátka to všichni berou, jak
to je. Snažím se točit sestavu, ale pokaždé to nejde. Pohoda v kabině totiž dělá
hodně.“
 Nemáte strach, že mužstvo podlehne uspokojení?
„To ani ne. Spíše se může stát, že se nám tři to se naladit hned od začátku. Všichni muzápasy nepovedou a nálada klesne. Chce síme makat pro tým.“

objevují i v „A“ - týmu hrajícím krajský
přebor. „Momentálně jsou v přípravě
s áčkem tři hráči. Snažíme se ale reagovat.
Přišli k nám další dva mladí fotbalisté, kteří
jsou kvalitativně srovnatelní s těmi, co se
posunuli. Klukům, co se dostali nahoru, to
přeju. Fotbalově na to mají, je to jen o práci,“ drží palce lodivod určického ´béčka´.

„To bylo strašně důležité. Od začátku
jsme byli nahoře a v klidu. Když si vzpomenu na dva roky předtím, tak jsme
každého přehrávali, měli hodně šancí,
ale prohrávali jsme a začali se strašně
trápit...“
Máte mimořádného kanonýra Kristiána Koukala. Je na prodej?
„Krisťa je absolutně neprodejný hráč! Pokud nezavolá Barcelona, tak je zbytečné
o tom mluvit. On je výšovický patriot, myslím, že by ani nikam jinam nechtěl jít. Je to
tmel celého týmu.“

Právě mix zkušených plejerů a dravého
mládí přinesl výsledkovou úspěšnost.
„Bez starších hráčů by to hrát nešlo.
Přema Mlčoch, Lukáš Nakládal, Kamil
Žáček, Aleš Horák, to jsou borci, kteří
něčím prošli a dokážou těm mladším
poradit, vysvětlit, co se po nich chce.
Oni je na druhé straně berou a tak to
funguje,“ zamyslel se David Múdrý. Na
rozdíl od konkurence si určický kormidelník nemůže stěžovat na tréninkovou
docházku. „Před sezónou jsme se scházeli v průměru ve dvanácti třinácti lidech.
Zkrátka mám z čeho vybírat. Mohu říci,
že mám k dispozici dvaadvacet lidí,“
usmívá se Múdrý.
Jeho tým tak logicky bude patřit
k největším kandidátům na první místo. „Já bych o postupu nemluvil. Spíše
bych to postavil do roviny, že když už to
máme takhle rozehrané, proč to nezkusit
vyhrát,“ nadnesl kouč. „Na jaře půjdeme
zápas od zápasu, uvidíme, kam nás to pěti
šesti kolech vyšvihne. Soutěž je strašně
vyrovnaná. Mezi těmi deseti prvními
týmy se dá prohrát s každým.“
Další věcí, která může Davida Múdrého
těšit, je fakt, že se původně jeho svěřenci

„Abych pravdu řekl, to nevím, ale samozřejmě to potěší. Na Barcelonu
chodí taky hodně lidí..., takže proč ne!“
(smích)
 Před sezónou jste byli stavěni do
role největších outsiderů. Vnímali jste
to tak?
„Ne, vůbec mi to takhle nepřišlo. Vím,
jaký máme tým. Několik kluků by mohlo
bez problémů hrát výš. Navíc hráči sami
si z toho dělali spíše srandu, vůbec se toho
nebáli.“
Nakopl vás ten skvělý start?

V předchozích sezónách se určická
rezerva většinou pohybovala ve
spodních tabulkových patrech.
V loňském ročníku už byl znát určitý
výkonnostní posun, který podzimní
část jen potvrdila. Tým dlouhodobě
vedený Davidem Múdrým se pohybuje na špici tabulky a má reálnou
naději na celkové prvenství. „Podzim
se nám až na dílčí zaváhání vydařil
podle představ. Jsme spokojení,
celkově si všechno konečně sedlo,“
potvrdil trenér Múdrý.
Radost musejí mít v Určicích zejména ze solidního herního projevu.
Mužstvo dokázalo herně držet krok
s každým soupeřem, většinu jich přehrálo
a pouze v některých duelech doplatilo na střeleckou nemohoucnost. „Byly
tam dva zápasy, které jsme nezvládli.
V Olšanech a doma s Vícovem. Jinak jsme
herně předváděli solidní podívanou,“ komentoval určický trenér. „Velkou radost
mám z toho, že je nás dost. Doplnili jsme
kádr mladýma klukama z dorostu, máme
i dost zkušených borců. Mám tak z čeho
vybírat. Musíme ale pořád s hráči mluvit.
Konkurence je a to přináší i kvalitu.“

Kouč určické rezervy David Múdrý se nebojí

„ŠANCE VYHRÁT JE, PROČ TO NEZKUSIT!“ „N,jaká práce se ud,lala,“ míní brodecký kou Ivo Vykopal

Nečekaný vír ve stojatých vodách udělal
nováček z Výšovic. Nadšení, disciplína
a potřebné štěstí držely výšovickou partu
v úvodu sezóny dokonce v čele tabulky.
Očekávaný sesun sice přišel, ale ne tak
drastický jak předpokládala konkurence.
Dobře trénovaný tým totiž dokázal své
herní nedostatky nahradit fyzickou kondicí a každému soupeři byl nepříjemným
protivníkem. Samostatnou kapitolou je
pak střelecká potence Kristiána Koukala,
jehož trefy drží mužstvo v horní polovině
tabulky.

vlnì euforie

Výšovice na

Jedním z největších zklamání jsou naopak výsledky Vrahovic. Výběr z předměstí Prostějova na rozdíl od Hané nedokáže
vyrovnat s rolí favorita. Vhodně doplněný
kádr měl podle očekávání kouče i vedení
atakovat nejvyšší příčky. Po fotbalové
stránce svou kvalitu Vrahovičtí potvrdili
jen v soubojích s těmi nejlepšími. Nečekané ztráty s outsidery však mužstvo srazily
do středu tabulky, s čímž nebyl spokojený
jak trenér, tak ani samotní hráči. Vrahovičtí mají rozhodně větší potenciál, než
předvedli v první polovině sezóny.

ambice Vrahovic

Nenaplnìné

„Krisťa jen do Barcelony,“ směje se výšovický Dudík

Po půlročním intermezzu se však
zkušený kouč překvapivě rozhodl
na lavičce Horního Štěpánova
skončit! „Na závěrečné jsem hráčům
oznámil, že už je trénovat nebudu.
Mám dojem, že má práce k ničemu
pořádnému nevedla. Když nemáte
s kým trénovat, nejsou hráči, tak je
pozice jakéhokoliv kouče jakoby marnotratná. S vedením jsem se bavil o
možném rozšíření kádru, ale odezva
nebyla prakticky žádná. Něčeho jsme
na podzim dosáhli, já bych ale byl
nerad, kdybych měl být u toho, když
se bude hrát v deseti jedenácti lidech.
Pokud to takhle bude pokračovat,
mám strach, že ta vítězná euforie může
vzít rychle za své..,“ vyjádřil Šindelka
na rovinu své obavy o budoucnost fotbalového Štěpánova.
Kormidelník, jenž se z výše zmíněných
důvodů přesunul v závěru podzimní
části i do pozice hrajícího trenéra, však
za sebou mosty nepálí. „Jsem registrovaným hráčem Horního Štěpánova.
Trénovat se nikde v nejbližším půlroce
nechystám. Pokud zdraví dovolí, rád
pomůžu,“ uzavírá Roman Šindelka.

„Vítzná euforie m]že rychle vyprchat,“
varuje konící trenér Horního Štpánova

Jednoznačným vládcem podzimu
se stal podle očekávání výkonnostně druhý tým z Prostějova. Parta
zkušených harcovníků projela první
polovinou sezóny pouze se dvěma porážkami. O dominantním postavení
plně vypovídá i skóre, kdy zelenobílí

z produktivity

Haná tìží

Postupová meta není příliš lákavá.
První by ale chtěl být každý. Okresní přebor na Prostějovsku má jednu
zajímavost - nikdo se do krajských
soutěží příliš nežene! Doby raných
devadesátých let, kdy se na každé
dědině našel movitý mecenáš a hnal
svůj místní tým co nejvýše, jsou nenávratně pryč. Nejen z ekonomických,
ale i kádrových důvodů je drtivá většina účastníků nejvyšší soutěže OFS
Prostějov spokojená tam kde je a výš
se nežene. Okresní přebor je pro jeho
současné aktéry ideální soutěží... Ale
i když nemají zájem postupovat, v tabulce chtějí být samozřejmě co nejvýše. O prvenství se tak v jarní části jistě
rozhoří tvrdý boj. Nejlepší výchozí
pozici má trio Haná Prostějov, Horní Štěpánov a béčko Určic. Kartami
budou ale samozřejmě míchat i další
celky, především Brodek u Prostějova
či Vrahovice rozhodně neřekly poslední slovo!

„K vítězství vede ještě cesta dlouhá...,“
HANÁ
VLÁDNE
DÍKY
ZKUŠENOSTI
A
ODOLNOSTI
Kdo ale nakonec postoupí, je ve hvězdách. Není totiž zájem... hlásí Daniel Kolář, boss prostějovského oddílu

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

„Letní nákupy nám moc nevyšly!“

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

1. xechovice „B“
2. Horní Št"pánov
3. Haná Prost"jov
4. UrKice „B“
5. Výšovice
6. Vrahovice
7. Brodek u Pv
8. Ptení
9. Olšany
10. Otaslavice
11. Vícov
12. Pemyslovice
13. Skalka 2011
14. Zd"tín

TABULKA DOMA:

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

OKRESNÍ PØEBOR
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU

letos slavíme jubileum...

OKRESNÍ PØEBOR PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST DRUHÁ

Fotbal Extra - 13. díl

Více než čtvrt roku, konkrétně
období od začátku srpna až do
poloviny listopadu loňského
roku, bylo vyhrazeno pro fotbalový podzim. Příznivé klimatické
podmínky umožnily během
víkendů a několika vložených střed odehrát prakticky
všechna naplánovaná střetnutí bez komplikací, událo se
jen několik kontumací či odkladů na konec zimní přestávky.
Všichni zainteresovaní v tomto kolektivním sportu tak nyní
prožívají přestávku, než se okresní, krajské i ještě vyšší soutěže
opět rozjedou, byť už postupně nastává období tréninků.
Dnes už potřinácté vám přinášíme tradiční servis FOTBAL
EXTRA, v němž se ohlížíme za vším podstatným, co se na
zelených trávnících 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 a poslední díly byly věnovány desítce
oddílů z Prostějovska hrajících v I.B třídách Olomouckého
krajského fotbalového svazu. Dostali jsme se tak až k branám
soutěží Okresního fotbalového svazu Prostějov.
V minulém vydání jste mohli najít podrobné zhodnocení
mužského okresního přeboru - II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Jak už samotný název soutěže napovídá, právě
nejčtenější regionální periodikum se nejvyšší okresní fotbalové soutěži věnovalo co možná nejpodrobněji. Dnešní
prostor je věnován nejlepší šestce průběžného pořadí,
příště se zaměříme na zbývající osmičku účastníků nejvyšší
soutěže OFS Prostějov. Po tomto trojdílu se pak samozřejmě
zaměříme na obě skupiny III. třídy a po nich bude následovat
i sonda za oponu ženského regionálního fotbalu.
Máte se tak pořád nadále na co těšit!
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„JSEM PRVNÍM ROZHODČÍM Z NAŠÍ RODINY“
Prostějovský rodák Jan Machálek se už dostal do ligy a míří výš

se ptal

Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Co vůbec považujete za svůj největší životní úspěch?
„Že jsem se jako profesionální rozhodčí ocitl
v ligových soutěžích.“
 Pocházíte z fotbalové rodiny, byl někdo
od Machálků rozhodčím?
„Ne, jsem prvním rozhodčím z naší rodiny.
Nikdo takovou funkci do té doby nezastával,
všichni byli jen hráči. Děda Machálek byl výborný útočník, hrával za Kunovice. Táta se strýcem
zase váleli jako stoper a útočník za Staré Město u
Uherského Hradiště.“
 K fotbalu jste měl odmalička blízko. Shrnul byste stručně svoji hráčskou kariéru?
„Tak o něčem takovém se snad ani hovořit
nedá... (úsměv) Své působení jako hráč jsem
ukončil již v žákovské kategorii. Jako fotbalista
jsem totiž moc dobrý nebyl. Byť mne chvíli
trénoval můj taťka, poté také výborný trenér Tomáš Gross, nic nepomáhalo a jako hráč bych se
nikdy neprosadil.“
 Kdy jste se tedy rozhodl, že vy se stanete sudím?
„K pískání mne přivedl můj táta, pamatuji si to
jako dnes. Přišel z práce domů a přinesl mi pravidla fotbalu, bylo mi tehdy patnáct let. Zeptal se
mě, jestli bych se nechtěl stát rozhodčím? Další
kroky již směřovaly k panu Peřinovi, který byl
tím prvním ´rozhodcovským otcem´. Pamatuji
si, že někdy v roce 2000, kdy jsem začínal, jsem
poprvé přišel na schůzi rozhodčích, která se
konávala každý pátek. Tehdy tam sedělo přinejmenším šedesát chlapů, kteří byli o hodně starší
než já. Tam jsem také poprvé potkal svého kolegu Petra Antoníčka, se kterým postupujeme až
do nejvyšších pater českých soutěží. Jak se říká ve
dvou se to lépe táhne.“ (smích)
 Kolik let vám trvalo, než jste se dostal
z okresu až do ligy?
„Přibližně deset roků. Nejdéle v jednotlivých
soutěžích jsem strávil asi tři roky v MSFL.“

 Ve své kariéře jste již rozhodoval duely,
v nichž působil váš bratr Tomáš. Je to výhoda, že ho znáte?
„Když neberu zápasy v mládežnických kategoriích, tak mezi muži jsme na sebe narazili v utká-

Pamatuji si zápas Opavy seZlínem.
Já měl premiéru coby hlavní rozhodčí
a brácha Tomáš dával branku,
rodiče byli na tribuně. Myslím,
že to byl zážitek k nezaplacení!
chuť na pivo, proběhnout se na stará
kolena. Ve vyšších patrech mají hráči fotbal jako zaměstnání, nemohou si proto
dovolit až tak diskutovat s rozhodčími
o hloupostech. Navíc samotná hra je pochopitelně rychlejší, vše je fotbalovější,
proto se to i lépe píská.“
 Vnímáte na hřišti nadávky a urážky, které se na hlavu rozhodčích obvykle sypou z hlediště?
„Ze začátku to člověk slyšel, teď to absolutně
nevnímám. Člověk se nesmí nechat rozhodit.
Musím se stále soustředit na to, co se děje na
hřišti.“
 Měl jste už někdy strach, že by to mohlo
špatně dopadnout a čelil byste třeba inzultaci
ze strany hráče nebo diváka?
„Takovou situaci jsem nikdy nezažil a zažít ani
nikdy nechci!“
 Když uděláte chybu, jste si toho vědom
hned nebo až po utkání?
„Jsem pokorný a soudný člověk, dokážu si uvědomit, že jsem něco přehlédl neb špatně posoudil. Bohužel i v utkání nastanou situace, kdy
přestupek nevyhodnotíte třeba jako penaltový.
Přesto stále musíte zůstat pozorný.“
 Měl byste nějaký recept či radu pro začínající rozhodčí, čeho by se měli vyvarovat?
„Vždy se poučit ze svých chyb a tvrdě na sobě
pracovat. Nikdy pak neusnout na vavřínech.“
 Fotbalovou republiku máte projetou
skrz naskrz. Máte nějaký oblíbený stadion?
„Měl jsem tu možnost podívat se už na většinu
stadionů v republice. Mám rád všechny stánky,
které jsou fotbalové. To znamená uzavřené kolem dokola, kde diváci sedí přímo u hřiště a panuje fantastická atmosféra. To se pak člověk cítí
dobře. Vyloženě svého favorita ale nemám.“
 Z opačného soudku, jezdíte někam vyloženě nerad?
„Když tak přemýšlím, všude jezdím rád. Není
stadion, kde by se mi špatně pískalo.“ (úsměv)
 Jistě máte v srdci nějaký oblíbený klub.
Dělá vám problémy, když musíte rozhodovat jeho utkání?
„Budete se divit, ale žádný oblíbený klub v první
lize vyloženě nemám. Pocházím z Prostějova,
proto držím palce místním klukům, ať se ve druhé lize zachrání. Je to mladý klub a má na čem
stavět.“

ních Opavy. Pamatuji si zápas se Zlínem. Já měl
premiéru coby hlavní rozhodčí a brácha dával
branku, rodiče byli na tribuně. (úsměv) Myslím,
že to byl zážitek k nezaplacení. Nicméně jak už
je z mé funkce patrné, nemohu nikomu nadržovat, musím být neustále profesionálem a to bylo
i v tomto případě.“
 A jak se vám píská zápas, kdy je otec, jenž
nikdy nejde pro ostřejší slovo daleko, na lavičce jako trenér jednoho z týmů?
„Myslím si, že jsem jej pískal snad pouze jednou.
Už si to nevybavuji. Víte, je těžké udržet nervy
na uzdě, když vidíte, že hráči neplní vaše pokyny,
takže ho kolikrát chápu. Konflikt jsme neměli,
jestli se ptáte tímto směrem.“ (smích)
 Jste relativně mladý, je pro vás epojisteni.
cz liga strop nebo chcete jít ještě dál?
„Dosáhl jsem svého cíle, již řídím duely nejvyšší
české soutěže, kde jsem byl osmkrát. Je potřeba
se dobře zapsat a uvidí se, co dál. Stejně jako hráči, i každý rozhodčí má sen zapískat si Champions League!“ (úsměv)
 Jste jazykově dobře vybavený?
„Domluvím se především anglicky. Pro rozhodčího je to stěžejní jazyk.“
 Je pro rozhodčího přínosem, když má
fotbalovou minulost aktivního hráče?
„Věřím tomu, že ano. Když taťka trénoval v Jihlavě a jiných klubech, jezdíval jsem se dívat na
každá jejich domácí utkání. Myslím si, že i pouhé sledování utkání a pohyb rozhodčího, jeho
gesta, dá začínajícím rozhodčím hodně.“
 A vyměnil byste kariéru prvoligového
rozhodčího za tu hráčskou?
„Každé povolání má své výhody a nevýhody.
Být ligovým hráčem, měl bych spoustu času, na
druhou stranu práce po skončení kariéry nejistá.
Jako rozhodčí času moc nemáte, zato můžete

přes týden vykonávat své povolání, které můžete
dělat pořád a pískání dělat jako koníček.“
 Chodíte si někdy ještě zahrát jen tak
s partou kamarádů?

„Fotbal si chodím zahrát jen v zimě, mezi vánočními svátky. OFS Prostějov každoročně pořádá
turnaj rozhodčích. Jinak již vůbec nehraju.“
 Vzhledem k rodinným kořenům byl
fotbal jasnou volbou. Věnujete se i jiným
sportům?
„Ano, nejvíce asi lyžování, to mě baví
opravdu hodně. Každoročně jezdíme s manželkou do Alp. Lyžování
mě chytlo na vysoké škole, kdy jsem
si s kamarádem založil školu, kterou
doteď provozujeme v Kladkách u
Konice.“
 Vyjmenoval byste lidi, kteří vám
nejvíce pomohli v cestě nahoru?
„Samozřejmě moje rodina, ať už taťka,
mamka či bratr a má manželka. Určitě
mi velmi pomohl a pomáhá Pavel Peřina,
již zmíněný Petr Antoníček a celý prostějovský rozhodcovský sbor. Dále
bych chtěl uvést Petra Vysloužila
z Olomouce, se kterým jsem
v neustálém kontaktu.
Všem patří moje
poděkování.“

  !" #

vizitka
JAN MACHÁLEK
✓ narodil se 21. srpna 1986 v Prostějově
✓ je ženatý, momentálně žije v Olomouci
✓ vystudoval RG a ZŠ města Prostějov (1996-2005)
a Fakultu tělesné výchovy Univerzity Palackého Olomouc, obor Aplikovaná TV (2005-2012), nosí magisterský titul
✓ v nejvyšší české fotbalové soutěži odřídil 8 utkání jako hlavní (z toho 7 v probíhajícím ročníku) a tři zápasy byl v roli pomezního (všechny v sezóně 2013-2014)
✓ ve druhé lize má odřízených 45 utkání
✓ ze zahraničních klíání vyčnívá rozhodování Slovakia CUPu 2016
✓ ve volných chvílích se věnuje rodině, nejraději cestuje s manželkou
✓ z ostatních sportů preferuje lyžování, tenis a cyklistiku
zajímavost: premiéru v první lize si odbyl již 26. října 2013, kdy byl pomezním rozhodčím duelu Znojmo - Příbram, na první zápas jako hlavní sudí čekal do 14. května
2016, kdy dostal důvěru pro utkání Dukla Praha - 1.FC Slovácko (0:1)

16080512370

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

 Dokázal byste popsat rozdíl mezi řízením zápasů v těch nejnižších, vyšších a nakonec i špičkových soutěžích?
„Největší změna je v nasazení hráčů. V nejnižších soutěžích si jdou hráči udělat, jak se říká,

17021710206

OLOMOUC, PROSTĚJOV Přestože loni
oslavil teprve třicet let, jako rozhodčí už
má zkušenosti z nejvyšší fotbalové soutěže.
Zprvu začínal s praporkem na lajně, velký
průlom pak udělal především v podzimní
části probíhajícího ročníku epojisteniliga.cz,
kdy k premiéře z předešlé sezony dostal důvěru hlavního arbitra hned sedmkát. Kariéra
Jana Machálka tak má momentálně opravdu
strmou křivku a vypadá to, že stoupat bude
dál. Ve svém, na rozhodčího hodně mladém
věku, má rodák z Prostějova před sebou
zářnou budoucnost. Nadstandardní fyzická
kondice, všeobecný fotbalový přehled a jazykové vybavení jej předurčují až ke kariéře
sudího na mezinárodním poli. Jak se vůbec
syn profesionálního trenéra Miloslava a bratr profesionálního hráče Tomáše, který se
v zimě přesunul z Opava do Líšně, dostal
k roli profesionálního muže s píšťalkou?

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

V Rakousku mělo
eskáčko na vítězství
SCW NSDT
1.SK PV

1:1

EGGENDORF Vrcholem zimní
přípravy lze nazvat předposlední přípravné utkání 1.SK Prostějov proti
klubu druhé rakouské ligy SC Wiener
Neustadt. Podle předpokladů se střetli dva rovnocenní soupeři, přičemž ve
druhém poločase měli navrch jednoznačně hráči vedení koučem Aleksijevičem. K jejich škodě však proměnili
pouze jedinou šanci a remizovali tak
1:1. PROSTĚJOVSKÝ Večerník sledoval mezinárodní vystoupení eskáčka v Rakousku pěkně zblízka.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Utkání, které se původně mělo hrát na
trávě domácího stadionu, přesunuli na
poslední chvíli hostitelé do blízkého Eggendorfu na umělý povrch. Prostějovští
trenéři postavili mezi tyče na celý zápas
Halousku, což svědčí o výběru brankářské jedničky, a do pole všechny tři nové
posily, tedy Malého na stopera a Elšíka
s Alaverdašvilim na kraje zálohy.
V první čtvrthodině viděly dva tucty
diváků pouze dvě nepřesné střely domácích a brejk Rakowitze, který kromě
Halousky obstřelil i branku. Druhou
dobrou příležitost měl Freiberger, který po centru na zadní tyči usměrnil

balón těsně mimo. A do třetice nechal
Gschweidl vyniknout Halousku, který
konečky prstů vytěsnil jeho střelu nad
břevno.
Stavem zápasu pohnula až poslední
akce prvního poločasu. Po faulu si
míč k exekuci přímého kopu postavil
Schicker, Halouskovi v okamžiku střely
přeběhli ve zdi dva hráči a míč skončil
přesně u tyče jeho branky - 1:0.
Do druhého poločasu nastoupil na pravém beku uzdravený Hirsch, který začal
výrazněji podporovat ofenzivu. Hned
po třech minutách vypálil Alaverdašvili
a gólmanem vyražený míč neusměrnil
přesně právě Hirsch. Po dalších pěti
minutách předvedli hosté vydařenou
kombinační akci, kdy Alaverdašvili
poslal vpřed Hirsche, ten naservíroval
balón Čtvrtníčkovi, který měl však vychýlenou mušku.
A tak se eskáčko radovalo až po půlhodině hry. Hýbl zleva posadil balón přesně na hlavu Kroupy na malém vápně,
který přesně k tyči srovnal skóre - 1:1.
Chuť Prostějova zvítězit postupně sílila. Hladíkovu střelu domácí obrana
zblokovala, Píchal z otočky trefil jen připraveného gólmana. Čtvrthodiny před
koncem poslal pěkný centr do vápna
Sečkář, Rusovu hlavičku vytáhl domácí brankář nad břevno. Ten zlikvidoval
i střelu agilního Alaverdašviliho.
Oba celky se tak nakonec rozešly smírně a byť měl brněnský trenér domácích
René Wagner o čem přemýšlet, po duelu s původně plánovaným soupeřem,
olomouckou Sigmou, by měl po zápase
hlavu zřejmě o hodně zamotanější...
Statistiky utkání najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenér
René WAGNER
- trenér SC Wiener Neustadt

Petar ALEKSIJEVIÆ
- trenér 1.SK Prostìjov

„Pro oba týmy to byl velmi dobrý
test. V prvním poločase jsme měli
malinko navrch a hru pod kontrolou, ve druhém poločase byl
lepší a určitě nebezpečnější soupeř.
Z tohoto pohledu byla remíza jistě
spravedlivá. V Rakousku se cítím jako
doma, v týmu panuje pohoda, máme
mančaft, který má svoji budoucnost,
s nímž se velmi dobře pracuje. Cílem
sezóny je čtvrté či páté místo v lize,
což odpovídá reálným možnostem
týmu.“

„Soupeř byl opravdu kvalitní a bojovný. Pro nás byl tento zápas dobrou
prověrkou, jsem rád, že jsme ji mohli
absolvovat. Konečně jsme odehráli
zodpovědně celých devadesát minut
bez individuálních chyb. Měli jsme dobré herní pasáže, stále však přetrvávají
potíže při návratu, z nichž rezultovaly
dvě dobré šance soupeře. Zvlášť
dobře jsme odehráli druhý poločas
s množstvím příležitostí. Kluci prokázali vůli, kterou jsme v předchozích zápasech marně hledali.“

„Odehráli jsme dobré utkání,“
chválil tým George Alaverdašvili
PROSTĚJOV „Je to hráč, který má zkušenosti a je to na něm
patrné,“ říká o gruzínské posile
eskáčka trenér Petar Aleksijević.
V utkání v Rakousku trenéři vyzkoušeli George Alaverdašviliho
na dvou postech, z nichž na postu
středního záložníka ve druhém
poločase byl vydařenější. Hned
po návratu z výjezdu za hranice
absolvoval schůzku s vedením
klubu, který rozhodl o jeho dalším osudu.

Tomáš Kaláb

 Právě jste absolvoval pohovor
s trenéry, jaký je výsledek?
„Dohodli jsme se na mém angažmá
pro jarní sezónu, takže se mohu těšit na zajímavé druholigové zápasy.“
(úsměv)
 V Prostějově jste dva týdny,
jaké jsou vaše dosavadní pocity?
„Je zde dobrý tým s kvalitním zázemím a snahou posílit pro jarní sezónu tak, abychom se mohli pokusit
o záchranu soutěže. Doufám, že
k tomu svým dílem také přispěji.“
 V utkání s rakouským soupeřem jste byl jeden z nejlepších
hráčů. Jak jste se v zápase cítil?
„Určitě bych to tak neviděl. Dobře
hrál celý tým a měli jsme určitě na
lepší výsledek, škoda některých vý-

Foto: Tomáš Kaláb

roků rozhodčích. Já byl jen jeden
hráč z jedenácti na hřišti.“
 Máte zkušenosti se zahraničními soutěžemi, jak se vám jevila
úroveň rakouské druhé ligy?
„Řekl bych, že soutěže v České republice jsou kvalitnější. Bohužel
nejde jen o sportovní hledisko, ale
i o množství finančních prostředků,
kterých je v Rakousku bezesporu
více.“
 V českém fotbale jste hrál pouze v jediném týmu?
„Ano, i když se nedá říci, že bych
toho v Táborsku mnoho nahrál. Pronásledovala mě zranění, takže jsem
se do soutěžních zápasů mnoho
nezapojil. O to větší mám chuť do
fotbalu zde v Prostějově.“

fotbal, lední hokej
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„FANDOVÉ“ ZASE ŘÁDILI!
PROSTĚJOV Ani maximálně
z výšená bezpečnostní
opatření nedokázala zabránit
tomu, aby úvodní dva zápasy
prvoligové série předkola playoff mezi nesmiřitelnými soky
z Hané proběhly bez diváckých incidentů. Všechno přitom
pokazil až závěr pátečního
druhého střetnutí...

Ve tvrtek
ješt klid,
v pátek pi
šla
„pehazova
ná s ohn m
“...

Marek SONNEVEND
První duel Prostějov versus
Přerov se minulý čtvrtek odvíjel
v předpokládaně bouřlivé atmosféře
ze strany obou fanouškovských
táborů, zároveň však až nečekaně
klidně po stránce hrozících
výtržností. K těm - alespoň pohledem nestranného pozorovatele
v hledišti - skoro vůbec nedošlo.
Podobně pohodovým způsobem
to dlouho pokračovalo také o den
později, leč zde už relativní idyla
nevydržela. Na podélné straně
Víceúčelové haly-zimního stadiónu
nad střídačkami začaly hned po
skončení zápasu létat mezi kot-

O velké inteligenci opt pesvd&ili nkteí píznivci Prostjova a Perova, kteí si po skon&ení páte&ního zápasu zahrávali
s životy ohnm a na ostatní návštvníky ohled nebrali...
Repro: video Fans of Prostjov 1913

lem hostujících ultras (odděleným
vysokým plotem) a domácími diváky nejprve kelímky od piva či jiné
vcelku neškodné předměty.
Jenže za chvíli se ve vzduchu objevily hořící dělbuchy a zimákem
otřáslo několik silných detonací,
podobně jako 2. listopadu loňského
roku, kdy se tehdejší derby Jestřábů

se Zubry zvrhlo stejným způsobem.
Naštěstí tentokrát se přítomným
bezpečnostním složkám včetně
těžkooděnců ze zásahové jednotky
podařilo situaci mnohem rychleji
vyřešit tím, že přerovské imbecily, kteří celý bugr odstartovali, záhy
vyvedli ven na čerstvý vzduch. Aniž
by došlo k nějakým větším rvačkám.

Podle prvních zpráv se nikomu
z přítomných nic nestalo. Přesto
sledovat vyděšené maminky
s dětmi, jak se snaží prchat do
bezpečí a azyl jim poskytuje chodba vedoucí k hráčským kabinám,
nebylo nic příjemného. Teď vyvstává stěžejní otázka: co se semele
v Přerově?

Série pokrauje dnes a zítra v Perov,. Pijde pak
ve tvrtek na adu i rozhodující pátý duel doma?
PROSTĚJOV Válka o průnik do
prvoligového čtvrtfinále je mezi
hokejovými Jestřáby a Zubry
nerozhodná 1:1. Tím pádem je
jasné, že na přerovském zimním
stadiónu se odehrají další dva vzájemné mače. Kdy? V pondělí 20.
a v úterý 21. února shodně od
18.00 hodin. Tedy už dnes a zítra!
„My se maximálně soustředíme na
nejbližší utkání, dál se nedíváme.
A v pondělí chceme samozřejmě vyhrát,“ ujistil prostějovský kouč Jiří Vykoukal. „V Přerově to bude logicky jiné
než tady u nás. Tamní zápasy sice zno-

vu doprovodí bouřlivá atmosféra, ale
výhodu domácího prostředí bude mít
soupeř. A jeho fanoušci poženou tým
dopředu, tím pádem se dá očekávat větší tlak protivníka, jeho zvýšená agresivita včetně najíždění do našeho gólmana
i dalších věcí, které praktikuje. Doma
jsme se na to připravili a nachystáme se
na to zase,“ slíbil Vykoukal.

J
Jeho
bývalý kolega a nyní protějšek
z střídačky Přerova se nejprve neze
ch o pokračování série předkola
chtěl
pl
play-off
vůbec vybavovat. „Bude se
hr hokej na dvě strany. Ale všechno
hrát
se úplně změní, nastoupí jiní hráči
v jiných mužstvech,“ dal Kamil Přecechtěl průchod svému občasnému
sarkasmu. Vzápětí už vážněji, byť
stručně dodal: „Ještě před prvním
vzájemným střetnutím jsem říkal,
že série bude vyrovnaná a hodně
bojovná. Bez ohledu na to, jestli se zrovna hraje v Přerově nebo
v Prostějově.“

Momentálně jsou tři možnosti dalšího vývoje. Za prvé: Zubři na vlastním ledě zvládnou obě nejbližší
bitvy a vyřadí mírně favorizovaného
protivníka. Za druhé: Jestřábi dvakrát vyloupí kluziště největšího rivala a projdou přes něho mezi elitní
osmičku WSM ligy oni. Za třetí: domácí i hosté opět shodně urvou po
jednom utkání a předkolová série se
naposledy postěhuje. Tentokrát do
prostějovské víceúčelové haly, kde
by se rozhodující pátá řežba rozpoutala ve čtvrtek 23. února od 18.00 hodin. A to by teprve stálo za to! (son)

Emoce rozproudil čtvrteční (ne)regulérní gól Zubrů

PROSTĚJOV Jestřábi ještě vydýchávali šokující obrat Zubrů
z 2:0 na 2:3, zkraje třetí periody
se snažili osud čtvrtečního duelu překlopit zpět na svou stranu.
Přibrzdila je však pětiminutová
pauza kvůli technické závadě na
plexiskle mantinelu. A vzápětí
přišel další kontroverzní moment...
Přes protesty LHK se vhazovalo
v jejich obranném pásmu, protivník
vyhrál buly, útočník Karel Plášek
zajel s kotoučem za bránu, vzápětí
vybruslil před ni a švihem orazítkoval
brankovou konstrukci. Okamžitě zvedl ruce nad hlavu a začal se radovat
z gólu, ale hra normálně pokračovala
dál. Až po několika sekundách
brankový rozhodčí rozsvítil červené
světlo a hlavní sudí zapískal společně
s napřažením své pravačky směrem
ke Kantorově kleci na znamení platné branky.
Následovaly
dlouhé
dohady,
neboť prostějovský tábor logicky
protestoval. Jenže diskuse s arbitry byly veskrze marné, trefa
zůstala uznána. „Ten gól na 2:4 mě
hodně zajímá. Vůbec totiž nejsem
přesvědčený o tom, že skutečně byl,
vždyť i rozhodčí za bránou zmáčkl
červenou až po deseti sekundách.
Což se mi zdá strašně divné, navíc
tam snad proběhla nějaká změna

Tak byl to gól, nebo nebyl? To už dnes nikdo nezjistí, pr3kazný není ani tento
videozáznam, který si m3žete prohlédnout prostedcnitvím www.lhkjestrabi.cz.
Repro: youtube.com

brankových rozhodčích. Chci se na
to podívat v klidu na videu, neboť takové sporné situace často rozhodují
celé zápasy,“ povídal ve čtvrtek večer
trenér prostějovských hokejistů Jiří
Vykoukal.
Poměrně brzy nato se na webových
stránkách domácího oddílu objevil
DVD záznam celé situace. Podle něj

to opravdu vypadalo, že Plášek trefil
tyč, od níž se puk odrazil zpátky do
hřiště. Jenže záběr kamery nebyl
přímo nad brankovou čárou, nýbrž
trochu šikmo, což pohled na věc
mohlo zkreslit.
Co na celý spor říkal po pátečním
druhém špílu přerovský kouč?
„A vy myslíte, že to gól nebyl? Jestli

to podle nějakého videa vypadá, že
o branku nešlo, tak vám každý hokejový rozhodčí včetně těch včerejších
řekne jedno: pokud kamera není kolmo nad bránou, tak hodně zkresluje.
A potom je těžké polemizovat na
téma, zda gól padl nebo ne. Hlavní
i brankový sudí to viděli a uznali
trefu, tudíž byla. Kdyby Prostějov
zveřejnil taky záběry z dalších dvou
kamer, které tady jsou, třeba by se
opravdu ukázalo, jak všechno bylo,“
prohlásil Kamil Přecechtěl.
Vykoukal s ním absolutně nesouhlasil. „Mě asi nejvíc zklamal ten střelec,
který musel vidět, že o gól nešlo.
Nechci mu sahat do svědomí, ale
určitě mohl přiznat, jak to bylo. Že
kotouč šel do břevna a pak před
brankovou čáru. Na druhou stranu se hraje play-off, jde o hodně,“
pokrčil jestřábí lodivod rameny. „Já
jsem si hned v první chvíli říkal, že
to gól nebyl, ale když jej rozhodčí
uzná, začne člověk trochu pochybovat. Každopádně branka rozhodně
nepadla a sudí neměli zvýšení na
2:4 vůbec uznat,“ zdůraznil Jiří
Vykoukal.
Uvidíme, zda další pokračování
série mezi Prostějovem a Přerovem přinese nějaké další sporné
okamžiky. Ještě by přilily olej do
už tak rozdmýchaného ohně...
(son)
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Favorit nezaváhal. Pohár si odvezl Nymburk

PROSTĚJOV Podle očekávání dopadl finálový turnaj Českého
poháru basketbalistů, který hostil Prostějov. Po dvou letech
usiloval o celkové vítězství nejlepší domácí klub z Nymburka
a roli favorita bez problémů splnil. Po finálové výhře na Opavou
72:52 získal pro svoji klubovou vitrínu jedenáctou pohárovou
trofej. Prostějovský výběr domácího prostředí nevyužil, a po
důstojné semifinálové porážce s Opavou utrpěl v boji o bronzové medaile debakl od Pardubic.

VEČERNÍKU
*8>>GG/3+
V nejkratším možném termínu se do sestavy vrátil Torrence Dyck, který si před necelým měsícem zlomil při
tréninku prst na ruce. Po pauze se vrátil na palubovku
v pohárovém semifinále s Opavou a testoval, jak je
připravený na ligové boje. Střelecky to ještě nebylo
ideální, přesto dal osm bodů a platný byl rovněž
na doskoku. Do zápasu proti Pardubicím nezasáhl, bude už ale připravený na dnešní ligovou dohrávku se Slunetou Ústí nad Labem.

Rayshawn
SIMMONS

PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„Na začátku sezóny jsme si určili cíle
a ty teď postupně plníme. Pohárový
úspěch byl v plánu. Soupeři ovšem
nebyli odevzdaní. Museli jsme podat
kvalitní výkony, abychom uspěli,“ uvedl Ronen Ginzburg, kouč ČEZ Basketball Nymburk. „Hráči si dokázali
poradit s typově odlišnými soupeři.
Nejprve udolali Pardubice, které sne-

3

Rozdíl mezi basketbalisty
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Prostějov (lv) - Záštitu nad FINAL
FOUR převzal náměstek hejtmana
Olomouckého kraje František Jura,
který tak poprvé v této pozici předával pohár vítěznému týmu. Ve
městě, kde je doma a je dlouhodobě
spjatý s prostějovským fotbalem.
Jako sportovní fanoušek si vyvrcholení prestižní soutěže patřičně
užíval. „Těší mě, že jsme mohli podpořit takovou prestižní akci, která
má regionální přesah a současně
nabízí lidem špičkové sportovní
zážitky. Byla to pěkná podívaná, takové chceme podporovat i nadále,“
prozradil své dojmy Jura, současně
ale připustil, že mu k naprosté spokojenosti chybělo alespoň jedno vítězství domácího klubu. „V Prostějově jsem doma a fandím každému
klubu z našeho města. Pochopitelně
jsem přál úspěch Orlům. Sport už
je ale takový, pokaždé se nevyhraje.
Vyjde do příště,“ popřál domácím
basketbalistům Jura.

www.
vecernikpv.cz

sou i evropské měřítko a pak unikátní
tým Opavy. Ten má malou sestavu,
hraje týmově, nebylo to snadné,“ ocenil soupeře nymburský trenér.
Spokojená byla také Opava, která se
do finále dostala po dlouhých třinácti
letech. Nejprve si poradila s domácí sestavou a pak si zahrála s českým suverénem. „Hráčům nemůžu nic vytknout.
Dělali, co mohli. Soupeř vyhrál zaslouženě. My jsme si své splnili v semifinále, kdy se nám podařilo využít celkem
příznivý los,“ komentoval pohárové
vystoupení kouč Opavy Petr Czudek.

] *.  ' ,,$1   ^-, !
Foto: www.orliprodtejov.cz

Pohár pro bronzový tým přinesl do
kabiny pardubický kapitán Radek
Nečas. Po loňském triumfu tentokrát
zkušený pivot na vítězství nedosáhl. „Přitom v semifinále s Nymburkem jsme měli několik šancí rvát se
o postup. Nevyšlo to, musíme to vzít.
Aspoň, že jsme se s pohárovou sou-

těži rozloučili vítězně,“ uvedl Nečas.
Domácí nedokázali využit výhody
vlastní palubovky, i když ve svém prvním vystoupení nebyli bez šancí. „Jen
poločas na výhru nestačí. Soupeři byli
silní, ale výhry jsme jim usnadnili,”
přiznal zklamání trenér Orlů Zbyněk
Choleva.

LAMB
AUTREY

6
Semifinále: Czudkovi Slezané udeřili ve druhém poločase

Hvìzdou byl
 5 &>
Prostějov (lv) - Hlavní osobností nymburského držitele Českého
poháru byl Howard Sant-Roos. Kubánský basketbalista v obou prostějovských duelech nastřílel šestnáct
bodů a byl neomylný především
v klíčových okamžicích obou nymburských duelů. Vedení turnaje jej
proto vyhlásilo nejužitečnějším hráčem Final Four. „Snažím se být maximálně platným hráčem týmu. Mám
velkou výhodu, protože se na hřišti
nemusím šetřit. Do každého střídání můžu dát všechny síly. Na lavičce
máme totiž samé skvělé hráče. Pak
je snadné vyniknout,“ smál se spokojeně po turnaji jeho nejužitečnější
hráč, který si kromě týmové trofeje
odvezl z Prostějova speciální gravírované hodinky Lotus. „Taková cena se
vždycky hodí,“ prohlížel si atraktivní
dárek Howard Sant-Roos.

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

basketbal
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POSTUPUJE: OPAVA

PROSTĚJOV Páteční souboj mezi Prostějovem a Opavou
byl kromě semifinálové pohárové bitvy pro domácí také
možností přerušit sérii neúspěchů v mistrovských zápasech. Do pauzy to s nově složeným týmem nevypadalo špatně, po přestávce ale Opavští využili větší rotace a sehranosti,
vyhráli 85:63 a po třinácti letech postoupili do finále druhé
nejdůležitější domácí soutěže.

Orli mohli využít služeb další americké posily,
když klub vzal na zkoušku rozehrávače Rackleyho. Do zápasu dali velké množství energie a zpočátku si vybudovali nadějný náskok. Nižší sestavu soupeře přehrávali z podkošového prostoru.
Sestavě Prostějova se dařilo na doskoku a díky
tomu se propracovali k opakovaným střeleckým
pokusům. I díky tomu po deseti minutách Opava
prohrávala 12:20.
Hosté byli nebezpeční především při střelbě
z dálky. O důležité trojky se postaral v několika
případech Jurečka, Gniadek a Klečka. V jednom
případě úsilí svých spoluhráčů podpořil také Šiřina a jeho přesná střela stála za to. Opavský rozehrávač se trefil v poslední sekundě poločasu, což
znamenalo snížení ztráty na 40:36 pro Prostějov
po dvaceti minutách.
Krátce po změně stran si svůj čtvrtý faul udělal Martin Gniadek, což pro podkošovou sestavu Opavy
byla citelná rána. Jenže Petr Czudek mohl svého
ústředního pivota stáhnout, protože hra Prostějova
se začala drolit. Opět se začaly projevovat problémy
s obranou, které nesehranou sestavu provází v po-
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„Už v půlce jsme měli čtrnáct ztrát a čekali, kdy Opava přitvrdí... To se ve druhé polovině taky stalo. Nevím, jestli je to ztráta koncentrace, neumění nebo nezkušenost.
Oba Američané jsou mladí a s tímto moc zkušeností nemají. Možná podcenili soupeře na trojkovém oblouku. To si můžeme opakovat pořád dokola. V útoku se to pak
rozpadlo, chtěli jsme je porazit jeden na jednoho. Situace jsme si vytvořili, ale už jsme
si pak nepodali balón, kterým bychom zakončovali.“
"!%&'('
„Říkal jsem klukům, že musíme využít jakoukoliv možnost, která se naskytne. Stalo se tak v
Českém poháru. Nebyla to tak jednoduchá cesta, jak to vypadá. Bylo vidět, že si uvědomujeme roli favorita. Nevěděli jsme co čekat od nových prostějovských hráčů. Na začátku zápasu
to byla z naší strany křeč. Ve druhém poločase už jsme hráli chytře. Šli jsme přes Prostějov a
ten už neměl co nabídnout. Je vidět, že tým domácích se sehrává v obraně i útoku.“

sledních zápasech. Orli dali ve třetí až na dvacet bodů a závěr dohrával
čtvrtině pouze devět bodů a deseti ve velké euforii z pohárového úspěminut před koncem prohrávali 49:61. chu.
(lv)
Slezský tým si poslední minuty užíStatistiky z utkání
val. Postupně navýšil svůj náskok
najdete na straně 22

O 3. místo: Naděje na bronz nepřežila ani čtvrtinu
OR PV
BK PAR

51
90

PROSTĚJOV Naprosto jednoznačně ovládli basketbalisté Pardubic
utkání o pohárový bronz. Východočeši byli ve všech ohledech od
začátku sobotního střetnutí lepším
týmem a tomu odpovídal konečný
výsledek. Svěřenci kouče Cholevy
prohráli 51:90, přičemž už do poločasu prostějovská obrana inkasovala
šedesát bodů.
Prostějov pokračoval ve výkonech
z posledních týdnů. Orli chybovali při

rozehrávce a vlastním přičiněním přišli
v první dvacetiminutovce o třináct míčů.
K tomu se jen komplikovaně dostávali
do zakončení, a když už se to podařilo,
přecházeli i otevřené střely. Nepomohlo
ani časté střídání a po deseti minutách
bylo o vítězi střetnutí poražených semifinalistů prakticky rozhodnuto - 18:28.
Pardubice se nedostaly do žádných problémů. Orlům totiž tentokrát chyběla i
bojovnost a to se odráželo při pomalém
návratu do obrany. Okénka v defenzivě
soupeř bez problémů trestal. Při chuti
byli především bývalí hráči Prostějova
Švrdlík a Pandula, kteří celkově zaznamenali více než třetinu hostujících
bodů a přispěli k poločasovému výsled-

ku 60:28 pro loňského vítěze soutěže.
Po změně stran pardubický tlak přeci jen
lehce povolil. Hráči si zkoušeli kombinace a také častěji pálili zpoza trojkového
oblouku. Oba trenéři točili se sestavou a
dávali šanci širšímu kádru. V pardubickém dresu všichni hráči ukončili zápas
s bodovým zápisem na svém kontě, a i
když společnými silami nakonec nedokázali pokořit stovku, nemuselo jim to
vadit, protože to byli oni, kdo si na krk
pověsil bronzové medaile. Do střelecké
listiny se zapsalo i deset domácích hráčů,
ani jeden z nich se ovšem nedostal do
dvouciferných čísel.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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„Hlavně v obraně jsme toho moc nepředvedli. Dostat za poločas šedesát
bodů, to je opravdu hodně! Špatné to bylo i na útočné polovině. Nedokázali
jsme si vyhovět, přicházeli o míče, prostě se nám nevedlo. Hodně jsme střídali
a nastoupili hráči, kteří toho zase tolik nenahráli. Opory se totiž moc neprosazovaly... Pardubice jsou pochopitelně silné, ale my jsme jim to hodně ulehčili.“
 )*&+)('-/""012
„Jsem šťastný za to, co jsme předvedli. Splnili jsme, co jsme si řekli, ale
samozřejmě jsme zklamaní a měli bychom být zklamaní, protože jsme
prohráli semifinále. Měli jsme dobrou šanci na výhru. Dokázali jsme se
zvednout a ukázali touhu po vítězství. Bronz jsme prostě chtěli a bylo to
vidět. Myslím, že zvítězil lepší tým, od začátku jsme měli střetnutí pod
kontrolou.“

> 1& 6+-& % )*&#$ 5%-  (@ %1&) > 
PROSTĚJOV V létě přišel do Prostějova pivot Marek Souček,
který měl za sebou roční herní pauzu. Po sedmi měsících už
vedl hanácké basketbalisty jako kapitán do pohárových zápasů. „Něco takového mě absolutně nenapadlo. Nejsem žádný
vůdcovský typ,“ přiznal podkošový basketbalista.
bylo moc variant na výběr. (úsměv)
V týmu máme hodně nových amepro Večerník rických hráčů a díky mému studiu
v USA můžu pomáhat s komunikací.
Ladislav VALNÝ
Tak možná proto.“
rrJak jste k nové funkci přišel? rr V poháru se Orlům nepodaři„Je to jen shoda náhod. První ka- lo získat ani jedno vítězství. Byli
pitán odešel, další se zranil. Už ne- soupeři o tolik lepší?

EXKLUZIVNÍ rozhovor

„V prvním poločase proti Opavě to
vypadalo, že můžeme uspět. Ale pak
se nám to rozpadlo, přestali jsme hrát
kolektivně a soupeř nás potrestal.
Pardubice už byly jasně lepší, navíc
nic nepodcenily a byly od začátku
nad námi.“
rrŠli jste do poháru s tím, že přerušíte sérii ligových porážek?
„Takovou motivaci jsme opravdu
měli. Výhra v poháru by nám pomohla i v lize. Nepovedlo se, je třeba bojovat dál. Série neúspěchů už
je vážně dlouhá, musíme ji ukončit.

Hned v dalším zápase, který je extrémně důležitý.“
rr Přes dvě prohry jste dostal
pro tým pohár za čtvrté místo.
Neměl jste při přebírání zvláštní
pocit?
„To ano, i klukům jsem to
říkal. V poháru
jsme nevyhráli ani
jeden zápas a stejně za to byla cena...
To se mi v kariéře
Foto: Josef Popelka
ještě nestalo.“

Pondělí 20. února 2017
www.vecernikpv.czz
www.vec
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3ežba na zimáku: Fanoušci napadli trenéry i sponzora
➢ Zestrany21
Hokejová Haná nyní žije prvoligovou
derby sérií mezi Jestřáby a Zubry, jejíž
první dva díly se v závěru uplynulého
týdne odehrály v Prostějově. Právě po
skončení druhé bitvy se však odehrál
incident, který tu nemá obdoby. Skupina mužů hlásících se podle výpovědí
napadených ke konkurenčnímu oddílu SK Prostějov 1913 nejprve svým
vniknutím do vyhrazených prostor
zimního stadionu narušila soukromou oslavu, poté slovně a vzápětí
i fyzicky napadla její účastníky, kteří se
snažili bránit přesile.
„Sledovali jsme celý hokej ve VIP
prostorech, které máme vyhrazené,
měli jsme tam chlebíčky a pohybovaly se tam i malé děti. Skončil hokej a v
klidu jsme se bavili dál. V tom zničehonic přišla skupinka asi patnácti lidí,
jako by se nechumelilo, někteří měli
na sobě kukly. Část z nich si sedla
mezi nás, začala se obsluhovat, nalévat si alkohol a tvářili se, jako že oni

tam jsou ti hlavní,“ pustil se do popisu
Michal Tomiga mladší, syn předsedy
Jestřábů.
V zasedačce se kromě něj a jeho přítelkyně nacházeli rovněž trenéři, rozhodčí,
vedoucí „A“-týmu Josef Ovečka nebo
jeden ze sponzorů klubu se svou manželkou. Ti nezvanou návštěvu požádali,
ať toho nechají, jenže místo uklidnění
naopak došlo k eskalaci celého konfliktu a vzduchem začaly létat nejen nadávky, ale i údery pěstmi a kopance.
„My jsme byli v oslabení a snažili jsme se
to vyřešit v poklidu, oni nás ale napadli
při první příležitosti praštit si. Nás tam
bylo asi pět, kteří jsme se mohli bránit,
a když jsme si vzali někoho do páru, tak
jsme dostali ránu do zad. Kdo mohl, tak
si praštil a kopl, to je neomluvitelné. To
není jednání svéprávného člověka. Tak
to chvíli pokračovalo, řezali jsme se na
zemi. Jsme pokopaní a do spánku dostal
i rozhodčí,“ dělil se o neuvěřitelné zážitky.
Napadeným se alespoň hned v úvodu
podařilo přesunout bojiště na chodbu
a v místnosti se mohly zavřít všechny
přítomné ženy, které tak utrpěly pou-

O;ciální stanovisko LHK Jestábi z.s.

Dne 17. 2. 2017 po vítězném utkání I. ligy mužů mezi týmy LHK Jestřábi Prostějov a HC Zubr Přerov došlo k incidentu, který vyvolali domácí
fanoušci hlásící se ke skupině SK Prostějov 1913 a nově vzniklému hokejovému klubu stejného názvu.
Po skončení ligového utkání vběhlo zhruba 15 fanoušků a to i s některými s kuklami na hlavách, hlásících se ke skupině SK Prostějov 1913, do
prostor kanceláří hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov.
Po rozumné snaze dostat fanoušky z místnosti vyhrazené pro soukromé
účely, přišlo z řad fanoušků hlasité skandování a výhrůžky jako, „smrt
Tomigovi, SK, SK a Tomiga ven“. Poté fyzicky napadli skupinu trenérů mládeže LHKJ Prostějov, společně se sponzory klubu, rozhodčími,
rodiči dětí a rodinnými příslušníky majitele klubu Michala Tomigy. Kopanci a pěstmi do mužů ležících na zemi, se snažili ukázat, jak vypadá
v podání fanoušků podpora a schéma nového klubu SK Prostějov 1913.
Po zásahu oddílu těžkooděnců ochranky se podařilo celou tuto rvačku
ukončit, aby následně mohli dva trenéři mládeže, sponzor a jeden z rodičů vyhledat lékařské vyšetření. Celou situaci bude řešit Policie České
republiky a v blízkých dnech podáme stížnost na státní zastupitelství.
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ze velký šok, ale jinak se jim nic
nestalo.
ak
„V ten moment to až tak
nevnímáte. Říkáte si, že
přišli nějací ožralí blbečci a vše se uklidní, navíc
se vše seběhlo strašněě
rychle. Byli to lidi, kteří see asi
em ale řekli
nemohli pobít s Přerovem,
si, že někoho zbijí,“ sdělila Večerníku
jedna z účastnic, která si z obav o svou
bezpečnost nepřála uvést jméno.
Zarazila ji hlavně skutečnost, že se nejednalo o žádné mladé výrostky, ale otce od
rodin. „Kdyby to byli osmnáctiletí ožralí
spratci, tak by to člověk ještě nějak bral,
ale toto byli čtyřicetiletí muži. Asi to bylo
záměrné a míněno proti panu Tomigovi, který zrovna byl jinde. Kdyby tam byl,
tak si myslím, že by to dopadlo daleko
hůř. Počkali, jak se zimák vylidní, pak naběhli,“ doplnila své svědectví.
Obě skupiny nakonec museli od sebe
oddělit až policejní těžkooděnci. „Vedle
mají šatnu. Vyprovázeli Přerováky do
autobusu a nic netušili, jak se přišli převléct, tak mezi nás vtrhli, bohužel i nás
řezali obušky,“ podotkl Tomiga, kterého očividně zaskočilo, co se vlastně stalo. „Ukázalo to asi charakter společnosti
a ultras, s kterými tady má Prostějov co
dělat. Podle tváří to jsou stále stejní lidé,
kteří chodí na zimák. Kdyby někdo postavil do řady dvacet borců, tak je dokážu identifikovat. Ale necháme policii, ať
to vyšetří,“ domnívá se Tomiga.
Mezi nechtěnými účastníky figuroval
také David Šebek. „Seběhlo se to strašně rychle a nepochopím, co se stalo. Nikdy by mě nenapadlo, že by se fanoušci
mohli mlátit s Prostějovákama, s bývalými hráči, trenéry, rodiči. Byl jsem na
záchodě, vyšel jsem z něj a u kanceláře
se objevilo asi patnáct fanoušků, kteří
nejprve skandovali hesla ‚Tomiga ven'
a pak se to začalo mlátit,“ popisoval bývalý jestřábí hráč a nyní trenér tamější
mládeže.

Oslabený Prostějov vydřel výhru
Telnice doplatila na děravou obranu

SO PRO
SO TEL 32:28
PROSTĚJOV Těžká šichta.
Prostějovští házenkáři výsledkově potvrdili, že jsou v utkání
s Telnicí favoritem. Absence
zraněných opor se však podepsaly na vývoji, který byl dlouho vyrovnaný. Domácí sestava
však zabrala v pravý čas a zlomila odpor soupeře povedenými
kombinacemi. Zvláště se pak
střelecky dařilo křídelníkovi Čelovskému, jenž dokázal zastoupit obvyklé kanonýry Kosinu
s Kozlovským. „Naštěstí se nám
podařilo vyhrát, nebyl to jednoduchý zápas,“ konstatoval domácí lodivod Svatopluk Ordelt.

Původní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
L

Prostějovský soubor se na úvod
jara musel obejít bez brankářské
jedničky Hrubého a dlouhodobě zraněného bombera Kosiny.
V průběhu duelu pak odstoupil
i další stěžejní plejer Kozlovský.
„Píchlo ho v patě, musel střídat, byl limitovaný,“ poznamenal
Ordelt.
Mezi třemi tyčemi se tak objevil na
celý zápas Michal Zacpal a zvláště úvod se mu nevyvedl. Telničtí
dávali gól prakticky z každé střely a drželi si mírný náskok – 6:9,
10:12. Poslední desetiminutovka
první půle však zaznamenala zásadní obrat. Zacpal chytil několik
těžkých střel a jeho spoluhráči za-

klikni na
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Foto: Zdenk Vysloužil

HÁZENÁ
Ostatní výsledky 12. kola: Malom"ice – Juliánov
33:22, Kuim – Tišnov 36:23, Velké MeziíKí –
IvanKice 24:26, HustopeKe – Napajedla 32:23.
PR\BrŽNÁ TABULKA DRUHÉ LIGY,
SKUPINY JIŽNÍ MORAVA
1. HustopeKe
12 10 0 2 377:292
2. IvanKice
12 9 1 2 349:279
3. Malom"ice
12 7 1 4 311:278
4. ProstSjov
12 7 1 4 345:352
5. Kostelec na Hané 12 7 0 5 351:366
6. Házená Tišnov
12 6 1 5 361:364
7. Bohunice
12 6 0 6 297:292
8. Napajedla
12 5 1 6 331:333
9. Kuim
12 4 0 8 340:356
10. Telnice
12 3 2 7 329:347
11. Velké MeziíKí
12 4 0 8 310:360
12. Juliánov
12 0 1 11 315:397

Vyjádení Fans of Prost jov:

Během celého utkání probíhal v administrativních prostorách zimního stadionu poměrně bujarý večírek, kdy se v otevřeném okně
někteří účastníci slovně konfrontovali s fanoušky chodícími kolem.
Po skončení hokejového utkání část fanoušků balila choreografie
a vlajky. Vše vyvrcholilo při odchodu fanoušků, kdy silně podnapilí
funkcionáři a trenéři mládežnického klubu LHK Jestřábi Prostějov
z.s., vulgárně uráželi a slovně provokovali odcházející fanoušky. Ti na
tuto situaci reagovali příchodem do kancelářských prostor, kde došlo
ke slovní roztržce. Celou situaci monitorovala ochranka. V momentě, kdy jedna z přítomných žen (také silně opilá) zavolala Polici ČR,
došlo k uklidnění situace a odchodu fanoušků ze stadionu. Při odchodu navíc došlo v administrativních prostorách ze strany funkcionářů
a trenérů k pěstnímu útoku na dva fanoušky.
Doufali jsme, že celá tato nepříjemná a trapná situace zůstane tímto
uzavřena. Funkcionáři a trenéři LHK Jestřábi Prostějov z.s. by si měli
sáhnout do svědomí, protože místo vzájemné omluvy a narovnání
vztahů, vláčí klub a jeho fanoušky zbytečně médii.

Domácí vítzná premiéra Kostelce
SO KOS
TA BOH 33:27

FOTOGALERIE

Jan Yelovský nasázel soupei devt branek.

P skončení utkání došlo k vniknutí několika agresivních jedinců hlásíPo
ccích se ke sdružení SK PV 1913 do prostorů kanceláří, kde elektronický
zzapisovatel dokončoval práci na oficiálním zápise o utkání. Okamžitě po
vniknutí došlo k fyzickému napadení všech přítomných, včetně již zmíněného člena SKRLH PV, přibližně 15 zamaskovanými jedinci, nesoucích znaky právě zmiňovaného uskupení SK PV 1913. Zapisovatel musel
vyhledat odborné ošetření na pohotovosti a byl mu zničen mobilní telefon. SKRLH PV nechce působit problémy klubu LHK Jestřábi Prostějov
a proto celý incident nechce řešit prostřednictvím ČSLH, ani jinou cestou. Ponechá řešení incidentu v osobní rovině a na individuálním rozhodnutí poškozeného. SKRLH však tímto důrazně vyzývá Domovní Správu
PV a vedení LHK Jestřábi Prostějov k okamžitému a adekvátnímu řešení
nastalé situace a to tak, aby se v budoucnu nemohla opakovat. A to ve
dvou bodech:
1. Zákaz vstupu do prostorů ZS a to nejen při utkání „A“ týmu všem
jedincům zodpovědných za napadení.
2. Zabezpečení prostorů a omezení přístupu v prostorách kanceláří
a šaten ZS.
SKRLH PV
Předseda klubu Jakub Filek

Bohunice rozstílelo trio extraligist!

www.vecernikpv.cz

čali proměňovat šance. Výsledkem
byl poločasový stav – 17:15. „Míša
neměl dobrou procentuální úspěšnost, ale pak se chytil. Stejně tak
i kluci v útoku,“ popisoval Svatopluk Ordelt.
Vyrovnaný boj pokračoval i po
změně stran. Telnice se pokoušela
o zvrat, ale rozjíždějící se útočný
vlak Prostějova přeřadil na vyšší
rychlostní stupeň. Zvláště náskoky Jana Čelovského a jeho přesné
zakončení braly hostům vítr z plachet – 26:22. Vytvořený náskok
pak zajistil bezproblémový a bezemoční závěr a dvoubodový zisk
Sokola II. „V první půli nám moc
nefungovala obrana. Ve druhé půli
jsme se zlepšili a v útoku si kluci
dokázali vyhovět. Z mého pohledu to bylo dobré. Já jsem s výhrou
i výkonem spokojený. Je to práce
celého mužstva,“ zhodnotil domácí vystoupení svých svěřenců Svatopluk Ordelt.
V dalším kole se Prostějovští představí opět v domácím prostředí.
V neděli 26. února hostí od 16:00
hodin tým Velkého Meziříčí.

Ani on sám nebyl
ušetřen, při bitvě přišel o jeden zub.
„O zuby jsem párkrát přišel při hokeji,
ale teď musím znovu investovat své
peníze. Některé fanoušky jsem bohužel
poznal, protože se tu už pohybuji nějaký pátek. Díkybohu tady ještě byli policejní těžkooděnci a nakonec to všechno
zpacifikovali, vyhnali je z chodby ven
a byl klid, ale nevím, co by se dělo,
kdyby tu nebyli. V tu chvíli tam naštěstí nebyly děti, co by se ale stalo,
kdyby tam jako jindy byly? Měly by
z toho trauma na delší dobu. Ti lidé, co
tu byli, nikomu nic neudělali, budou
pykat jen za to, že nejsou příznivci SK?“
posteskl si.
O viníkovi celé situace tak má zcela
jasno. „Ke všemu podle mě došlo jen
kvůli skupině SK Prostějov 1913, která
chtěla získat celou mládež. Na samotné
fanoušky naštvaný nejsem, ale na ty,
kteří to odstartovali a způsobili. To je už
od začátku sezóny klub SK Prostějov
1913. Ale samozřejmě jako vždycky
se od toho budou distancovat a budou
tvrdit, že oni ne. To je tak se vším, tuto
nevraživost mezi námi odstartovala
mašinérie SK,“ nezastíral.
I proto se obává, aby se páteční eskapáda nemohla v brzké době znovu
opakovat „Strach mám, ale ne o sebe.
O přítelkyni. Co se bude dít dál? Půjde
ven a oni napadnou mě nebo ji? Nebo
děti? Nevím, co bude dál, co nového
vymyslí. To přece nejde, aby se po vyhraném zápase s Přerovem mlátili fanoušci Prostějova. Kde jsme, někde na
bojišti?“ položil David Šebek řečnickou
otázku.
(zv)

V
Vyjádření
Sportovního klubu rozhodččích ledního hokeje k incidentu
u v pro
prosstorách zimního stadionu v Prostějově dne 17. 2. 2017 po
sskončení utkání LHK Jestřábi Prostějov a HC Zubr Přerov
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2. LIGA – JM, 12. KOLO
Sokol II Prostìjov
Sokol Telnice
32:28 (17:15)

Rozhodčí: Dalajka, Šohaj. Vyloučení: 2:0. ŽK: 2:1. Sedmičky:
6/5:3/3. Diváků: 110.
Sestava a branky Prostějova: Zacpal – Kozlovský 4, Burget 4, Herink 1, Jurík 8, Bokůvka 3, Čelovský 9, Bečička, Grepl, Procházka 2,
Mikulka 1, Jura, Raška.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

BYLI JSME
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KOSTELEC NA HANÉ Parádní
představení na úvod. Kostelečtí
házenkáři vstoupili do jara pravou nohou. V utkání s Bohunicemi se představili ve výtečném
světle a suverénním výkonem
nedali
soupeři
sebemenší
naději. Střelecky přímo excelovFOTOGALERIE
ala trojice Smékal, Dořičák
klikni na
www.vecernikpv.cz
a Přikryl, která nasázela sedmadvacet branek z celkových
Kostele&tí (v modrém) se prosadili i proti tvrdé obran soupee. Foto: Zdenk Vysloužil
třiatřiceti! „Jsem spokojený
s tím, co jsme předvedli,“ s Dořičákem. „Na podzim nás toho dokonale využil a po zranění
pokyvoval spokojeně hlavou trápila křídelní hra. S příchodem se mu dařilo,“ zhodnotil výborný
Filipa Dořičáka se zdá problém výkon svého týmu Jiří Grepl.
domácí lodivod Jiří Grepl.
vyřešen. Vždyť je to juniorský Kostelečtí tedy zahájili jaro vítězně
Původní
reprezentant,“ culil se Jiří Grepl.
stejně jako podzim, kdy si připsali
reportáž
Kostelečtí drželi stále dvou až čtyři výhry v řadě. V dalším kole je
pro Večerník
tříbrankový náskok, který se však čeká výjezd do Juliánova, který je
po dvaceti minutách rozplynul – beznadějně poslední. „Pokud nasZdeněk
10:10. Závěr poločasu ovšem vyšel toupíme ve stejné sestavě, věřím,
VYSLOUŽIL
L
a do kabin se šlo za stavu – 17:13. že bychom mohli napodobit
Kostelečtí nastoupili na svého Bohuničtí nastoupili do druhé podzimní start,“ uzavřel Grepl.
tabulkového souseda s ostrými půle aktivně, dvěma góly se přitáhli
2. LIGA – JM, 12. KOLO
křídly Pavlem Přikrylem a Filipem (17:15), ale svěřenci Jiřího Grepla
Dořičákem, plejery extraligového byli tentokrát v pohodě. Rychle TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
Tatran Bohunice
Zubří. V bráně dostal příležitost odskočili na pět gólů – 21:16 a ten33:27 (17:13)
Pavel Navrátil a chytil šanci za to náskok si prakticky udržovali až Rozhodčí: Dalajka, Šohaj. Vypačesy. „Pavel se jevil v přípravě do úplného závěru. Kontrolovaná loučení: 3:1. ŽK: 3:2. Sedmičky:
dobře, proto dostal důvěru výhra a především sebevědomý 4/3:4/2. Diváků: 123.
a rozhodně ji nezklamal,“ podotkl výkon zkušeného lodivoda těšily. Sestava a branky Kostelce: P. Natrenér Grepl.
„Náš výkon měl vzestupnou ten- vrátil, Mayer – Dořičák 9, Přikryl
Domácí borci tahali od začátku denci. Nebylo to jen o střelcích, 7, Smékal 11, J. Prášil, Diviš 1, Poza delší konec a soupeře deptali pracovala dobře i obrana. Tím, pelka 1, Kopečný, Dostál 1, L. Varparádními shozy k lajnám, odkud že jsme hrozili z křídel, se uvolnil halík, Vymětal, Švec, M. Varhalík
zakončoval hbitá křídla Přikryl prostor i spojkám. Honza Smékal 3. Trenér: Jiří Grepl.
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letos slavíme jubileum...

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PROSTĚJOV Během ledna se volejbalistky
VK AGEL Prostějov hned dvakrát ocitly blízko
porážce na vlastním hřišti v UNIQA extralize
žen ČR. Olomouc i KP Brno shodně udolaly až
Marek
po velkém boji 3:2, přičemž hanáckým rivalSONNEVEND
kám dokonce utekly z mečbolu. Nejen mezi
fanoušky se pak hned začaly rozvíjet debaty
na téma, kdy vlastně vékáčko naposledy podlehlo doma českému soupeři a kolikrát se to za dosavadní existenci klubu (necelých deset let) dohromady stalo?
Večerník se rozhodl zapátrat v archivech a na tyhle zajímavé otázky odpovědět.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Mùj dùm, mùj hrad
zprvu neplatilo
Asi každý, kdo sport pod vysokou sítí podrobněji sleduje, si pamatuje méně úspěšnou
první sezónu VK Prostějov po jeho vzniku v
roce 2007. Zbrusu nový tým pod vedením
trenérky Táni Krempaské sice ovládl Český
pohár i extraligovou základní část, jenže v
play-off poté vyhořel a skončil až čtvrtý. Zisku
nepopulárních „brambor“ odpovídala i slabší
bilance v domácím prostředí, kde sice neprohrával nijak často, ale o naprostou dominanci
také nešlo. V Českém poháru ano, tam vyslankyně Prostějova neztratily ani set. Avšak
v nejvyšší národní soutěži podlehly poměrně
brzy KP Brno 2:3 a úplná pohroma přišla ve
zmíněných vyřazovacích bojích.
Hned na úvod památného semifinále
s Olomoucí přišlo v hale Sportcentra
DDM šokující klopýtnutí 1:3, načež sok
potvrdil senzační postup dvěma extrémně těsnými výhrami na své půdě. Ještě
hůř následně bylo v sérii o bronz, kde
skvadru Krempaské dokonce dvakrát vyškolilo v Olympijské ulici Královo Pole
vedené Miroslavem Čadou (0:3, 2:3).
Nešlo se tak divit, že favoritky zůstaly bez
medaile a prostějovskou družinu převzal
právě Čada.
„Naším cílem bylo vybudovat úspěšný oddíl, v
národním měřítku dlouhodobě dominantní. Z
toho premiérového roku jsme se poučili a Mir-

kovo angažování rozhodně bylo jedním z nejlepších rozhodnutí, jaké jsme kdy udělali. Dokázal
využít nadstandardních podmínek k opakovanému vytvoření silného týmu, který se sbíráním
trofejí v rámci ČR neměl problémy. Nikoliv vážnější, ale skoro žádné,“ shrnul s úsměvem předseda správní rady VK Petr Chytil.

Osm let kralování
  '
Okamžitě po nástupu brněnského rodáka odstartovala extrémně úspěšná éra Agelek trvající
dlouhých osm let. Věřte nebo ne, s českými
protivníky se během těchto takřka tří tisícovek dnů zrodila jediná jejich soutěžní
porážka doma!!! Došlo k ní zcela nepředpokládaně 20. prosince 2012 s papírově o dost
slabším Frýdkem-Místkem, navíc skoro neuvěřitelným poměrem 0:3. Asi aby to stálo za to,
když jinak Čadovy svěřenky udržely ve svém
hájemství téměř celou dekádu čistý štít...
K jeho prolomení se dostala nejblíže družstva
Olomouce v ročníku 2008/09, KP Brno o
rok později a dvakrát Olymp Praha v sezóně
2012/13, neboť v těchto případech Prostějovanky uspěly jen o fous 3:2. Všechny ostatní
duely na domácí palubovce v počtu mnoha
desítek pak ovládly 3:0, maximálně 3:1. A s
drtivou suverenitou dokráčely k osmi mistrovským titulům i stejnému počtu Českých
pohárů za sebou. „Nejvíc ze všeho si cením té
ohromné stability. Pochopitelně jsme do každého jednotlivého zápasu vždy šli jako jasní
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favorité, ale potvrzovat tuhle roli není pokaždé
lehké. My jsme díky stoprocentní profesionalitě přesto nikdy nezaváhali a zvlášť na svém hřišti působili dominantně,“ těšil se Miroslav Čada.
„Co ten jeden propadák s Frýdkem? Výjimka
potvrzující pravidlo,“ zasmál se teď už někdejší
kouč Agelek.

Budoucnost
 (& &
Po loňském odchodu trenérského barda z
funkce mančaft převzal sportovní manažer
Peter Goga, jenž z důvodu ekonomického
šetření klubu neměl možnost sestavit natolik
špičkový hráčský kádr. Kromě toho se většina
českých soupeřů naopak zkvalitňuje a zejména

ambiciózní Olomouc se netají touhou sesadit
dlouholetého hegemona z dosud pevného trůnu. A zkraje tohoto příspěvku zmíněná lednová dramata právě proti UP i Brnu jednoznačně
ukázala, že panování „vékáčka“ včetně jeho
takřka absolutní domácí úspěšnosti v soutěžích ČR již nemusí nadále být samozřejmostí.
„Už před začátkem této sezóny jsme avizovali,
že vzhledem k okolnostem mohou občas přijít
dílčí porážky, které by ale neměly ohrozit naši
obhajobu trofejí. Což platí především pro extraligu a samozřejmě i pro pohár, i když tam to
při jediném finálovém střetnutí bude náročné.
Každopádně věříme v sílu našeho týmu a v
jeho schopnosti na nejvyšší české mety dosáhnout,“ nepřipouští Goga pochybnosti.
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Cesta k opětovnému splnění klubových
cílů přitom musí vést hlavně přes výsledkovou jistotu v domácím prostředí. „Ano,
v naší hale bychom ztrácet rozhodně neměli.
Osobně jsem za těmi dvěma těsnými souboji
v lednu viděl poměrně dost objektivních důvodů, které se sice mohou opakovat, ale na nás
je, abychom nic podobného či ještě horšího už
nepřipustili. Každá prohra doma je dvojnásob
nepříjemná,“ rozebral Goga.
Zbytek února, březen i duben ukážou, jak volejbalistky VK AGEL Prostějov vše skutečně
zvládnou v nejbližší budoucnosti. A další věc
je, co přijde pak. Momentálně se zdá, že tuzemská situace v ženské kategorii je otevřenější, než za uplynulou dekádu kdy byla...
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Extraliga – základní část: šestkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1, jednou vítězství 3:2 (Olymp Praha),
jednou prohra 2:3 (KP Brno 20, -25, 17, -17, -13).
Extraliga - play-off: třikrát vítězství 3:0, jednou prohra 2:3 (KP Brno -21, -22, 19, 14, -13), jednou prohra
1:3 (Olomouc -26, -22, 20, -30), jednou prohra 0:3
(KP Brno -25, -23, -16).
Český pohár: čtyřikrát vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: osmkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:2 (Olomouc).
Extraliga – play-off: třikrát vítězství 3:0, třikrát vítězství 3:1.
Český pohár: třikrát vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: pětkrát vítězství 3:0, čtyřikrát vítězství 3:1.

Extraliga – nadstavbová část: čtyřikrát vítězství 3:0.
Extraliga – play-off: pětkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1.
Český pohár: třikrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:2
(KP Brno).
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Extraliga – základní část: Prostějov se nezúčastnil
kvůli Středoevropské lize.
Extraliga – play-off: čtyřikrát vítězství 3:0, dvakrát
vítězství 3:1.
Český pohár: jednou vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: sedmkrát vítězství 3:0, dvakrát vítězství 3:1.
Extraliga – nadstavbová část: čtyřikrát vítězství 3:0.
Extraliga – play-off: pětkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1.
Český pohár: jednou vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1.
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Extraliga – základní část: pětkrát vítězství 3:0, dvakrát vítězství 3:1, jednou vítězství 3:2 (Olymp Praha),
jednou prohra 0:3 (Frýdek-Místek -24, -23, -23).
Extraliga – nadstavbová část: čtyřikrát vítězství 3:0.
Extraliga – play-off: pětkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:2 (Olymp Praha).
Český pohár: dvakrát vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: šestkrát vítězství 3:0, třikrát
vítězství 3:1.
Extraliga – nadstavbová část: čtyřikrát vítězství 3:0.
Extraliga – play-off: čtyřikrát vítězství 3:0, dvakrát
vítězství 3:1.
Český pohár: jednou vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1.
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Extraliga – základní část: sedmkrát vítězství 3:0, jednou vítězství 3:1.

Extraliga – nadstavbová část: čtyřikrát vítězství 3:0.
Extraliga – play-off: šestkrát vítězství 3:0.
Český pohár: dvakrát vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: sedmkrát vítězství 3:0,
jednou vítězství 3:1.
Extraliga – nadstavbová část: dvakrát vítězství 3:0,
jednou vítězství 3:1.
Extraliga – play-off: pětkrát vítězství 3:0, jednou
vítězství 3:1.
Český pohár: dvakrát vítězství 3:0.
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Extraliga – základní část: čtyřikrát vítězství 3:0,
dvakrát vítězství 3:1, dvakrát vítězství 3:2 (Olomouc,
KP Brno).
Český pohár: dvakrát vítězství 3:0.

