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V HRADEBNI SE VRAZDILO!
zjistili jsme

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Krvavá neděle! Za pokus o vraždu je od
minulé středy ve vazbě čtyřicetiletý Prostějovan. Soud
jej tam poslal poté, co 28. ledna vpodvečer pobodal
nožem svého souseda v bytovém domě v Hradební
ulici. Krvavému útoku předcházela opilecká hádka a
pachateli hrozí podle policie až osmnáct let kriminálu.
Zatím... Muž bodnutý do hrudníku totiž naštěstí stále
žije, pokud by ale svému zranění podlehl, právní kvalifikace i horní hranice trestu by se určitě změnily...
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rubriky

RYCHLÝ

Epidemie nehrozí,
zatím...
Prostějov (mik) - Na mnoha místech České republiky již hygienici
vyhlásili stavy chřipkové epidemie, která se stanovuje ve chvíli,
kdy počet nemocných překročí
hranici 2 000 na 100 tisíc obyvatel.
V Prostějově bylo k poslednímu
lednovému dni evidováno 1 457
pacientů nemocných chřipkou.
„V Olomouckém kraji zatím neevidujeme případ chřipkového
onemocnění s klinicky závažným
průběhem. Vyhlášení omezení
či zákazu návštěv v nemocnicích a jeho následné odvolání je
v kompetenci ředitelů jednotlivých
zařízení, a to po zvážení aktuální
epidemické situace, proočkovanosti obyvatel, pacientů, návštěv
a personálu,“ uvedla na webových
stránkách Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Růžena
Halířová, vedoucí protiepidemického odboru.

Dìlají si z lidí
srandu?
Prostějov (mik) - Na tomto místě
Večerník v minulém čísle informoval o pozvánkách na společnou
tiskovou konferenci, kterou rozeslali médiím tři politické subjekty
z Prostějova. Zatímco Změna pro
Prostějov i TOP 09 daly těsně
před, resp. v pondělí ráno po uzávěrce vydání na vědomí, že „tiskovku“ z technických problémů ruší,
Prostějovští Piráti neposlali nic.
Proto jsme se ve čtvrtek hodinu
po poledni vydali do Národního
domu. Ale i když tedy Piráti tiskovou konferenci neodvolali, na
místo konání se ovšem nedostavili. Přednáškový sál byl uzavřen!
Právem tak můžeme pochybovat
o jejich spolehlivosti i vůči občanům a potenciálním voličům...

www.vecernikpv.cz
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Večerníku


VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL

STÍNAVA„Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným“, myslí si nejen provozovatelé vleku v Kladkách, ale všichni lidé milující
středoevropské střídání čtyř ročních období.
Letošní nezvykle teplá zima se stromy rozkvétajícími v lednu je pouze odrazem globálních
změn, které mimo jiné vedou k rychlému tání
ledovců. Planetě hrozí potopa biblických rozměrů a je téměř jisté, že pořádná Noemova
archa se za pár let bude hodit nejen obyvatelům Holandska. Zatímco u Antarktidy lze
v posledních letech spatřit opuštěné tučňáky
plující smutně na rozpadajících se krách ledu,
ti na Prostějovsku si z globálního oteplování
zatím nic nedělají. Svědčí o tom alespoň tento
snímek pořízený při otužileckém plavání ve
stínavských tůních...
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Naši tučňáci
jsou v klidu!
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Agentura Volby jsou neplatné, Zemák dopoval!
Agentura Hóser se jako první
v republice dostala k dosud tajné zprávě, která jasně deklaruje,
že prezidenta republiky si budeme volit znovu! Antidopingová
kontrola totiž z rozboru krve
i moči obou kandidátů na hlavu
státu zjistila, že Milouš Zemák
dopoval! V těle měl podle výsledků prý tolik nepovolaných
látek, že by to každého druhého
porazilo!

„Můžeme potvrdit, že jeden
z kandidátů na prezidenta užil
před druhým kolem voleb nepovolenou látku, čímž se oproti
druhému z kandidátů dostal do
značné výhody. Čekáme ještě na
výsledky vzorku B z opakované
zkoušky, ta by ale měla náš nález potvrdit,“ potvrdil Agentuře
Hóser Alois Kokain, předseda
antidopingového výboru. Zprávou o pozitivním nálezu se už
zabývá Ministerstvo vnitra. „Je
to tak. V krvi pana Zemáka se
objevilo hned několik látek, které
figurují na seznamu nepovolených. A nebyla to jenom becherovka,“ povzdychl si František

Běhavka, náměstek ministra
vnitra.
Agentura Hóser se po celý týden
snažila zkontaktovat stále úřadujícího prezidenta republiky,
což se podařilo až těsně před
uzávěrkou tohoto vydání. „Jděte
do h....u, vy č....ci! Jestli něco zveřejníte, vezmu na vás hůl jako na
Sobotku a nechám vás zlikvidovat, vy pitomci,“ zařval do telefonu Milouš Zemák. Ani ne za pět
minut se rozdrnčel náš redakční
telefon znovu. „Pan prezident
vás zničí, a to ještě předtím, než
odjede do Ruska a do Číny,“ vyhrožoval Agentuře Hóser mluvčí
prezidenta Juraj Ovečka.



Roste jako z vody. Začali o dva měsíce později, skončí o měsíc dřív, než
jim ukládá smlouva. Stavbaři v Sušilově ulici se opravdu činí, nový komunitní dům pro seniory roste jako
z vody. Investice města za 76 milionů
korun bude díky mírné zimě hotova
už o letních prázdninách. Domov
zde najde 25 seniorů.

Přestože Zemák a jeho mluvčí, který naší agentuře volal z muzea, kde
hledal Peroutkův článek, jsou zlostí
bez sebe, Ministerstvo vnitra už vydalo prohlášení o nových volbách.
„Nově se uskuteční pouze druhé
kolo, protože před tím prvním byli
všichni kandidáti úplně střízliví
a nepožili ani omamné látky. Opakované volby ještě nemají svůj termín, čekáme totiž, až pan Zemák
vystřízliví,“ oznámil náměstek ministra František Běhavka.
Za Agenturu Hóser Majkl



Alkohol je fakt „metla“. Lidé se
pod vlivem alkoholu dopouštějí
mnohdy věci, na které by za střízlivého stavu ani nepomysleli... Bezmála
dvě promile nadýchal řidič, který
u Dzbelu zavinil čelní srážku dvou
aut a zranění dvou osob. Totálně
zpitý chlápek pak v Hradební ulici
v Prostějově pobodal nožem souseda
a je obviněn z pokusu o vraždu.




81 312

Přesně takovou částku musí
prostějovský magistrát zaplatit
za škody způsobené vandaly při
silvestrovských oslavách ve městě. Nejvíce to odnesly nevratně
zničené koše, kterých bylo hned
dvaatřicet. Podle radních se těžko
alespoň v jediném případě vypátrá pachatel, takže všechno bude
muset „zacálovat“ pojišťovna.
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Bez peněz do obchodu nelez.Když se natírají lavičky v parku, tak se vlastně maluje
ložnice pro bezdomovce... Zatímco někteří lidé bez domova jsou relativně bezproblémoví, najdou se i takoví, kteří občas nemají nic lepšího na práci než otravovat
ostatní. Jednoho takového vyvedli strážníci z prostějovského obchodního centra.
ttÁUFSâtt
Film ze srdce. „Kdo velmi miluje, ten také mnoho vykoná, a to, co vykoná,
je dobré,“ napsal holandský malíř Vincent van Gogh. V kině Metro 70 k vidění výjimečný film S láskou Vincent. Originální snímek však přitáhl pozornost
hrstky diváků. Všichni přítomní ovšem při jeho sledování mohli pocítit radost z
tvorby a lásku k umění zhruba stovky výtvarníků, kteří se podíleli na jeho vzniku. Film to rozhodně není dokonalý, pokud se však o nějakém snímku dá říci,
že byl dělaný skutečně ze srdce, pak je to určitě tento.
tt4UʭFEBtt
Konec dálničního roku. Jsou falešné dálniční známky pouze logickou reakcí
na naše falešné dálnice? To je velká otázka. Ať už falešnou, nebo pravou, tento
den byl poslední, kdy jste na dálnice mohli vyrazit se starou dálniční známkou.
ttɇUWSUFLtt
Podnikatelé za klávesami. „To je blbý, to se bude líbit,“ říkával Jan Werich.
Projektu Alfonze a Mariána Kotvanových Duo Yamaha se můžeme smát, můžeme jej kritizovat, můžeme s ním i nesouhlasit. Nicméně faktem zůstává, že
jako podnikatelský záměr to funguje dokonale. A to i přesto, že návštěva posledního prostějovského koncertu nebyla taková, jako v předchozích letech.
tt1ÈUFLtt
Na Hromnice do Mordoru. Singl jihokorejského rappera Psy Gangman Style před pěti lety dobyl svět. Plastového panáčka zpívajícího a tančícího známou
píseň před jiným plastovým panáčkem se staženými kalhotami představil na
výstavě Pozdravy z Mordoru ostravský umělec Jiří Surůvka. Svoji instalaci, která je k vidění v Duze, nazval originálně: pedagogický proces.
tt4PCPUBtt
Šaty dělaj fotbalisty. Kdyby si na konci zápasu fotbalisté neměnili jen trička,
ale i trenýrky, zajímalo by se o fotbal mnohem více žen. Dresy za obleky vyměnili hráči ze Ptení a jejich přátelé, aby společně se svými partnerkami vyrazili na
tradiční Fotbalový ples.
tt/FEʏMFtt
Hledá se Kašpárek. „Čůrej sem a čůrej tam, čůrej jako velkej pán,“ radí v populární písničce hudební skupina Kašpárek v rohlíku. O tom, že si Kašpárek umí
poradit v každé situaci, se mohli přesvědčit i návštěvníci divadelního představení Honza hledá Kašpárka. Rozmarnou pohádku o třech jednáních, kterou
napsal Bohumil Schweigstill, tam inscenoval loutkářský soubor Pronitka.

KRIMI


Prostějovská hospodářská kriminálka má na stole celkem
běžný případ finančního podvodu. Výjimečný je ovšem ve výši
škody, která činí bezmála čtvrt
milionu korun. Už předloni
v dubnu si totiž brněnská dopravní společnost objednala u
specializované prostějovské firmy opravu luxusního autobusu.

241 135
Oprava proběhla zdárně, ovšem
dopravce dodnes za službu doposud neposlal ani korunu!
Policisté záhy přišli na to, že
společnost si objednala opravu
autobusu i přesto, že už od počátku věděla, že nebude schopna zaplatit! Hrozba pěti let kriminálu
pro jednatele a možný zánik firmy budiž výstrahou.

  
608 960 042

PÁTRÁNÍ

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

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
7. října 2016. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 26 do 30 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

JAN HALOUSKA
se narodil 19. prosince 1986 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. února 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 31 do 35 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu, modré oči a hnědé vlasy.





Právě dnes bude na TV Nova k vidění první díl oblíbené reality show
Robinsonův ostrov. Mezi devatenáctkou statečných je i třicetiletý
Martin Složil z Prostějova. Volnomyšlenkářský student pozná
v exotickém prostředí hranice svých
možností a pokusí se získat výhru
2,5 milionu korun.
 



„POMŮŽE NÁM
I DĚLO Z POLSKA!
Předseda kladeckých sokolů,
kteří provozují tamní lyžařský
areál, Jiří Křeček se nevzdává
a sjezdovku chce zasněžit také
pomocí zapůjčeného stroje
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

1/-2 °C

Dobromila



-1/-5 °C

Støeda

3/-3 °C

Ètvrtek

1/-2 °C

Pátek

1/-4 °C

Sobota

1/-5 °C

Nedìle

2/-4 °C

Vanda

Veronika
Milada
Apolena
Mojmír
Božena
Zdroj: meteocentrum.cz
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SMRŽICE,
PROSTĚJOV
Tragická podívaná se naskytla
náhodným kolemjdoucím, když
na hladině řeky Romže poblíž
Smržic, zahlédli plavat mrtvolu
muže. Stalo se tak minulé pondělí
odpoledne. K místu neštěstí
následně vyrazila policejní vozidla
s vyšetřovateli. Přestože složky
„Pomáhat a chránit“ jako tradičně
nechtějí být konkrétní, Večerníku
se podařilo zjistit totožnost mrtvého muže. Ten byl předtím již tři
dny veden v celostátním pátraní
jako pohřešovaný...
O události nás jako první infor-

zjistili jsme

1 , '   1%) % ' %)    23# 
 ' )  #$   ,( %   ,( #
     

moval pravidelný čtenář. „Jel jsem
zrovna na kole po cyklostezce ze
Smržic do Prostějova. Najednou
proti mně dvě policejní auta a za
nimi hned další dvě, včetně nějaké
dodávky. Bylo mi hned jasné,

že se někde u Smržic stalo cosi
závažného,“ napsal Večerníku muž
ze Smržic.
„Mohu potvrdit nalezení těla mrtvého muže v řece Romži, jehož
totožnost je policistům známa.

V
současnosti
probíhá
prověřování okolností jeho
úmrtí. S ohledem na probíhající
prověřování a také na pozůstalé
se k věci v tuto chvíli více
vyjadřovat nebudeme,“ sdělil
velmi stručně František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Krajského
ředitelství Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak Večerník zjistil, podle
několika na sobě nezávislých
zdrojů šlo o sedmatřicetiletého
T. V. z Prostějova. Tento muž byl
v hledáčku policie od pátku 26. ledna,
kdy se pátrání jako po pohřešované
osobě dostalo na veřejně dostupné
stránky Policie České republiky.
Trvalo ovšem jen tři dny. Výsledek je
bohužel tragický...
(mik)
VÍTE, CO SE PŘESNĚ
U ROMŽE STALO?
PROČ SKONČIL
NEBLAZE OSUD
JEDNOHO PROSTĚJOVANA?
NAPIŠTE NA
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!!!
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PROSTĚJOV Večerníku se podařilo získat vizualizaci budoucího krytého plaveckého bazénu, s jehož výstavbou se počítá
hned vedle prostějovského aquaparku. V tomto případě jde
o verzi pětadvacet metrů dlouhého bazénu, který prosazuje
současné vedení radnice. Opozice však nadále trvá na dvojnásobné délce...
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PROSTĚJOV Tohle už je podezřelé... Milovníky koček
z Krasic obchází strach. Už minimálně dva roky v ulicích
naproti aquaparku záhadně mizí tito domácí mazlíčci.
Někteří z nich měli být i otráveni. Stane se kočka v této
oblasti ohroženým druhem?

Martin ZAORAL

Každý, kdo někdy choval zvířata,
si dokáže představit, jaké to je přijít o svého věrného parťáka. Pokud
se vám to navíc stane opakovaně,
pak už je to skutečně na pováženou... „Během posledních dvou let
jsem přišla o pět koček. Nejprve mi
v roce 2016 během jediného dne
zmizela dvě zvířata. Mrzelo mě to,
ale nijak jsem to neřešila. Po pár
měsících jsem přišla o kocoura,
což už mi začínalo být divné. Pak
byl nějaký čas klid, ale loni v létě se
mi ztratil další černý kocour. Tehdy jsem se zařekla, že již žádné
kočky chovat nebudu. Jenže syn
si u nás nechal rezavého kocoura,
na kterého byla vnoučata zvyklá.
Byl u nás asi půl roku a před Vá-

nocemi zmizel, najednou byl fuč!
Když se mě vnoučata ptala, kde je,
nedokázala jsem jim odpovědět...
Přitom všechna tato zvířata jsem
chovala v bytě, pouze jsem je třeba
na dvě hodinky vypouštěla na dvorek, vždy se hned vrátila. Nebyli to
tedy žádní tuláci. Zkoušela jsem
zjistit, co se s nimi mohlo stát, ale
nenašla jsem je ani přejatá autem,
ani otrávená,“ podělila se s Večerníkem o svoji smutnou zkušenost
jedna z našich čtenářek žijící v ulici
Javoříčská.
Po zmizení posledního kocoura to
ženě nedalo. Ve zmíněné ulici stejně
jako v ulici Jaroslava Kučery, která s Javoříčskou tvoří vnitroblok, roznesla
letáky upozorňující na to, že některý
ze sousedů může odchytávat a likvidovat kočky. „Po tomto upozornění

Stojí za jejich likvidací

chovatel drobného ptactva

EXKLUZIVNĚ
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se mi přihlásila paní, která o kočku

přišla před pár dny. Další žijící v neda!"#
leké ulici Vasila Škracha se mi svěřila
s tím, že v létě po návratu z chaty našla Je tedy možné, že kočky někdo
svých pět koček otrávených,“ přidala. odchytává, nebo dokonce tráví?

St

„Dlouho jsem se této myšlence
bránila. Ale paní, které letos v lednu kočka zmizela, mě upozornila,
že jeden z našich sousedů má před
domem nástražný sklopec. Ten lze

ov
zjistili jsme

18013010156
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tjovskou stopou!

FILIPÍNY, PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 5. února, startuje na TV Nova oblíbená
reality show Robinsonův ostrov. Mezi devatenáctkou statečných je i třicetiletý Martin
Složil z Prostějova. Volnomyšlenkářský student pozná v exotickém prostředí hranice
svých možností a pokusí se získat výhru dva a půl milionu korun. Premiérové díly oblíbené show budou k vidění každé pondělí od 21:15 a každou středu od 21:35 hodin.
Exkluzivní rozhovor s Martinem Složilem najdete na straně 12

využít právě při odchytu koček.
On sám říkal, že to má na kuny,
které mu prý žerou auto. Teprve
pak jsem si uvědomila, že podobnou věc jsem viděla i u jednoho
chovatele drobného ptactva z naší
ulice. Je to trošku podivín, několikrát se nechal slyšet, že jakmile
někde uvidí kočku, tak ji zabije,“
zmínila se milovnice zvířat, která
se ohledně pravidel pro využití
nástražných sklopců obrátila na
prostějovský magistrát. „Odepsali
mi, že kuny může odchytávat pouze majitel loveckého lístku, navíc
musí mít vydané povolení k odchytu. Kromě toho může být lovena pouze od prvního listopadu do
konce února.
Po zbytek roku
je
hájená,“
poznamenala

pro Večerník
 na

nešťastná cho 
vatelka koček,
13
která si už neví
rady.


CHEOPSU
JE PODVOD?

PROSTĚJOV Hned dva rozsáhlé
požáry postihly v nedávné době
Prostějov. Zatímco v otázce
vyhořelé kotelny na Tetíně je jasno
už teď a technická závada neskýtá
žádné pochybnosti, „červený kohout“ v budově reklamní agentury Cheops v Olomoucké ulici se
škodou ve výši několika milionů
korun je stále více zahalen tajemstvím...
Sociální sítě zaplavily v uplynulých
dnech nejrůznější spekulace od mnoha Prostějovanů, kteří se zastavovali
nad samotným vznikem požáru. Ve
většině případů mají jasno. Prý šlo
o pojistný podvod ze strany majitelů!
Bylo tomu ovšem skutečně tak?
Jak Večerníku během uplynulého
týdne sdělili policisté i hasiči, na ustanovení přesné příčiny vzniku zničujícího
požáru v Cheopsu je ještě velmi brzy.
Ale výpověď jednoho z hasičů napovídá, že technická závada je velice
málo pravděpodobná...
(mik)
Více se o obou požárech
dočtete na straně 13
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Záchody na nádraží !"#$%&#'%()*

změnily provozovatele &%+*&%,-!$%./-57:
PROSTĚJOV Tohle už asi nikdo nečekal! Po řadě
let a stovkách stížností se od Nového roku změnil
provozovatel záchodů na hlavním prostějovském
nádraží. Dle prvních reakcí změna toaletám prospěla. Jak dlouho jejich stav vydrží v pořádku, to se
teprve uvidí...
Záchody na hlavním nádraží mohou být pro návštěvníky
Prostějova tím prvním, co ve městě uvidí. A jak víme, první dojmy bývají těmi nejsilnějšími. V případě záchodů se
dlouhodobě jednalo o zážitek natolik silný, že ho následně nepřebila ani prohlídka secesního Národního domu.
Právě nádražní toalety totiž byly řadu let terčem kritiky
ještě častěji než politici řídící prostějovskou radnici.
Se spoustou stížností na jejich stav jsme se v redakci
Večerníku setkávali s železnou pravidelností. Lidé
dlouhodobě upozorňovali na svinčík, zápach a zdemolované zařízení, opakovaně se na záchody nemohli vůbec
dostat. Naopak provozovatel se hájil tím, že přestože se
jedná o boj s větrnými mlýny, četné problémy se po upozornění snaží okamžitě řešit. I díky tomu se našla různě
dlouhá období, kdy byly záchody v naprostém pořádku.
To se dá říci i o začátku letošního roku. Záchody dostal
do péče nový provozovatel, a tak se na nich snaží udržovat
pořádek o to pečlivěji.
„Byl jsem se na ně podívat a musím říct, že jsou v mnohem lepším stavu, než bývaly. Byly čisté a vše na nich fungovalo. Otázkou je, jak dlouho to vydrží. Pravdou totiž je,
že na dvou záchodových mísách už chyběla prkénka...,“
prozradil Večerníku jeden ze čtenářů.

Napsáno
pred

4. 2. 2008

Jak se Večerníku podařilo zjistit, záchody by se v dohledné době měly dočkat opravy. „S původní firmou
byla z důvodu častých stížností ukončena spolupráce
k jedenatřicátému prosinci loňského roku. Přesto bylo
sociální zařízení od nového roku otevřeno a během ledna byly zprovozněny mincovníky. Využívat toalety lze
tedy jen po zaplacení tímto způsobem. Úklid prostor
momentálně zajišťuje nasmlouvaná firma. V současné
době probíhá také příprava podkladů pro zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci uvedených
veřejných záchodů. Jejich úprava výrazně zlepší kulturu
prostředí,“ prozradila Kateřina Šubová, tisková mluvčí
Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC), která má
prostějovské nádraží na starost.
(mls)
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$% navzdory
niká
údolím vz ené dotaci
rozkrad
PROSTĚJOVSKO Dojet z Kostelce na Hané až do Konice po
nové cyklostezce? Určitě prima
věc, ale zajímavý projekt vyzněl
bohužel do ztracena. Dotace poskytnuté Olomouckým krajem
totiž byly rozkradeny, když někdejší šéf společnosti Romže David Sekanina kvůli tomu skončil
před soudem. Navzdory všem
těmto nemalým Stínům minulosti by měli cyklisté nejpozději
v příštím roce dojet z Kostelce
na Hané až k Běleckému mlýnu.
Nebudou přitom muset jet po
rušné silnici, naopak nová asfaltová cesta je povede malebným
a klidným údolím říčky Romže.
Pokud cestujete vlakem z Kostelce na
Hané do Konice, nepochybně vám
učaruje krajina, kterou projíždíte.

D E '& & ) )% )F *! ' 0
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Foto: Martin Zaoral

Možností, jak se touto kouzelnou přírodou projet na kole po značené cestě, zatím mnoho není. Tento fakt inspiroval obce, které se ve spolupráci
s pilou Javořice rozhodly podél říčky
Romže vybudovat cyklostezku Romže, k čemuž založily stejně nazvanou obecně prospěšnou společnost.
Stezka měla protnout katastry obcí
Kostelec na Hané, Bílovice-Lutonín,
Hluchov, Zdětín, Ptení, Přemyslovice, Stražisko a Konice.

Kasárna v plamenech.  
Předminulou sobotu večer
spatřila hlídka městské policie
hustý černý kouř valící se z podkrovních částí bývalých Jezdeckých
kasáren. Okamžitě byli přivoláni
hasiči, kteří tak až do půlnoci
měli plné ruce práce s uhašením
obrovského požáru.
„Před devatenáctou hodinou
prováděla hlídka městské policie
kontrolu objektů v areálu bývalých
Jezdeckých kasáren. Při vstupu do
druhé budovy ucítili strážníci kouř
a zároveň si všimli, že z oken ve
štítové stěně vychází dým. V zadní

části byly otevřené dveře, těmi vstoupili do budovy. V prvním patře
za schodištěm v odkryté chodbě
byly na zemi kusy hořícího a doutnajícího dřeva. Ve stropě se nacházel
otvor o rozměru zhruba dvakrát půl
metru, kde bylo vidět hořící dřevěné
podbití střechy a krovy. Po tomto
zjištění byli ihned voláni hasiči.
Následně v těchto místech hlídka
objevila tři muže. Při vyvádění osob
ve věku od 39 do 64 let nebyl již
nikdo další v hořícím objektu nalezen,“ informovala Jana Adámková
z Městské policie Prostějov.

„Požár byl nahlášen v sobotu 26. února 2008 těsně před sedmou hodinou
večer. Hořely krovy budovy bývalého
vojenského útvaru. Oheň se rozšířil
až do hřebenu střechy, tu museli
hasiči rozebrat a provést hašení. Byli
jsme nuceni použít speciální techniku, hlavně vysokozdvižnou plošinu.
Příčinou požáru bude zřejmě nedbalost nebo dokonce úmysl. Zda požár
mají na svědomí bezdomovci, to
ukáže až další vyšetřování policie. Je
ale pravda, že kasárna hojně využívají
lidé bez domova k přespání, přestože
nedávno město celý objekt zajistilo,“



uvedl Josef Nedělník, vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově.
Místostarosta města Vlastimil
Uchytil Večerník informoval, že
radnice po tomto případu učiní další
opatření, která by měla zabránit
dalšímu přístupu bezdomovců do
objektu. „Znovu jsme nechali opravit vylomenou vstupní bránu a starosta Jan Tesař vydal pokyn městské
policii, aby hlídky mnohem častěji
kontrolovaly celý objekt bývalých
kasáren. Výše škody ještě není stanovena, ale pokud se rozhodneme

18020210174
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Olomoucký kraj na projekt
cyklostezky věnoval celkem
1,7 milionu korun, které měly
být použity na vznik dokumentace. Navzdory těmto penězům
ani po deseti letech není stále
jasné, kudy měla stezka vlastně
vést... „Je to bohužel pohřbený
projekt,“ konstatoval současný ředitel společnosti Romže Jiří Kastner
z Kostelce na Hané.
dokončení na straně 11 >>>
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jak šel čas Prostějovem ...
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budovu po požáru opravit, půjde
o statisícové částky. Samozřejmě
z kapes daňových poplatníků,“ uvedl Vlastimil Uchytil, místostarosta
Prostějova.

$.78/1«
.20(17ą
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Byl to tenkrát největší požár roku
v Prostějově, škody se nakonec
vyšplhaly až ke dvěma milionům
korun. Neštěstí měli na svědomí
bezdomovci, kteří si uvnitř budovy dělali ohýnek pro zahřátí.
Magistrát tenkrát nechal opravit
pouze střechu, která celá prohořela. Možná i tento případ byl ale
prvopočátkem toho, že se na radnici začalo hodně nahlas mluvit
o celkové demolici areálu budov
bývalých věhlasných kasáren.
Vše ale trvalo dalších osm let, než
všechny budovy včetně té hlavní
šly k zemi. Momentálně si na ně
už pomalu nikdo ani nevzpomene. Možná s výjimkou těch, kteří
se dlouhá léta snažili o jejich záchranu...
(mik)
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Příště: Olomoucká ulice
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Vyveden z obchoďáku
Půl hodiny po poledni minulého
pondělí 29. ledna vyjížděli strážníci
do obchodního domu Zlatá brána,
kde se podle oznámení měl nacházet podnapilý bezdomovec. Ten
pokřikoval na ostatní lidi a svým
vzhledem i chováním budil veřejné
pohoršení. Na výzvy strážníků nereagoval, takže za pomoci donucovacích prostředků hmatů a chvatů byl
vyveden z objektu. Svým jednáním
se sedmapadesátiletý muž dopustil
přestupků proti veřejnému pořádku, které budou projednány u příslušného správního orgánu.

Rychlá pomoc v nouzi
Předminulou sobotu 27. ledna večer vyjížděli strážníci do okrajové
části města, kde asistovali hasičům
při otevření bytu. Uvnitř se podle
oznámení měla nacházet starší žena.
Na místě byly přítomny její dvě dcery, které měly o maminku obavu, jelikož jim nezvedala dva dny telefon.
Do bytu se nemohly dostat kvůli
zastrčenému klíči v zámku, proto přivolaly na pomoc hasiče. Byt
byl otevřen a uvnitř strážníci našli
jednaosmdesátiletou ženu se zdravotními problémy. Na místo byl
přivolán lékař, který ženu vyšetřil
a rozhodl o převozu do nemocnice.

Tchán v nemocnici

Vpodvečer během soboty 27. ledna
se na strážníky obrátila žena žijící
mimo Prostějov a požádala o pomoc. Potřebovala zjistit, zda je její
tchán v pořádku. Uvedla, že se mu
celý den nemůžou dovolat. Do místa bydliště seniora byla vyslána hlídka, ale v domě se nepodařilo muže
kontaktovat. Sousedé jej také neviděli. Na základě dotazu v nemocnici
bylo zjištěno, že sedmaosmdesátiletý muž je hospitalizován na interně.
Informace byla telefonicky předána
rodinným příslušníkům.

PROSTĚJOV Během uplynulého týdne
kriminalisté objasnili bezmála rok starý
případ vloupání do jedné z restaurací
v centru Prostějova. Následně pak zadrželi mladého Přerovana, který v našem
městě neřádil poprvé! Do Prostějova
jezdil celkem rád, a minimálně ve dvou
případech si odtud odvezl lup z různých
provozoven. Teď mu reálně hrozí až dva
roky vězení.

Michal KADLEC
Fakta hovoří jasně. Přes noc z 21. na 22. března
minulého roku došlo ke vloupání do restaurace
v centru Prostějova. Pachatel po násilném překonání
vstupních dveří vnikl do provozovny a poté z ní

odcizil plechovou pokladnu s finanční hotovostí
6 500 korun. Celkem i se způsobeným poškozením
byla výše škody vyčíslena na 17 500 korun.
„Provedeným důkladným pro-věřováním byl
jako podezřelý z tohoto skutku ustanoven
šestadvacetiletý muž z Přerovska. Ten se pod tíhou
předložených důkazů k činu přiznal. Policisté muže
v současnosti viní z přečinu poškození cizí věci
a přečinu krádeže. Za ty trestní zákoník stanoví sazbu
odnětí svobody až na dvě léta,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak vzápětí potvrdil, mladý Přerovan neloupil
v Prostějově poprvé. „Jedná se o stejného muže,
který byl obviněn také jako spolupachatel vloupání
do jedné z pivnic v centru města, ke kterému došlo
3. března loňského roku. Tehdy do objektu vnikl po

Zpátky do postele

Uplynulou středu 31. ledna dopoledne byla z tísňové linky 112 přijata
žádost o vyslání hlídky k ženě, která
upadla na zem z postele a nemůže
vstát ani za pomoci synovce. Na
místo byl vyslán okrskář, který se
pohyboval nedaleko bydliště jednašedesátileté ženy. Společnými silami
se podařilo dotyčnou umístit zpět
do postele. Ke zranění osoby při
pádu nedošlo.

www.
vecernikpv.
cz


Nešlo o minu
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násilném překonání vstupních dveří. Následně zde
odcizil dvě lahve alkoholu, pětašedesát krabiček cigaret, medovník a svazek klíčů. Vzniklou škodu majitel
provozovny vyčíslil na více než sedm tisíc korun,“
uvedl František Kořínek.
Večerník dále zjistil, muž je nyní za oba činy
souzen zvlášť, ale je možné, že soud mu obě
zlodějny sečte. Trest vězením tak může být nakonec až tříletý.

Mladé zlodějce

ßOQMOHDGDJIPQ[GPAOîh „FÍGL“ NEVYŠEL

PROSTĚJOV Nechali si v Prostějově opravit autobus, ale fakturu na bezmála čtvrt milionu korun
nezaplatili! Zástupci brněnské dopravní společnosti teď hrozí až pět
let kriminálu a jeho firma může ze
zákona i zaniknout.
„V dubnu roku 2016 si brněnská
společnost provozující dopravní
služby u prostějovské firmy objednala opravu autobusu značky Oasa.
Při sjednání zakázky se objednatel
zavázal fakturu uhradit do listopadu
téhož roku. To se však nestalo a dodavatelská firma pojala podezření, že byla
podvedena,“ potvrdil případ František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Vyšetřování případu se ujali policisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality. „Brněnskou
společnost a jejího čtyřicetiletého
zástupce viní z toho, že již v době
sjednávání smlouvy o dílo věděli,
že podnik v době splatnosti faktury
nebude mít dostatečné množství
prostředků na její uhrazení,“ prozradil Kořínek. Jak upřesnil, faktura byla vystavena na částku 241
135 korun. „Policisté věc vyšetřují
pro podezření z přečinu podvodu.
V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let. Obviněné firmě pak hrozí
až zánik,“ doplnil tiskový mluvčí
prostějovské policie.
(mik)


PROSTĚJOV Klukovina? Možná.
Podle svědka ale opakovaná. Dva
mladí chlapci nenechali na pokoji
ženu, která procházela okolo jejich
domu. Dámu z okna nejenže polili
neznámou tekutinou, navíc ji uráželi
hanlivými výrazy. Zasahovat nakonec
museli prostějovští strážníci.

Z baru v poutech
Předminulou neděli 28. ledna večer
bylo přijato oznámení o neplatícím
zákazníkovi v baru ve Svatoplukově ulici. Servírka uvedla, že muž si
objednal alkoholické nápoje a danou útratu nehodlá uhradit. Jelikož totožnost hlídce odmítal sdělit
a nereagoval ani na výzvy, načež
kladl fyzický odpor, byl na služebnu Policie ČR ke zjištění totožnosti
předveden v poutech. Svým jednáním se sedmapadesátiletý muž
dopustil přestupku proti majetku
a proti veřejnému pořádku.

5

PŘEROVAN JEZDIL LOUPIT DO PROSTĚJOVA 
Na svědomí má už dvě vykradené restaurace

Za autobus nezaplatili

Foto: internet

krimi

PROSTĚJOV Po třinácté hodině ve středu 31. ledna byla vyslána hlídka městské policie do
obchodního domu Zlatá brána
k nahlášené krádeži v obchodě.
Na tom by nebylo až tak nic neobvyklého, podobných hlášení
mají strážníci denně několik.
Tentokrát se ovšem jednalo
o případ mladé slečny, která
na prodavačky vyzkoušela svůj
„fígl“...
„Na místě strážníci od prodavačky
zjistili, že si mladá slečna na prodejně vzala zboží a vešla s ním do
zkušební kabinky. Poté z obchodu
odešla bez zaplacení nebo vrácení
vybraného oblečení. V kabince zůstaly jen cenovky a vytrhnuté bez-

pečnostní čipy,“ prozradila tisková
mluvčí prostějovských strážníků
Tereza Greplová.
Při odchodu však byla mladá
dáma zadržena a vyzvána k vyndání zboží z batůžku a setrvání
na místě do příjezdu strážníků.
Hodnota odcizených oděvů byla
přes 2 300 korun. „Hlídce se šestnáctiletá dívka přiznala, že takhle
nekradla poprvé. To potvrdila
i prodavačka. Celá záležitost byla
předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení,“ konstatovala
Tereza Greplová s tím, že v případě
mladistvé se pokuta může vyšplhat
až do výše pěti tisíc korun plus náklady za zahájení správního řízení
a úhradu poškozeného zboží. (mik)

    

„V úterý třicátého ledna hodinu po
poledni vyjížděli strážníci na telefonické oznámení mladé ženy, která
byla polita nějakou tekutinou, když
procházela se svojí kamarádkou pod
okny domu. Přitom na ně z okna
někdo pokřikoval i hanlivé výrazy.
Během prošetřování se k hlídce

přihlásil domovník. Ten uvedl, že
v domě bydlí dva bratři, kteří jsou velmi problémoví. Často vyhazují z oken
odpadky, polévají kolemjdoucí dívky
vodou a chovají se k nim vulgárně,“
popsala případ Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci kontaktovali oba sou-

 



rozence ve věku 14 a 18 let. „Ti celou
událost popřeli. Mladíci jsou přesto
důvodně podezřelí z přestupků proti
občanskému soužití a veřejnému
pořádku. Celá událost byla postoupena správnímu orgánu k dořešení.
O tom hlídka všechny přítomné
poučila,“ dodala Greplová.
(mik)



     
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V úterý 30. ledna vypovídal nejprve
před senátem Aleš D. Vysokoškolsky
vzdělaný muž obchodující na internetu
s kryptoměnami se o možnosti vysokého zúročení finančních prostředků
dozvěděl prostřednictvím inzerátu.
„Obžalovaný se mi představil jako Tomáš Stránský. Na laptopu mi ukázal
program, který dokázal porovnat kurzové sázky v řadě kanceláří. Přitom dokázal najít výsledek, u něhož nešlo prodělat. Museli jste však u jedné sázkové
kanceláře vsadit nějak a u druhé přesně
naopak. Říkal, že tento program pořídil
za víc jak sto tisíc korun. Znal jsem ho již

čovat peníze u něj. Zároveň jsme se
domluvili, že veškeré závazky, které
vůči němu mám, budou vyplaceny
z peněz, které jsem měl získat od obžalovaného,“ dodal Aleš D. S tím však
jeho kamarád nesouhlasil. „Známe
se pět let a tohle mně vyrazilo dech.
S Alešem nemáme nic vyrovnané, stále
mi dluží peníze. Další peníze jsem svěřil
obžalovanému a rád bych je získal zpět,“
netajil své rozčarování Kamil S., který
však u soudu nebyl schopen doložit,
z jakého e-mailu s obžalovaným komunikoval. Čtyřicetiletý Roman Grézl
přitom naznačoval, že mu jeho věřitel
prostřednictvím elektronické pošty
opakovaně vyhrožoval.

ze zahraničí a věděl, že funguje. V České
republice jsem ho však dosud neviděl.
Proto jsem mu svěřil peníze,“ vypověděl
Aleš D., který podvodníkovi postupně svěřil zhruba 480 000 korun. Zpět
ovšem dostal pouze padesát tisíc.
Přitom byl skálopevně přesvědčen, že
obžalovaný mu dříve či později vyplatí
dvojnásobek, konkrétně tedy 900 000
Majitel hotelu v
korun. „Čekal jsem, že peníze budou
Luhaèovicích
zúročeny způsobem, jakým jsme se
své peníze vymohl
domluvili,“ vyjádřil se s odzbrojující
Snaha o rychlé zúročení peněz nepřinaivitou.
nesla štěstí ani dalšímu z investorů, který
Konec pøátelství?
5. ledna letošního roku tragicky zahynul
Do celého podivného obchodu zatáhl při dopravní nehodě. Naopak s dlui svého kamaráda. Tomu on sám dlu- hem u Grézla se „po svém“ dokázal
žil peníze, které mu přislíbil zúročit. vypořádat majitel hotelu v Luhačo„Kamarád zjistil, že třicet procent vicích Michal K., na něhož Grézlova
úroku, které by získal ode mě za rok, družka musela převést svůj dům ve
může mít od obžalovaného za měsíc. Věrovanech. Michal K. jej následně
Proto se dobrovolně rozhodl zúro- prodal dalším Grézlovým věřitelům.

Odnesl si 95 tisíc
Minulou středu 31. ledna večer
vnikl dosud nezjištěný pachatel
do dvou rodinných domů ve východní části města, kdy nejprve
násilím překonal vstupní dveře
neobydleného domu, kterým
poté prošel do dvorního traktu.
Tam po překonání oplocení vnikl
na pozemek sousedního domu,
odkud následně za použití násilí
vnikl dovnitř. Dům pachatel prohledal a odcizil z něho finanční
hotovost pětadevadesát tisíc korun. Na dalších patnáct tisíc pak
majitel domu předběžně vyčíslil
škodu způsobenou poškozením.

Mladík pod pervitinem
Včera, tj. v neděli 4. února kolem
půl páté ráno kontrolovali prostějovští policisté vozidlo Ford Mondeo. U devatenáctiletého řidiče
provedli jak orientační dechovou
zkoušku, tak i orientační test na
omamné a psychotropní látky.
Dechová zkouška byla negativní,
zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní na pervitin. Řidič se po poučení dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.

Opilci na kolech



    
PROSTĚJOV Čím víc lidé mají, tím víc chtějí. Jejich vlastní touha
z nich však nakonec udělá chudáky. O tom, že je tato myšlenka
stoprocentně pravdivá, se mohli přesvědčit všichni, kteří minulé
úterý dorazili k prostějovskému soudu. Jako svědci zde obsáhle
vypovídali dva z celé řady bohatých mužů, kteří své peníze svěřili
obžalovanému podvodníkovi Romanu Grézlovi. Podlehli bezmezně iluzi, že jejich vklady budou zúročeny až třiceti procenty
měsíčně. Dá se někdo takový vůbec považovat za poškozeného?

Foto: internet

Předminulou neděli 28. ledna
odpoledne zalarmovala policii na
lince 158 mladá žena, která při vyklízení kůlny v ulici J. V. Myslbeka
našla předmět, který byl dlouhý
asi třicet centimetrů a ukončený
vrtulkou. Oznamovatelka byla
poučena, aby s ničím nemanipulovala a počkala na příjezd hlídky.
Policisté na místě provedli zběžné ohledání nálezu, místo zajistili
a prostřednictvím operačního
důstojníka přivolali pyrotechniky.
Ti zjistili, že se naštěstí nejedná
o funkční munici, ale jen o školní
výcvikovou maketu.

BYLI JSME
U TOHO

Uplynulou sobotu 3. února kolem půl jedné v noci kontrolovali
policisté šestadvacetiletého cyklistu. Ten krátce předtím jel před
policejním vozidlem, kličkoval
a neměl předepsané osvětlení.
Orientační dechová zkouška
ukázala hodnotu 0,84 promile
alkoholu v dechu. Dalším zachyceným se stal krátce před třiadvacátou hodinou sedmatřicetiletý
muž, který nadýchal 1,7 promile.
Do třetice pak uvízl v síti o půl
jedné v noci jednačtyřicetiletý
cyklista, kterému policisté dechovou zkouškou naměřili 1,8
promile alkoholu.

Cyklista si dal „lajnu“

2QFXQFPÊMPCUNKDQXCN\¾\TCéPÆ×TQM[
4QOCP )TÆ\N MVGTÚ UG PGF¾XPQ PG
EJCNRąGLOGPQXCVPC-WéGTWFQM¾\CN
UXÚONJCPÊO\COQVCVJNCX[UPCFXwGO
MQNGOUGDG
Foto: Martin Zaoral

Jak se mu tento „husarský kousek“
povedl, to však soudu neprozradil.
Stejně jako družka obžalovaného se
totiž k němu ani přes opakované výzvy nedostavil.
Z tohoto důvodu dostali oba pokuty
a byli pozváni na odročené hlavní líčení,
které se bude konat v pondělí 5. března.
EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ
SOUDCE SE SVĚDKYNÍ,
MATKOU GAMBLERA,
NAJDETE NA STRANĚ 24

Předminulou neděli 28. ledna
v dopoledních hodinách zastavila policejní hlídka v ulici Plumlovská třicetiletého muže, který
jel na bicyklu ve směru do centra. Orientační test na jiné návykové látky, kterému se cyklista
podvolil, vykázal pozitivní hodnotu na amfetamin a metamfetamin. Muž souhlasil s výsledkem
a vyšetření v nemocnici odmítl.
Policistům sdělil, že předchozí
den si dal takzvanou „lajnu“ pervitinu. Do cíle musel dojít pěšky,
protože další jízdu mu policisté
zakázali.

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

Martin BUDÍK
29. 1. 2018 50 cm 3,70 kg
Brodek u Prostějova

Štěpán DOSTÁL
30. 1. 2018 52 cm 4,20 kg
Olšany u Prostějova

Karolína BENEŠOVÁ
29. 1. 2018 51 cm 4,05 kg
Vysočany-Molenburk

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

Fotografie narozených miminek
pořizujemekaždoustředuvporodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže
již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

Elen NÁGLOVÁ
29. 1. 2018 52 cm 4,20 kg
Otaslavice
30. 1. 2018 50 cm 2,95 kg
Dobromilice

Karolína ČERVENOBRADOVÁ

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz



Poděkování patří samozřejmě i ostatním učitelům, učitelkám, panu
školníkovi a vedení školy za pochopení, podporu a občasnou shovívavost, když akce zlehka zasáhla do
výuky. Poděkovat bychom chtěli
také firmám, které akci podpořily,
jako jsou Krmiva Hulín, Delikan
Lipník nad Bečvou či Autobaterie
Novák za propůjčení dodávky na
odvoz vybraných věcí,“ dodaly organizátorky z 8.C, které doufají, že se
něco podobného podaří zorganizovat i v příštích letech.
Reportáž z předávky celé sbírky byla
v premiéře odvysílána v neděli 4.
února na programu ČT2 ve 12:20
hodin. V archivu na webu ČT ji
můžete nalézt po dobu následujících
deseti let.
(red)

   

velkých masových konzerv (1250
g/ks) asi 100 menších konzerv (415
g/ks), 200 ks paštik (400 g/ks),
50 kg piškotů, nespočet menších
paštik, psích masových kapsiček,
obrovské množství psích pamlsků,
hraček a přikrývek potřebných pro
nemocné pejsky,“ napsaly do redakce Večerníku hlavní organizátorky
Hanka Válková a Lucka Šebestová.
„Vzhledem k tomu, že se nám tato
akce opravdu povedla, navštívila
naši školu i Česká televize a natočila
reportáž do pořadu ´Chcete mě´,“
pochlubily se dívky.
„Děkujeme všem, kteří pomohli
a přispěli, především žákům
školy, dětem z našich mateřských
škol, všem vstřícným rodičům i
třídnímu učiteli Pavlovi Šťastnému.
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BOHOUŠEK

CANDY
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BETYNKA
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TCF÷LKUGRTQD÷JPGPCXQNPQ8JQFP¾MF÷VGO



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

PROSTĚJOV Na přelomu roků
2017 a 2018 se na prostějovské
základní škole Jana Palackého
konal další ročník již tradiční akce
„VOŘÍŠEK“. V rámci této události
se žáci rozhodli pomoci starým,
opuštěným a nemocným pejskům
z psího hospicu „Dejte nám šanci“
(www.dejtenamsanci.cz) v Bukovince nedaleko Vyškova.
Organizátorem celé sbírky byli žáci
8.C ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově,
kteří od poloviny loňského listopadu
do poloviny ledna 2018 vybírali od
ostatních žáků různé psí krmivo granule, konzervy, pamlsky, paštiky,
dále pak i přikrývky a hračky. „Díky
zapojení téměř všech žáků a dětí celé
školy se vybrala téměř tuna psích
dobrot - cca 300 kg granulí, 300

  


  
 
   

ZŠ Palackého vybrala tunu jídla
pro psí bezdomovce

Jakub DOLEŽEL
28. 1. 2018 52 cm 4,00 kg
Nové Sady u Vyškova

Adéla RAŠKOVÁ
26. 1. 2018 47 cm 3,05 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, školství, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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www.vecernikpv.cz
klikni na

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Začali později,
ovšem skončí podle všeho dřív,
než je v plánu. Jak je to možné?
Firmě, která v Sušilově ulici staví
nový komunitní dům pro seniory,
nahrává počasí. Zima je letos opět
mírná, takže stavební práce mohou
probíhat doslova „fofrem“.
„Jak si všichni pamatujeme, zastupitelstvo vloni na podzim nejprve
odmítlo tuto stavbu, výběrové řízení
na zhotovitele stavby jsme tak museli
zahájit s dvouměsíčním zpožděním až
po opakovaném jednání na zastupitelstvu a schválení výstavby komunitního domu. Toto zdržení se naštěstí

to vám podle zákona sdělit nemohu.“
Prostějovský magistrát kupuje
pozemek za místním nádražím za
více než čtyři miliony korun. Podle
původních plánů zde má po demolici všech nemovitostí vyrůst velké
parkoviště. „Ve hře je i parkovací dům,
možná by byla také výstavba sportovní haly. Možností je mnoho, ale teď
bude důležité dokončit odkup, tedy
podepsat smlouvu a převést pozemek
do majetku města,“ přeje si náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil.

V každém případě, jakmile odborníci
spočítají veškeré náklady na obě stavební
verze, prostějovští zastupitelé budou o jedné z nich rozhodovat. „Počítám s tím, že
výsledky a odborná stanoviska budeme
mít během letních měsíců, takže na posledním zářijovém zastupitelstvu bychom
o nich mohli diskutovat. Rozhodovat ale
bude zřejmě až nová politická reprezentace města po komunálních volbách,“ dodal
pro Večerník Zdeněk Fišer.
(mik)
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PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu má už k dispozici
podobu „kratší“ verze nového krytého plaveckého bazénu, který by
měl vyrůst v areálu aquaparku Za
Krasickou ulicí. Opozice však chce
větší, především Aleš Matyášek
trvá na padesátimetrové variantě.
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nepromítlo do časových termínů. Firma má novostavbu předat městu na
konci září, podle všeho se tak ale stane
už během letních prázdnin,“ pochvaluje si Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.
„Mírná zima umožňuje stavbařům
pokračovat v práci bez omezení. Zatím
jsme ani neřešili žádný problém. Až na
jeden, kdy si nám obyvatelé sousedního domu stěžovali, že na dvoře mají
bláto a nepořádek. To vše bylo ihned
řešeno a stavbaři na místě provedli
úklid, aby lidé měli kde parkovat,“ prozradil Večerníku Fišer.
(mik)

bude se pan Matyášek stejně jako
v případě Národního centra ptát,
kde plavecký klub vezme peníze na
provoz? Obávám se, že plavecký klub
by požadoval tyto peníze po městu,
přičemž se může jednat až o desítky
milionů korun ročně. To by pak v případě městských dotací nezbylo na
ostatní sportovní oddíly vůbec nic,“
poznamenal trefně náměstek za sociální demokracii.

„Partner má nápady, já je dotahuji do konce,“ VHUL¾O
!"# # $%&'()*+#-)*  $.)# /*'* *0+*-.1%23 YHéHUQÊNX

černíku aktuální vývoj Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
Podle hrubých odhadů by stavba
kratšího plavečáku stála přes 200
milionů korun, dvakrát tak delší
pak až půl miliardy! „To jsou ale
pouze náklady na výstavbu. Musíme
ovšem počítat ještě s údržbou a dalšími provozními výdaji. Pokud opozice
požaduje padesátimetrový bazén,

PROSTĚJOV Firmu „Prodej písků, štěrků a kameniva Jana Maštalířová“ najdete v Bedihošti, kde seženete různé druhy nejpoužívanějších
písků, ať už těžených, které jsou vhodné k betonování, tak kopaných
k zásypům, na omítky či pískoviště. A představte si, že všemu z kapitánského můstku velí žena! Osmapadesátiletá rodačka z Jižní Moravy pochází z pěti dětí, sama je přitom matka čtyř potomků. „Rozvedla jsem se
po třicetiletém manželství a navázala vztah s nynějším partnerem. Ten
je otcem nejmladšího syna a zároveň i otec firmy, neboť to byl vše jeho
nápad,“ říká v interview Jana Maštalířová (na snímku).
jsem začala prodávat písek. (úsměv) Od
EXKLUZIVNÍ
té doby se snažím, aby všechno fungovarozhovor
lo, ale sama bych nedokázala nic. Partner
má nápady, já je dotahuji do konce.“
pro Večerník
ƔƔ Stavební práce náleží především
Petr
mužům. Poslouchají vás? A kolik
KOZÁK
máte v současnosti zaměstnanců
ƔƔ Vaše firma se zabývá prodejem pís- a jak se firmě daří?
ků, štěrků a kameniva. Jak jste se k to- „To máte pravdu... Vždy si od nich ale
muto odvětví jako žena vůbec dostala? nechám ráda poradit, neboť jako žena
„Celý nápad s podnikáním byl mého se stavebnictví a technice učím už osm
současného partnera. V padesáti letech roků a asi ještě dlouho budu. (směje se)
po mateřské a hlavně s tříletým dítětem Máme jich sedm a vím, že se na ně můžu
bych práci hledala těžko. Tak mi vymy- vždy spolehnout. A oni zase na mě. Bez
slel pískovnu a já s malým za zadkem spolehlivých zaměstnanců bychom

toho taky moc nedokázali. Ti jsou vždy
pilířem firmy. Obzvlášť v této oblasti
podnikání je všechno velice rozmanité
a my se snažíme hlavně vyhovět zákazníkům i uspokojit poptávku. Proto se
musí rozšiřovat technika, abychom byli
soběstační.“
ƔƔ Dále nabízíte dopravu nákladními vozy, službu přistavení a odvoz
kontejneru, zemní práce v podobě
UNC i otočného bagru Kubota. O co
je největší zájem? A jak vůbec lze
v této době konkurovat nadnárodním koncernům a velkým marketům?
„U techniky se nedá specifikovat o co je
větší zájem. Všechno je provázané. Souprava naváží písek, Tatra či Avie jej zase
rozváží a musí být k dispozici také pro
UNC a bagr. Hlavně je vše závislé na počasí. Když prší nebo mrzne, tak máme
všichni smůlu. To se zase technika opravuje. „Nikdy mi nešlo o to někomu konkurovat. Pouze se snažím všem s úsmě-

vem vyhovět a ono to pak jde tak nějak
samo, neboť je to jeden velký kolotoč.“
ƔƔ Co nového v budoucnu připravujete?
„Plán mám jenom jeden. Fungovat dál,
hlavně bez velkých problémů, o které
v dnešní době není nouze. Neboť někteří lidé si myslí, že jsou víc než ti druzí
a přitom stačí pouze více úcty i respektu
jednoho k druhému...“
Celý rozhovor najdete již brzy
na www.vecernikpv.cz.
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PROSTĚJOV Ani v prvním únorovém čísle Večerníku nechybí seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který
nese název„NA ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata. V již šesté rundě máme za sebou zpověď
se členem Rady statutárního města Prostějov, tudíž dnes dochází na zástupce podnikatelské sféry, příště bude následovat osobnost
z kulturní či společenské oblasti a jako čtvrtý přijde opět na řadu pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

Mohou se vůbec znesváření politici
dohodnout?
„Od projektantů tak máme v šuplíku
obě verze bazénů, a sice jak padesátimetrového, tak už i o polovinu menšího. Teď nastává doba, abychom je
podstoupili specializované firmě,
která nám projekty odborně posoudí
a přesně spočítá, kolik by stály jejich
realizace. Nejenom výstavba, ale také
samotný roční provoz,“ potvrdil Ve-
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www.vecernikpv.cz

v souladu s vnitřními předpisy Českých
drah a byl předložen ke schválení
dozorčí radě společnosti. Teprve po
udělení předchozího souhlasu dozorčí
rady k prodeji může být uzavřena
kupní smlouva,“ vysvětlila Večerníku
Monika Bezuchová, tisková mluvčí
Českých drah. Už z pouhé zvědavosti
se Večerník také zeptal, kolik zájemců
o prodej pozemků za místním
nádražím v Prostějově České dráhy evidovaly. „Byli dva, a město Prostějov podalo vyšší nabídku. Kdo byl ten druhý,
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o stanovisku
vedení prostějovského magistrátu, které společnost Manthellan vyzvalo k ukončení veškerých
přípravných prací k výstavbě Galerie Prostějov a znovuotevření
parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Podle radních totiž
už dávno skončila nájemní smlouva
na pozemky v centru města.
Večerník však minulý pátek obdržel
exkluzivní vyjádření manažera celého
projektu, který výzvu města absolutně
odmítá! „S názorem vedení města
na platnost nájemní smlouvy nesouhlasíme. Všechny smlouvy včetně
nájemní jsou platné i účinné a nadále
v souladu s nimi připravujeme projekt
Galerie Prostějov. Zahájené přípravné
práce projektu nebudeme přerušovat
a plánujeme je dokončit, protože nám
poskytnou důležité vstupní informace
pro další fáze přípravy,“ sdělil doslova
Lukáš Čepelka, manažer projektu
Galerie Prostějov.
Jak již Večerník dříve uvedl z vyjádření
prostějovských radních, do hry nyní
vstoupí právníci obou stran. Situace je
totiž stále více nepřehledná. (mik)
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„Je to tak, smlouva s Českými drahami
stále není na světě. A popravdě řečeno,
začínáme z toho být už mírně nervózní...
Máme však informace, že jsme ve
vyhlášeném záměru prodeje uspěli, to
znamená, že jsme první v pořadí na odkup pozemku,“ konstatoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Večerník tedy zjišťoval, jak se k celému
záměru prodeje staví druhá strana.
„Vítězem výběrového řízení je skutečně
statutární město Prostějov. Obchodní
případ prodeje je dále projednáván

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už na konci loňského
roku Večerník jako první přinesl dobrou zprávu v podobě vítězství
prostějovského magistrátu v záměru
Českých drah na prodej pozemků za
místním nádražím. Radní tak začali
kout plány, co po demolici polorozpadlých nemovitostí a vyhnání
bezdomovců na bezmála dvou hektarech půdy postaví. Jak jsme však
zjistili, kupní smlouva ještě není
podepsána!

zjistili jsme
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Senior taxi, které zajišťuje usnadnění
dopravy pro méně mobilní seniory a dopravy zdarma v autobusech
MHD, máme několik domů s pečovatelskou službou, kde bydlí senioři
a osoby se zdravotním postižením.
V současné době stavíme komunitní
dům v Sušilově ulici a v plánu je též
výstavba stejného zařízení v Holandské ulici. Tyto projekty představují
cestu, která seniorům umožní udržet
co nejdelší dobu soběstačnost a kvalitu života v jejich přirozeném prostředí. Jde o trend, který je v západním kulturním prostoru dlouhodobě
prosazován,“ sdělil Pavel Smetana.
Podle jeho slov se dá i v roce 2018
předpokládat, že město podpoří sociální oblast dotacemi ve stejné výši
jako vloni. „Ano, bude to znovu okolo dvou milionů korun. Podaří-li se
vyčlenit více prostředků, budu rád,
ale nechci to zatím předjímat, neboť
se v současné době dotacemi zaobírá
komise sociální a zdravotní a následně bude její návrh postoupen do rady
města případně do zastupitelstva. Pokud je mi známo, tak též Olomoucký
kraj v minulém roce obdržel ze státního rozpočtu na sociální služby částku
zhruba osm set milionů korun a pro
letošní rok by měla být tato částka
ještě navýšena,“ poznamenal náměstek prostějovské primátorky.

Manthellan:

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

za místním nádražím -JFM<àPE@H@
stále NEPODEPSANÁ EXKLUZIVNĚ

„AZYLÁK“ Smlouva na pozemky

vecerník
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zpravodajství



Prostějovští radní si úroveň všech
poskytovaných sociálních služeb ve
městě i okolí pochvalují. „Mohu konstatovat, a velice rád, že jsou vskutku na vysoké úrovni. Současná rada
města považuje problematiku dostatečného zajištění sociálních služeb za
jednu z prioritních oblastí, kterým se
věnuje,“ předesílá hrdě Pavel Smeta-

výše dotace (v Kč)

        "#$

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Není snad člověka, který by za svůj život nepotřeboval alespoň jednu sociální službu. A zdaleka se nemusí jednat
o lidi z těch nejnižších vrstev společnosti. Síť tohoto druhu je
totiž v Prostějově velmi rozsáhlá, což možná veřejnost ani tolik
nevnímá, ale je tomu bezesporu tak. Přestože rozpočty jednotlivých organizací zajišťuje z větší části stát nebo příslušný kraj, ani
prostějovský magistrát se v drtivé většině případů rovněž nezříká
zodpovědnosti a mnoha institucím každoročně finančně pomáhá. Vloni takto na dotacích do sociální oblasti rozdělil přes dva
miliony korun.
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mátorky potřebu nejsilnější injekce
z dotací města do sociální oblasti.
Večerník ale zajímalo ještě jedno téma. A dlužno dodat, že jde
o problém, který se v sociální oblasti magistrátu zatím příliš nedaří
řešit. Tím je akutní nedostatek kapacit v domech pro seniory. „V této
oblasti jsou možnosti značně omezené. Město Prostějov totiž není provozovatelem žádného domova pro
seniory. Ten v Nerudové ulici stejně
jako domov působící v rámci Centra
sociálních služeb nejsou městskými
zařízeními, jak se někdy občané domnívají, ale jedná se o zařízení Olomouckého kraje. Stejně tak domovy
pro seniory v Jesenci či Bohuslavicích. Domovy pro seniory v Kostelci
na Hané nebo Soběsukách jsou zařízení těchto obcí. Město Prostějov je
však s těmito zařízeními v kontaktu
a daří se nám v rámci jejich možností
pomoci žadatelům i jejich rodinám
při umisťování důchodců do těchto
zařízení,“ pustil se do této problematiky. „Co však můžeme pro seniory
udělat v Prostějově, je to, že podpoříme jiné služby a projekty. Vedle
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Nejštědřejší dotaci získalo v uplynulém roce opět Azylové centrum
v Prostějově. „Toto zařízení hodnotím velice kladně, jeho ředitel Kalla
má letité zkušenosti při práci s osobami bez přístřeší. Azylové centrum
proto není pouze zařízení poskytující
přístřeší, ale pracuje i v terénu při vyhledávání osob bez domova, pomáhá
jim se stravou a umožňuje jim vyprat
si oděv, vede je k pracovním návykům a pomáhá těm, kteří projeví zájem se začlenit zpět do společnosti.
Nabízí také pomoc se získáváním
pracovních a hygienických návyků,
včetně umisťování v bytech těch, kteří se rozhodnou odejít z ulice zpět do
běžného života. Podmínkou je samozřejmě zájem těchto občanů i snaha
o začleňování. Je potřeba zdůraznit, že podporou této služby se také
zmírňuje riziko dopadu negativních
jevů, jako jsou majetková a násilná
trestná činnost či rozličná zdravotní
rizika. To vše by mohlo potenciálně
společnost ohrožovat. Z tohoto důvodu jsou nezbytné prevence a práce
s lidmi z těchto sociálně vyloučených
skupin,“ vysvětluje náměstek pri-
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na (ČSSD), náměstek primátorky
statutárního města Prostějova pro
sociální oblast.
Vedle institucí, jako jsou Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova a Úřad práce v Prostějově, se
problémy, s nimiž se potýkají občané,
zabývá také řada neziskových organizací zajišťujících širokou škálu sociálních služeb. „Jako příklad mohu uvést
Azylové centrum Prostějov, Charitu
Prostějov, Společnost Podané ruce,
SOS dětské vesničky, spolek LIPKA,
Mateřské centrum Prostějov, Prostějovští vozíčkáři a spousta dalších.
V současné době si město Prostějov
zadalo u Střediska rozvoje sociálních
služeb z Jeseníku aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb, a to nejen na území města,
ale i v rámci celého regionu, které má
Prostějov jako obec třetího stupně na
starost,“ prozradil Smetana.
Různým organizacím bylo ze strany města v roce 2017 poskytnuto
na dotacích něco málo přes dva
miliony korun. Není to však na
pětačtyřicetitisícové město málo?
„Je i není. Samozřejmě bychom si
přáli, aby do sociální oblasti proudilo
víc prostředků, to samé si jistě přejí
i neziskové organizace, které si žádají o dotace. Na straně druhé je třeba
si uvědomit, že za sociální oblast
primárně odpovídá stát a jím řízené
instituce. Naše podpora sociálních
služeb je pouze doplňkovou činností,
kterou zajišťuje nejen město ze svých
prostředků, ale též Olomoucký kraj,“
zareagoval náměstek.
Žádosti o dotace na jednotlivé projekty a služby v Prostějově jsou v prvním kole posuzovány komisí sociální
a zdravotní, která je složena z odborníků v této oblasti. Následně dotace
řeší rada města, případně zastupitelstvo. Takže dá se říci, že v tomto
„vícekolovém“
projednávání
jsou zvažována všechna pro
a proti při přidělování
dotací.

konstatuje náměstek Smetana

MĚSTO
ZVEŘEJNILO
SOCIÁLNÍ
DOTACE,
PRIORITU
MÁ
OPĚT
„My jen pomáháme, tyto služby má financovat stát,“

milujeme

PROSTĚJOV Policisté pátrají po
řidiči, který na parkovišti ve Vrahovicích naboural osobní auto a z místa nehody zbaběle ujel. Vyšetřovatelé
by uvítali případné svědky, kteří by pomohli nesvědomitého šoféra vypátrat
a pohnat ho k odpovědnosti.
Ve čtvrtek 1. února krátce po patnácté
hodině došlo na parkovišti v ulici Marie Majerové ve Vrahovicích k havárii
nezjištěného vozidla do zaparkovaného
automobilu značky Renault. Dosud
neznámý řidič následně nesplnil svou
povinnost učinit opatření ke zkontaktování provozovatele poškozeného
vozidla nebo oznámení věci policistům

a z místa ujel,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Z toho
důvodu nebylo možné u řidiče provést
dechovou zkoušku. Výše způsobené
škody na Renaultu byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun,“ uvedl
dále Kořínek s tím, že příčiny, okolnosti, míra zavinění i totožnost řidiče
nezjištěného vozidla jsou předmětem
dalšího šetření. „Samozřejmě bychom
uvítali, kdyby se na kterékoliv policejní služebně přihlásili možní svědci
nehody,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Vedení magistrátu
už disponuje konečným součtem
hmotných škod během silvestrovských a novoročních oslav
v Prostějově. Jak Večerník jako
první informoval už začátkem ledna, ani tentokrát se město nevyhnulo ničení majetku ze strany opilých
vandalů. „Je to nekonečný příběh,“
poznamenává náměstek primátorky statutárního města Prostějov
Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Během oslav konce roku 2017 došlo
v ulicích Prostějova k poškození nebo
úplnému zničení celkem dvaatřiceti
kusů odpadkových košů. V roce
předchozím se vandalové „postarali“
o téměř stejný počet zničených nádob,
tehdy jich bylo třiatřicet kusů. V roce
2015 jich ale zlikvidovali dokonce
pětapadesát. „Doufat, že se tito lidé
nad sebou zamyslí, je asi hodně naivní. Za takto vynaložené peníze se
mohla nakoupit spousta potřebných
věcí například pro školy, školky nebo
některá hřiště,“ posteskl si náměstek
prostějovské primátorky.
Celková škoda na městském majetku byla vyčíslena na 81 312 korun.

dohledán pachatel, bude následně škoda
předána Finančnímu odboru Magistrátu města Prostějova k uplatnění pojistného plnění z pojištění majetku města,“
předesílá náměstek.
„Zničené odpadkové koše samozřejmě
nahradíme novými, a to na základě
požadavku magistrátu,“ uzavřel toto
téma Martin Grepl, ředitel společnosti
FCC Prostějov.
(mik)
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„Cena obsahuje pořízení nových odpadkových nádob včetně montáže,“
upřesnil Pospíšil. Podle jeho vyjádření
budou všechny podklady předány
Policii ČR k zahájení šetření poškození
majetku města. Otázkou ale je, zda policisté vypátrají alespoň někoho, kdo se
o škody přičinil. „Obávám se, že stejně
jako vloni a předloni tomu tak nebude.
Po ukončení šetření, pokud nebude

Prostějov (red) - Tak se konečně
dočkali. Vedení prostějovského
magistrátu v uplynulých dnech
rozhodlo, že ve Vrahovicích
vznikne nová komunikace. Po
jejím vybudování volají zejména
obyvatelé ulice Petra Jilemnického.
„Obdrželi jsme od občanů žádost
o vybudování komunikace v ulici
Petra Jilemnického ve Vrahovicích.
Jedná se o specifickou lokalitu, kde je
jedna strana ulice tvořená původní zástavbou a druhá nově vybudovanými
rodinnými domy. V minulosti město
stavělo komunikace v nově vybudovaných lokalitách pouze za finanční
spoluúčasti občanů. Vzhledem k této
nestandardní situaci v lokalitě budeme vše řešit z prostředků magistrátu,“
prozradil na internetových stránkách
prostejov.eu Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Na základě zkušenosti s projektovými zakázkami obdobného charakteru a rozsahu je finanční náročnost
na zhotovení předmětné projektové
dokumentace odhadována na 150
tisíc korun.
(red)

aneb jak se Silvestr nevyplatí... komunikace
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Prostějov (red) - V listopadu loňského roku proběhlo setkání vedení
města s občany náměstí Spojenců
a E. Beneše v Základní škole E. Valenty. Lidé se dotazovali na problémy, které je tíží a mimo jiného se
mluvilo o možnosti umístění dodatkové tabule na umožnění vjezdu ke
vchodům vybraných domů sídliště
E. Beneše tak, aby obyvatelé dané
lokality mohli přistavit své auto pro
nutné naložení a vyložení nákladu.
„Pracovníci odboru dopravy prostějovského magistrátu situaci prověřili
a jednali také s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Na základě zmíněného jednání doporučujeme označit
komunikace sloužící k přístupu ke
vchodům vybraných domů sídliště
E. Beneše dopravní značkou ´Obytná zóna´. Vedení města s požadavkem obyvatel rovněž souhlasí. Do
lokality budou umístěny potřebné
dopravní značky na umožnění vjezdu ke vchodům vybraných domů,“
sdělil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy.

    

Prostějov (mik) - Prostějovští radní
se podruhé v tomto roce sejdou ke
společnému jednání, které se uskuteční zítra, tj. v úterý 6. února. Na
programu je bezmála sedm desítek
bodů! „Kromě příprav únorového
zasedání zastupitelstva se budeme
zabývat vyhláškou o nočním klidu,
probírat budeme situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace, blížící se Velikonoční jarmark, změny
v organizační struktuře magistrátu
a například také nové směrnice při
zadávání veřejných zakázek,“ prozradila Alena Rašková (ČSSD),
primátorka statutárního města Prostějov. Konšelé se budou zabývat
také dotacemi města. „Padnou první návrhy na rozdělení organizacím
z oblasti sportu a kultury,“ potvrdila
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVčko). Projednávat se
budou rovněž majetkoprávní záležitosti a také investiční akce. „Budeme
mimo jiného schvalovat i plán oprav
chodníků v Prostějově na rok 2018,“
připomněl další náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).

  % %  &
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kamionů někde u zaprášené silnice,
ale s bohatými muži v prostředí, kde
se prostitutkám říká společnice.
Vydělávat si vlastním tělem jí však
nestačilo. Proto tahle „špatná holka“ zkusila dobrodružství v Pákistánu. S devíti kilogramy heroinu ji
však chytili na letišti, načež putovala do vazby, kde bez make-upu řádně sešla. V jejím případě se v podstatě jednalo o pohádku O Popelce
vyprávěnou pozpátku. Dívka uvyklá luxusu a neschopná práce si pokazila život a ocitla se v nuzném
prostředí, kde se musí potýkat
s řadou ústrků. Příběh, který zná
prakticky celá republika a půl světa,
je nesmírně smutný pro její rodinu,
nicméně velice poučný pro všechny
ostatní. Zejména pro ty, jež by jej
chtěli následovat. I proto by čeští
vyšetřovatelé měli vyslechnout její
kamarádky, které lákala na „focení“
v Pákistánu s velkými zisky.
Popelka naruby nyní z vězení prosí
o pomoc a doufá ve vydání do České republiky.
Ničeho takového se však zřejmě
nedočká. Není přitom na místě ji
jakkoliv litovat. Ona sama vědomě
podstoupila obrovské riziko, které
je s pašováním drog spojené. Pokud
by nebylo, pašoval by kdekdo. Domnívat se přitom, že jí někdo pouze
„podstrčil“ devítikilovou zátěž do
kufru, by hraničilo se skutečnou na-

ivitou. Trest by si pak Tereza neměla odpykávat u nás, ale naprosto logicky v zemi, proti jejímž zákonům
se provinila.
Podobně nezákonným způsobem si
snažila na živobytí vydělat i o tři roky
starší Kristýna Žáková z Dětkovic,
o čemž Večerník informoval v předminulém vydání. Ani ona na první
pohled chudobou a starostí o druhé
právě netrpěla. Přesto kradla po supermarketech tak vytrvale, až skončila ve vazbě. Na rozdíl od Terezy
ji nechytli jednou, ale mnohokrát.
Přesto se jí vězení dlouho vyhýbalo.
Nyní může být neskonale ráda, že
se svých zlodějen dopouštěla u nás
a nikoliv v Pákistánu...

S
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a výprava pod názvem olympionici
z Ruska, nebo jak se to vlastně budou jmenovat, to je už snad jen parodie na základní olympijskou myšlenku čestnosti a rovnosti.
oložme si otázku, zda se tomuhle
všemu dá vlastně divit, a odpověď
je nabíledni, nedá! Olympijské hnutí
se totálně zkomercializovalo a jsou
v něm, jako ve sportu obecně, obrovské peníze, za kterými někdo stojí.
Zcela logicky je chce zpět, a to ještě
s velkým ziskem. A tudíž se prodávají
televizní práva za nehorázné peníze,
jsou zde oficiální sponzoři olympiád opět za nehorázné peníze, a když
někdo náhodou použije logo jiné,
následuje nehorázná pokuta. Olympijští bafuňáři dostávají nehorázně tlusté
obálky při hlasování o pořadatelích
olympiád, případně alespoň nehorázně „tlusté“ dary, a pak se dějí věci...
uma sumárum: ta původní myšlenka starověkých olympiád,
případně těch obnovených panem
Coubertinem je již nenávratně
v prachu a vítězí byznys, komerce
a z toho vyplývající podfuky. Vkrádá se pak možná tak trochu kacířská
myšlenka, zda olympiády raději
nezastavit a věnovat se jen jednotlivým sportům v rámci jejich světových šampionátů. No nestane se to,

víme to všichni a také všichni víme,
že ač tohle všechno máme na paměti,
stejně zase zasedneme v únoru k televizím a budeme fandit, aby hokejisté
porazili naturalizované Kanaďany, hrající za Koreu a i všechny další a zopakovali po dvaceti letech Nagano. Taky
aby nám „to cinklo“ i od biatlonistů,
snowboarďáků, rychlobruslařů a třeba
i někde jinde.
Budeme asi málo spát, ale: ČEŠI,
DO TOHO!!!

 



Nenechám si zakroutit krkem
Uhni sakra, babo!
Také já jsem si byla pochopitelně splnit svoji Šla jsem po chodníku v Olomoucké ulici
občanskou povinnost a zúčastnila se prezi- a najednou mi za zády někdo zakřičel: „Uhni
dentských voleb. Před volební místností jsem sakra, babo!“ Uskočila jsem rychle a kolem
potkala dávnou kamarádku, tak jsem se jí jen mě prosvištěl na kole asi třicetiletý muž a za
tak mezi řečí zeptala, komu dala svůj hlas. „Ze- ním zřejmě jeho zhruba desetiletý syn. Rovmanovi přece! Aby konečně zakroutil krkem něž na kole. Nestačila jsem říct ani slovo, ti
všem těm z pražské kavárny,“ uzemnila mě dva se chechtali, jako kdyby šlo o velkou
kamarádka. Po jejích slovech můžu říct, že už legraci. Tak nevím, patří chodník chodcům
bývalá... Já jsem volila pana Drahoše, protože nebo cyklistům?
jsem si přála za prezidenta slušného člověka.
Jana Navrátilová, Prostějov
No nic, nevyšlo to, ale krkem si rozhodně zakroutit nenechám.
Jitka Dvořáková, Prostějov
Menšiny nás vydírají
Nejsem antisemita ani člověk, který by byl proti jakýmkoliv pietním místům. Nejsem ani rasista. Ale zdá se mi, že v poslední době naši většinovou společnost začínají vydírat menšiny, a to ať už profesní (politici, zubaři a tak dále), nebo náboženské, či rasově odlišné. Já, když přijdu k někomu na návštěvu,
tak mu také nezačnu přestavovat nábytek, nezačnu bourat nové dveře, ale chovám se u něho slušně podle pravidel jeho domácnosti. Mám tedy otázku:
Byli jste se podívat na hlavním prostějovském židovském hřbitově? Tam je zapotřebí vašich amerických peněz! Křesťané, když jim zruší hřbitov, tak přemístí náhrobky a ostatky na jiný, a na místě bývalého hřbitova umístí upomínku s textem, který toto místo připomíná. Napíší historii, popřípadě jména
pochovaných a poučí mládež ve školách. Židé a křesťané, jako první monoteistické národy na naší zeměkouli, svou neústupností vůči jiným názorům ze
svých řad způsobili mnoho krveprolití. Zamyslete se nad mým názorem, prosím.
Čeněk Svoboda, Vrahovice
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radoxně ještě dnes po letech medaile
z olympiád přibývají a je otázkou,
zda se nad tím máme radovat, či ne.
Cenné kovy jsou totiž výsledkem
změn antidopingových testů, které
usvědčují hříšníky, a tak se mění pořadí ve sportech, kam se člověk podívá.
Trochu to připomíná scénu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kde Petr Nárožný jako závodník říká: „Trvám na
opakování ceremoniálu...“ Bohužel ve
filmu se nad tím zasmějeme, v reálu
už ani ne. A z toho, že se mění pořadí po letech, medaile se přesouvají
z jednoho na druhého a vlastně
i knihy s výsledky a oslavnými
komentáři některých sportovců,
které tehdy vyšly, lze dnes hodit do
stoupy, je spíše k pláči...
ně osobně je z toho velmi
smutno, protože všechno
toto olympijské zápolení mělo být
jedním velkým vzorem pro mladé
začínající, teď se vše obrátilo vniveč.
Doslova továrenská dopingová mašinérie ze Soči udělala z olympiád již
úplný paskvil, leč tresty jsou podivné

Na pejskaøe není metr?
Jsou Smetanovy sady místem, které je určeno pro volný pohyb psů? Podle mého názoru nejsou! Jak je tedy
možné, že v tomto parku lidé zcela bezostyšně venčí
své psy? Minulé úterý jsem procházela s vnučkou tímto parkem a viděla jsem mladého muže, jak pustil z vodítka dva velké psy, zřejmě dogy, nevyznám se v rasách.
Ti pak běhali volně po polovině parku, káleli na trávník
a několikrát pomočili lavičky na různých místech. Bylo
mi na zvracení. Když si pomyslím, že na těchto trávnících si v létě hrají děti a na lavičkách lidé odpočívají,
je mi z toho opravdu úzko. Copak tento prostor nejde
lépe hlídat a nedovolit pejskařům dělat takové věci?
Božena Otáhalová, Prostějov

T

si každý si vzpomene, co dělal,
když Petr Svoboda dal gól Rusům v olympijském finále v Naganu
před dvaceti lety. My všichni, co se
hokejem tak nějak více zabýváme,
vám dokonce celou situaci na ledě
jsme schopni i popsat, a to včetně
barvy dresů. Ano, byla to tehdy velká
sláva, v mém případě na oslavu padla
láhev originál gruzínského koňaku,
který se mimochodem, jak jsem zjistil, zase dostává do módy. Hokejová
olympijská medaile je vždy tak nějak
výše, tím ovšem nechci snižovat třeba Katku Neumannovou, která tehdy v Japonsku také zazářila.
eď olympiádu hostí Jižní Korea,
jde tedy o jakýsi návrat do Asie.
A já již zase slyším od svých spoluobčanů rozbory, jak by to mohlo
dopadnout, nebo taky nedopadnout. A tak je teď tady zveřejním, ať
můžete buď souhlasit, či oponovat,
eventuálně si vsadit na počet medailí a od koho je můžeme čekat.
Přidám k tomu ještě pár obšírnějších
poznámek. Především tu, že nám pa-

A

Dnes budu kapku fušovat do řemesla kolegům ze sportovní
sekce, ale prostě si nemohu pomoci, protože i sport za analýzu stojí. Ne, nebojte, nebudu rozebírat Národní olympijské
centrum, ani táhnoucí se místní hokejové kauzy, ale opravdu
se posunu o hodně výš, a sice k blížící se olympiádě...

JEDNA PŘEDOLYMPIJSKÁ O RADOSTI ZE SPORTU...

Jsou mladé, krásné a potřebují peníze. Jenže kde je vzít? Zvláště když
jim nakupování a péče o vlastní
vzhled zaberou tolik času, že na práci už žádný nezbývá. Ony by však
„hákovat do fabriky“ nikdy nešly.
Lidi, kteří tak činí, berou jako „socky“ a pohrdají jimi. Ostatně peníze
na značkové kabelky se dají vydělat i jinak. Někdy to však přeženou
a pak se nemohou divit, že skončí
pod zámkem. Omluvou jim rozhodně nemohou být jejich „mladická nerozvážnost“ a křehký vzhled.
Tereza H. z Uherského Hradiště
velmi brzy zjistila, že nejstarší řemeslo má stále zlaté dno. Alespoň
v případě, že se neprovozuje s řidiči
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SKONČÍ ZMATKY? V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
AUTOBUSŮ OPĚT ZMĚNY
Další úpravy mají být
zapracovány ještě po 4. březnu

PROSTĚJOVSKO Fiasko s novými jízdními řády řeší doslova
dennodenně stovky lidí. V minulých dnech tak na téměř všech
autobusových linkách po celém regionu probíhaly úpravy
a řešení problémových linek včetně špatně navazujících spojení při přestupech. Od poslední lednové neděle pak platí nové - či spíše staronové - jízdní řády. Změna se dotkla 97 jízdních
řádů a také jedenadvaceti licencí, které bylo třeba upravit kvůli
korekci trasy spoje. Největší potíže byly evidovány na jihu regionu, ale například také v Olšanech u Prostějova...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Nepříliš dobře provedené změny
v jízdních řádech velmi nepříjemně
překvapily cestující a zasáhly do
každodenních životů stovek z nich. Za
tvorbou nového systému stojí Krajský
koordinátor integrovaného systému
Olomouckého kraje (KIDSOK).
Stížnostíodobčanůnaobecníchúřadech

u starostů, ale také v redakci Večerníku
byl skutečně nespočet. Zmíněná organizace se za způsobené nepříjemnosti
již veřejně omluvila, následně se ve spolupráci s autodopravci pustila do hektických úprav. Jejich výsledkem je nový jízdní
řád, který platí od neděle 28. ledna 2018.
„Předělávali jsme dvanáct z celkem
patnácti linek. Nejhorší situace byla
v Olšanech, kde byly nasazeny tři
nové spoje. Velké problémy byly také
s přepravou dětí mezi Kralicemi
na Hané a Bedihoští. Došlo rovněž
k celé řadě časových posunů, a to
i v souvislosti s návazností na vlaky,“

Po týdenní pauze

se v Kladkách
opět LYŽUJE

zjistili jsme

$ÊNQHKCNQXÆCWVQDWU[(6.XRQFUVCVPÆé¾UVKTGIKQPWRQPQXÆOTQEGPCJTCFKN[XQ\[URQNGéPQUVK#TTKXC

popsal Večerníku situaci ředitel autobusové divize FTL Jiří Hloch s tím,
že výraznými změnami prošly i víkendové spoje. „Snad to bude fungovat. Zatím jsme zaznamenali jedinou
námitku, kterou jsme adresovali na
KIDSOK,“ přidal v průběhu uplynulého týdne Hloch.
Kromě výše uvedeného se na
Prostějovsku přednostně řešily
také posily pro školní autobusy jezdící mezi Prostějovem, Smržicemi
a Čelechovicemi na Hané.

„V další vlně změn bude naším cílem zapracovat do opravených jízdních řádů připomínky, které stále
přicházejí. Dále budou na základě
podnětů obcí a cestujících změněny
jízdní řády mezi Prostějovem a Konicí, Prostějovem, Plumlovem a Protivanovem a také na Němčicku. Zapracování těchto změn by se mělo
promítnout do jízdních řádů po
čtvrtém březnu,“ přislíbila Kateřina
Suchánková, která byla po odvolání
ředitele KIDSOK pověřena řízením

této příspěvkové organizace Olomouckého kraje.
Jízdní řády jsou od konce ledna
k dispozici na internetu. Zájemci
je najdou také na webu krajského
koordinátora dopravy KIDSOK,
kde je uveden i přehled změn.
Úpravy jsou již zapracovány také
do celostátního systému IDOS.
Cestující se mohou i nadále obracet na infolinku na čísle 588 88
77 88, případně využít stránky
www.DopravaOK.cz.
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KLADKY Málokde tak vyhlížejí teploty pod nulou jako v Kladkách. Bohužel provozovatelům
zdejšího lyžařského areálu letošní zima rozhodně
nepřeje. Přesto se nevzdávají a vzkazují: Tento
týden se už bude lyžovat naplno!
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VÝŠOVICE S tím už prostě nešlo
nic dělat... Přímo do cesty se ve
středu odpoledne postavil řidiči
škodovky srnec, šofér už srážce
nedokázal zabránit. Po prošetření
nehody, která se stala u Výšovic, si
od policistů převzali uhynulé zvíře
myslivci.
„Ve středu jedenatřicátého ledna před
půl čtvrtou odpoledne došlo na komu-

nikaci mezi Výšovicemi a Němčicemi
nad Hanou ke střetu osobního automobilu typu Škoda Octavia se srncem.
Jednašedesátiletému řidiči jedoucímu
v koloně vozidel zvíře do cesty z pravé
strany vběhlo náhle. Muži se střetu již
nepodařilo zabránit a se zvěří se pravou přední částí vozidla střetl,“ popsal
kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Krajského ředitelství Olo-

9

 

mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. Ke zranění osob nedošlo,
srnec bohužel střet nepřežil. Výše
způsobené hmotné škody tak byla
předběžně vyčíslena na pětatřicet
tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Usmrcené zvíře si na místě
převzal člen místního mysliveckého
sdružení,“ doplnil Kořínek.
(mik)

Plánují „Fit stezku“
Hluchov (mls) - Posílení těla na
čerstvém vzduchu si od výstavby
Fit stezky slibují v Hluchově. Tento projekt v sobě kombinuje běh
a posilování ve volné přírodě.
Obec se do výstavby pustí v případě, že se jí podaří získat dotace ve
výši sedmdesáti procent z celkových nákladů.

Chystají velkou knihu
o historii obce
Čechy pod Kosířem (mls) - V Čechách pod Kosířem letos připravují
vydání obsáhlé publikace mapující
historii a současnost obce. Kniha
bude doplněna množstvím obrazového materiálu. Zdejší radnice
proto vyzývá občany, aby zapátrali
ve svých soukromých archivech.
„Stále zůstávají místa v naší historii,
která jsou zcela nezmapovaná. Například se nám nepodařilo nikde
objevit jedinou fotografii z časů,
kdy u nás fungovala místní cihelna. A takových příkladů je mnoho.
Zapůjčené fotky si naskenujeme
a v pořádku vrátíme,“ slibuje starosta obce Milan Kiebel.

Poøídili keramickou pec
Malé Hradisko (mls) - Obec
Malé Hradisko vyzývá zájemce
o keramiku, a sice jak dospělé, tak
děti, aby se přihlásili na obecním
úřadě. Vedení obce totiž pořídilo
keramickou pec a rozjíždí činnost
keramického kroužku.

Dotace pro hasièe
Konice (mls) - Olomoucký kraj
poskytl dotace na částečnou úhradu nákladů na zajištění jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí
na Konicku, a to ve výši 46 tisíc
korun. Hasiči použili peníze na
nákup dvou dýchacích přístrojů
včetně záložních lahví. Jednotka
z Nové Dětiny získala patníct tisíc
korun, které využila na opravu automobilu. V Runářově za šestnáct
tisíc z kraje nakoupili pět moderních přileb.

KDE SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE, PIŠTE

582 333 433,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

Vzácné
prameny
v
Lázních
Skalka

Příčinou byl průzkumný vrt pro tepelné čerpadlo, ten byl již ucpán a stav se vrací do „normálu“
SKALKA Tohle byl velký průšvih!
Vidina kotlíkové dotace vezjistili jsme
dla jednoho z občanů Skalky
k tomu, že si u odborné firmy
objednal průzkumný vrt pro tepelné čerpadlo. Společnost celou akci oznámila patřičným úřadům a akci provedla. Jenže se
stala obrovská chyba. Vrt narušil geologické podloží natolik, že
nashromážděná vzácná voda z podzemní odtekla pryč! To se
velice negativně projevilo na výživnosti unikátních lázeňských
pramenů. Řešení problému bylo extrémně složité. Podle aktuálních informací se už ale voda do pramenů postupně vrací...

Martin ZAORAL

Na celou situaci upozornil Večerník
již v polovině ledna jeden z našich
čtenářů. „Byl jsem si začátkem roku
v Lázních Skalka pro vodu a zjistil,
že ani z jednoho ze čtyř hlavních pramenů téměř žádná neteče. Ptal jsem
se po příčinách a bylo mi řečeno, že
za tím stojí vrt pro tepelné čerpadlo,“
prozradil rozhořčený muž.
Tento stav nadělal vrásky na čele
i vedení obce. „Je to tak. Průzkumný
vrt pro tepelné čerpadlo byl proveden začátkem loňského prosince a už

před Vánocemi se začal projevovat
významný úbytek vody jak v lázeňských pramenech, tak ve studních
místních občanů. Prameny byly tak
na pěti až deseti procentech běžného
průtoku, prakticky nic z nich neteklo,“
potvrdil Večerníku starosta Skalky
Antonín Frgal s tím, že v podzemí
došlo k přerušení napjaté akumulace vody. „Naše obec stojí na svahu.
Jakmile voda může, tak zteče jinam.
A to přesně se také stalo,“ vysvětlil.
Celou záležitostí se zabývá mimo
jiné Český inspektorát lázní a zřídel, Hydrogeologický úřad, Báň-

Léèivé prameny ve Skalce
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ský úřad a řada dalších. Obnovení
původního podloží není vůbec
jednoduché. „Bude k němu třeba
využít takového materiálu, který nezmění původní složení vody. Přitom
jednotlivé geologické vrstvy jsou
na sobě naskládány jako přísady do
sendviče a každá z nich má specifické složení,“ nastínil Frgal.
Voda z minerálních pramenů se využí-

vá k pitným kúrám a je hlavní součástí
všech léčebných procedur, které nabízí
zdejší lázně. Ty pomáhají při léčbě pohybového ústrojí, chorob revmatického
charakteru a zejména artrózy. Běžného
provozu se však dle starosty situace nikterak výrazněji nedotkla. „Lázně mají
dostatečné zásoby vody a stále nějakou
zachycují, což jím stačilo,“ reagoval na
dotaz Večerníku Antonín Frgal.

Lázně ve Skalce využívají místní minerální vody. Chemické složení alkalicko-sirnatých vod je unikátní, obsažený sylvín nemohou nabídnout
žádné české lázně, nachází se pouze v Itálii a Rakousku. Minerální
prameny se jmenují Jan, Svatopluk, Cyril a Metoděj a Julinka. Pramen
Svatopluk pomáhá při překyselení a onemocnění žaludku a vředové
chorobě žaludku a dvanácterníku. Pramen Cyril a Metoděj přináší
užitek při zánětlivém onemocnění tlustého střeva a příznivě působí na
funkci jater, zejména při začínající cirhóze. Tyto dva prameny jsou vrtané a Ministerstvo zdravotnictví je prohlásilo za přírodní léčivé zdroje.
Prameny Jan a Julinka jsou přirozené přírodní vývěry. Jan pomáhá při
léčbě vysokého krevního tlaku a při zánětlivých onemocněních průdušek,
Julinka působí močopudně a je vhodná při zánětlivých stavech ledvin,
některých funkčních poruchách ledvin a při tvorbě močového písku
a kaménků. Prospívá také nemocným s cukrovkou.
Naopak únik vody se ve Skalce
akutně projevil u všech, kteří nemají vodovod. „Studny jsou prázdné. Hasiči občanům pravidelně doplňovali vodu do retenčních nádrží,“
konstatoval první muž populární
obce na Prostějovsku.
Řešení nastalého problému bylo
na firmě, která vrt provedla. Jejím pracovníkům se po konzultaci

s odborníky podařilo už koncem
ledna dát vše do relativního pořádku. „Vrt byl ucpaný, díky čemuž
se voda do pramenů postupně vrací.
Napomáhá tomu i deštivé počasí,“
zvěstoval na konci uplynulého týdne
dobrou zprávu starosta Skalky, který
po celou dobu přes úřady vytvářel
tlak na to, aby se situace vyřešila co
nejdříve.

18013110161

Minulé pondělí 29. ledna v odpoledních hodinách proběhla na
silnicích Prostějovska dopravně
bezpečnostní akce zaměřená zejména na dodržování rychlostních limitů jízdy a zákaz požívání
alkoholu a jiných návykových
látek řidiči. Během trvání akce
policisté zjistili celkem 18 řidičů,
kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost jízdy.

Jeli moc rychle

V sobotu 3. února přijali policisté z obvodního oddělení v Konici
oznámení o vloupání do chaty
v katastru obce Přemyslovice,
které se mělo stát někdy v rozmezí od 31. prosince loňského roku
právě do tohoto období. Neznámý pachatel se dostal do objektu
po poškození okenice a okna.
Vše prohledal a odcizil elektrické
nářadí za předběžně sedm a půl
tisíce korun. Škoda poškozením
je předběžně odhadována na čtyři
tisíce dvě stě korun. Případ policisté prověřují pro podezření ze
spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody,
za které pachateli hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

Do chaty u Přemyslovic
vlezl zloděj oknem

V pondělí 29. ledna před třetí hodinou v noci kontrolovali policisté
v Pavlovicích u Kojetína osobní automobil značky Ford a jeho jednadvacetiletého řidiče z Kroměříže.
Provedenou dechovou zkouškou
u muže změřili hodnotu 1,72 promile alkoholu v dechu. Muž se
změřenou hodnotou souhlasil,
k užití alkoholu se přiznal a uvedl,
že krátce před jízdou vypil pět půllitrů desetistupňového piva a tři
velké odlivky slivovice. Další jízdu
policisté muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Po pivu a slivovici
sedli za volant

Mladistvého sprejera odhalili v minulých dnech policisté obvodního oddělení z Plumlova, který
v prosinci loňského roku pomaloval železniční stanici ve Stražisku
a autobusovou čekárnu v místní
části Maleny. Fasádu nádražního
objektu posprejoval černo-stříbrným ornamentem a černým
čtyřpísmenným textem, kdy majitel objektu si škodu vyčíslil na
8 100 korun. Černý sprej použil
i na zastávku, kde vytvořil sprejem nápis na bílé stěně uvnitř přístřešku. V tomto případě způsobil
škodu obci ve výši 500 korun.
Šetřením policisté zjistili, že pachatelem je šestnáctiletý mladík,
který se ke svému protiprávnímu
jednání doznal. Nyní je podezřelý
z provinění poškození cizí věci.

Rádoby umělec odhalen
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Obec schválila odkup kopce pod kostelem,
podnikatel následně vycouval ze směny

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

Martin ZAORAL
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zimě se obec proměnila v království
Arendelle, které upadlo do věčné
zimy. V místním Obecním domě se
díky tomu sešlo zhruba patnáct po-

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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DZBEL Pokud se takový šofér
pod vlivem bezmála dvou promile
alkoholu objeví kdekoliv na silnici,
je o malér postaráno! Rovněž při
srážce dvou vozidel mezi Dzbelem
a Nectavou hrál hlavní roli chlast. Po
čelním střetu došlo díky němu nejen
ke značné škoda, ale navíc ke zranění
dvou osob!
V pondělí 29. ledna v 17:20 hodin došlo
na silniční komunikaci mezi obcemi Dzbel a Nectava k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů. Co přesně se stalo? „Jednapadesátiletý řidič vozu Škoda
Octavia při projíždění pravotočivou
zatáčkou nezvládl řízení a s vozidlem
přejel do protisměru. Tam se čelně střetl
s protijedoucím automobilem značky
Seat řízeným třiatřicetiletým mužem.

Při dopravní nehodě oba řidiči utrpěli
zranění, se kterými byli převezeni do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal
střet František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Hmotná škoda byla stanovena na osmdesát tisíc korun. „Alkohol u řidiče
Seatu policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. U šoféra Octavie
však naměřili hodnotu 1,94 promile
alkoholu v dechu. Muž jevil viditelné
známky požití alkoholu a k jeho užití se
také na místě doznal. Jeho ovlivnění je
tak pravděpodobnou příčinou nehody.
Zda je tomu opravdu tak, je předmětem
dalšího šetření,“ přidal Kořínek.
Po prohlídce technického stavu havarovaných vozidel policisté na místě

Obec Stražisko požádala Richarda
Benýška o výměnu pozemků. Jednalo
se o parcely kolem místního kostela
a hřbitova. Majitel Běleckého mlýna,
zámku v Přemyslovicích a rozlehlých
lesních pozemků za ně požadoval 2,5
násobek jiných parcel a doplatek jeden
milion korun. Proti tomuto návrhu
vznikla petice, kterou podepsalo 120
občanů obce. Vadila jim zejména nevýhoda celé transakce pro obec. „Dle
výpočtu pro orientační směrnou hodnotu pozemku, který používá finanční správa, činí cena v dané lokalitě za
zhruba 17 000 m2 680 tisíc korun.
Záměr zaplatit celkem jeden milion
korun a ještě dát náhradou dvou a půlnásobek obecních pozemků je zcela

Martin ZAORAL

STRAŽISKO Dohodli jsme se, že
se zatím nedohodneme. Tak by se
dal s jistou nadsázkou shrnout výsledek jednání o směně pozemků
mezi Richardem Benýškem a obcí
Stražisko. Přestože po jednání zastupitelstva se zdálo, že odkup pozemků pod kostelem bude možný,
nyní tomu zatím nic nenasvědčuje.
Ve Stražisku tak zřejmě zůstane zachován status quo.

ZDĚTÍN Už je tomu čtrnáct let, co se možnost získat dotaci z rozpočtu
byla uzavřena mateřinka ve Zdětí- ČR ve výši 2,8 milionu korun na vyně. Rodiče po celou dobu museli budování prostor a následný provoz
své děti vozit do školky v soused- dětské skupiny s kapacitou dvanácti
ním Ptení. Od 1. července letoš- dětí. Dotazníkem mezi rodiči jsme
ního roku by v obci po letech mělo zjišťovali, jaký by byl o tuto službu
otevřít zařízení pro děti od dvou zájem. Výsledek byl takový, že nebuu obou zadrželi osvědčení o jejich do šesti let. Aktuálně vzniká v pro- de problém skupinu zaplnit,“ popsal
registraci. „Ve věci jsme zahájili úkony storách místního Obecního domu. Večerníku zrod projektu Robert Kříž,
trestního řízení pro podezření z přečinu V objektu v současnosti působí pro- starosta Zdětína.
ohrožení pod vlivem návykových látek dejna, do přelomu loňského roku Náklady na stavbu vyjdou na zhrua přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. zde fungovalo rovněž pohostinství. ba 800 tisíc korun bez DPH, hotoZa ty řidiči Octavie v případě prokázání Vedení obce si lámalo hlavu, co vo by mělo být do konce letošního
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svo- s uvolněnými prostorami. „Nabídla dubna. „Další peníze z dotace půbody až na jeden rok,“ doplnil mluvčí
co je to dìtská skupina...
prostějovské policie.
(mik)
Název pro specifickou formu péče o děti ve věku od dvanácti měsíců do šesti
let věku. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Jedná se
o oblast péče, která je alternativním řešením k mateřským školám, ale není
tolik svázána normami a směrnicemi.
Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče
zaměřená na rozvoj jeho schopností a kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.
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stav z pohádky Ledové království,
které doplnili i polární indián a zatoulaný superhrdina.
Po zahájení a společném fotografování všech pohádkových bytostí
byla připravena řada soutěží jako například stavění královského paláce,
slalomová jízda, hod sněhovou koulí, hledání trolla, sbírání slz královny
Elsy a její následné vysvobození.
Soutěže na sebe plynule navazovaly
a děti si díky své šikovnosti odnášely jednu sladkost za druhou. Brzy

5RQNGéPÚ UPÊOGM PGPGEJCN PKMQJQ PC
RQEJ[D¾EJåGF÷VKKFQUR÷NÊX\CNKGZMWT\K
FQ.GFQXÆJQMT¾NQXUVXÊUMWVGéP÷\QFRQ
X÷FP÷
Foto: Martin Zaoral

jich měly tolik, že si mohly otevřít
malou cukrárnu. „Karnevaly u nás
mají dlouhou a naštěstí nepřerušenou tradici. Člověk si během nich
uvědomí, jak ten čas strašně utíká.
Jednu z letošních dospělých pořadatelek si živě vybavuji ještě jako malou účastníci,“ posteskl si s úsměvem
starosta Stínavy Pavel Bokůvka.
Do jednotlivých soutěží se zapojily nejen všechny děti, ale pokud
dostali jen trochu příležitost,
neváhali prověřit své schopnosti
také jejich rodiče. Na úplný závěr
pak byly vyhlášeny i tři nejpovedenější dívčí a chlapecké masky.
Akci připravila obec Stínava ve
spolupráci s občanským sdružením
Stínaváček vedeným Helenou Frýdovou, která celou akci suverénně
moderovala. Stínaváček sdružuje
místní ženy, které společně se svými
ratolestmi a někdy i partnery pořádají výlety do blízkého i vzdáleného
okolí, ručně vyrábí originální ozdoby a dárky či pořádají další hravé
akce. „Všichni ve Stínavě se už moc
těšíme na příští sobotu, kdy se u nás
bude konat masopust,“ zmínil se Pavel Bokůvka. V polovině července se
pak do malé vesnice sjedou stovky
lidí ze širokého okolí. N řadu totiž
přijde další ročník vyhlášené Traktoriády.
v rozporu s povinností obce řádně se
starat o svěřený majetek,“ upozornil již
dříve jeden ze zastupitelů obce Stražisko Pavel Kolík.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo záměr
odkupu a zároveň předložilo seznam
pozemků, které nabídlo podnikateli
k případné směně. „Jednalo se zejména o část horního Růžova, což
jsou pozemky nacházející se ve směru na Přemyslovice. Směnu jsme si
ovšem podmínili tím, že na všechny
pozemky musí být zpracován znalecký odhad,“ vyjádřil se dále Kolík.
Společnost Bělecký mlýn se bezprostředně poté zavázala vyhotovit znalecké posudky všech pozemků včetně
kupních smluv. Po pár týdnech je vše
poněkud jinak.
„Protože se celá věc stala nástrojem
vyřizování účtů mezi občany ve
Stražisku, ve které jsme se já i moje
společnost stali rukojmími, jsem
názoru, že bude nejlepší, když vše
zůstane tak, jak je. Já jsem nebyl
ten, kdo by něco chtěl prodávat, byl
jsem totiž v této věci osloven ze strany obce. Takže my si necháme svoje
a obec také. Nic se neděje,“ reagoval
stručně na četné dotazy Večerníku

Richard Benýšek. Budou mít občané Stražiska i nadále volný přístup
na jeho pozemky v obci? „Nebudu
nikomu bránit volně se pohybovat
po mých pozemcích. Pokud se tey
bude chovat slušně,“ přislíbil v této
souvislosti Benýšek.
Ve hře přesto stále zůstává otázka výstavby plánované cyklostezky, na kte-

jdou na platy učitelek po dobu dvou
let. Následně budeme o dotaci opět
žádat. Z našeho rozpočtu na vybudování a provoz dětské skupiny uvolní-

me zhruba jeden milion korun,“ dodal Kříž s tím, že slavnostní zahájení
provozu je naplánováno na 1. července letošního roku.
(mls)
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Foto: internet
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takže to vypadá, že se nám do pátku podaří
dosněžit celou sjezdovku a zprovoznit delší
vlek. Pomůže nám v tom i další sněhové
dělo, které jsme si půjčili z Polska,“ popsal
Večerníku situaci Jiří Křeček, předseda
kladeckých sokolů, kteří areál provozují.
Přestože je před námi zřejmě nadále celý
nevyzpytatelný únor, již nyní je jasné,
že v Kladkách na letošní zimu nebudou
vzpomínat právě v dobrém. Lyžovat
se zde začalo až 19. ledna letošního
roku a umělý sníh na sjezdovce dlouho
nevydržel. Například loni byly oba vleky
v nepřetržitém provozu od 9. prosince
téměř až do začátku března.
(mls)

Navzdory krachu uvedeného projektu
se cyklisté mohou z Kostelce na Hané
vydat alespoň k Běleckému mlýnu.
„Nejpozději v roce 2020 by měla být
zprovozněna asfaltová cesta, která
spojí Lutotín a Bělecký mlýn. Bude
se jednat o účelovou cestu, kterou
na vlastní náklady postaví Lesy ČR.
Necelá její polovina ve směru od Lutotína už je dokončena,“ zvěstoval přes
Večerník dobré zprávy šéf společnosti
Romže s tím, že do Lutotína mohou
cyklisté z Kostelce vyrazit po stávající

Asfaltku postaví Lesy ÈR

dokončení ze strany 4 >>>
Případem se podrobně zabývali
policisté. „Bývalý předseda správní
rady společnosti Romže David Sekanina byl u olomouckého soudu
obžalován z trestného činu úvěrový
podvod a přečinu dotační podvod.
Na projekční kanceláři Area jsme vysoudili několik set tisíc korun, tyto
pohledávky však zůstávají nedobytné,“ prozradil Večerníku Jiří Kastner.

a nijak zvlášť frekventované silnici.
Podaří se někdy cestu protáhnout
až do Konice? „K tomu jsem už
skeptický. Zdětín, na jehož katastru se
Bělák nachází, o to zájem nemá, Ptení
to možná bude řešit v rámci přístupové
cesty na nádraží, dál nevím,“ reagoval
Kastner. Cyklostezka by posléze měla
pokračovat ve Stražisku, kde je již vyprojektována a obec už dokonce má
přislíbenu dotaci. Její výstavbu však
může zkomplikovat fakt, že nevlastní
jeden z pozemků, po němž by měla
vést.
Konice na svém katastru aktuálně
buduje nové cesty a nevylučuje,
že by se v budoucnu na případnou
cyklotrasu mohla zapojit. „Vzniká
nová cesta z Konice do Ladína a spojnice stávajících silnic do Runářova
a Křemence. V budoucnu by mohla
spatřit světlo světa i cyklotrasa
ve směru na Křemenec, Čunín
a Stražisko. Kdy to však bude, to
opravdu nevím,“ reagoval na dotaz
Večerníku starosta Konice František
Novák.
(mls)
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KLADKY Letos se v Kladkách dosud
rozjel pouze kratší z obou vleků. I ten
byl v provozu pouze deset dní, zastavil
se v neděli 28. ledna poté, co sníh ze
sjezdovky spláchl déšť. Po celý uplynulý týden se v Kladkách opět snažili
sjezdovku ze všech sil zasněžit, do
víkendu se jim to však kvůli relativně
vysokým teplotám nepodařilo.
„V pondělí bude určitě již v provozu kratší
vlek. Během nadcházejícího týdne by dle
předpovědi měly teploty klesat pod nulu,

➢ ZE STRANY 9
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rou má Stražisko již přislíbenou dotaci. Obci se podařilo vykoupit všechny
potřebné pozemky až na jeden, který
od původní majitelky získal právě
Benýšek. Ten se v této souvislosti již
dříve nechal slyšet, že projektu nechce
bránit, pozemku se však vzdát nehodlá a od obce bude požadovat nájemné.
(mls)
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I na malé vesnici si mohou rodiče
s dětmi užít velkou legraci. Důkazem tohoto tvrzení byl sobotní
karneval ve Stínavě. Navzdory teplé

STÍNAVA Až se filmaři budou rozhlížet po místech vhodných pro
natáčení pokračování veleúspěšné pohádky Ledové království, určitě by neměli pominout Stínavu. S obsazením hlavních rolí tam
určitě nebudou mít problém. V obci vyrůstá hned několik nebojácných Ann, jejich sester Els a srandovních sněhuláků Olafů. Našel by
se tam i drsný horal Kristoff, jeho věrný sob Sven či několik mýtických trollů. Všichni společně dorazili uplynulou sobotu do stylově
vyzdobeného Obecního domu na tradiční karneval. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

POKRAČOVÁNÍ LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ SE MŮŽE #FOÝØFLVßQP[FNLZTF4USBßJTLFN
Kromě Anny a Elsy v obci žijí hned tři sněhuláci Olafové
TOČIT VE STÍNAVĚ NˉOJUOFDIDF4,0/ɥ*-"7¦-,"
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„RODIČE MĚ NAUČILI, ŽE ZÁŽITKY JSOU VŽDY VÍC NEŽ VĚCI“
Dobrodruh Martin Složil zkoumal své hranice v reality show Robinsonův ostrov

PROSTĚJOV Cestování je nejlepším lékem proti předsudkům,
omezenosti a netolerantnímu
lpění na vlastních názorech. Zároveň nás učí svět milovat a vidět
ho takový, jaký je. Dokonalým
příkladem člověka, který se nebojí neustále rozšiřovat vlastní
obzory a zároveň se dokáže radovat ze všeho, co mu život přináší,
je Martin Složil. Třicetiletý rodák
z Prostějova se vyučil kadeřníkem a po absolvování maturity
pokračoval ve studiích na olomoucké univerzitě. Díky tomu
se na delší dobu podíval i do
světa, nejprve na Kanárské ostrovy a později do Austrálie. Od
prvního únorového pondělí běží
na obrazovkách TV Nova reality
show Robinsonův ostrov, která
vznikala na filipínském ostrově
Caramoan. A mezi devatenáctku
účastníků se probojoval i právě
vyslanec Prostějova. V drsném
a exotickém prostředí se Martin
Složil díky své otevřené a dobrodružné povaze cítil skutečně jako
ryba ve vodě. Vyplývá to i z rozhovoru, který vznikl po jeho návratu do Evropy. Přesto, že jsme
se v něm kvůli smluvním podmínkám s televizí Nova museli
otázkám k dění na ostrově prozatím vyhnout, zaznělo mnoho
zajímavého...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Vaše okolí vás vnímá jako jakéhosi rebela a mnohé z vašich
přátel překvapilo, že jste se přihlásil do reality show komerční
televize. Co vás k tomu vedlo?
„Přihlásit se na Robinsonův ostrov
se stalo něčím větším než já. Moje
máma sledovala první řadu, protože
jako mladá snila o tom, že si v americké řadě zkusí svoje možnosti. Viděla v české verzi příležitost pro mě
a tím vzedmula vlnu, která doputovala až do Austrálie. Zprvu mě chtěla sama přihlásit, ale pak usoudila,
že to beze mě nepůjde. Doslova mi
řekla: ´Přihlášku musíš poslat sám,
určitě se budou ptát na věci, na které znáš odpověď jen ty´. V tu chvíli
už mi to začalo vrtat hlavou, že pro
mě coby studenta rekreologie by
to mohla být skvělá příležitost, jak
žít v izolovaném prostředí a prožít
vliv skupinové dynamiky na vlastní kůži. Sociální hra je to, co jsem
na celé věci odmítal. Na druhou

stranu vyzkoušet si schopnost přežít na pustém ostrově a zvládnout
náročné hry v těchto podmínkách
mě lákalo. Taky jsem byl jako kluk
fanda amerického Survivoru, navíc
jsem jezdil do Sobotína na tábory.“
(úsměv)
 Co pro vás představovalo největší výzvu?
„Vystoupit z mé vlastní komfortní
zóny tak daleko, jak to jen půjde...
Právě v těchto chvílích se cítím nejvíc na živu. A tohle byla příležitost,
která se může objevit jen jednou za
život. A tak jsem ještě z pláže v Austrálii odeslal svoji přihlášku.“
 Měl jste už jako dítě dobrodružnou povahu a snil o tom, že
budete hodně cestovat?
„Narodil jsem se v Prostějově a tam
jsem také vyrůstal. Skoro každý
víkend jsem trávil s rodinou
na chatě, která je obklopena lesy, které mi tak byly
dětským hřištěm. Moje
babička vždycky říkala,
ať se nemotám okolo
chaty a jdu si hrát ven.
I její láska je jednou
z příčin mé dobrodružné povahy. Můj táta
přírodu miluje stejně jako máma a jako
děti nás naučili ji uctívat
stejně jako všechno živé.
Když mi bylo šest let, byla
u nás na návštěvě sestřenice z Austrálie. Už
v roce 1993 byla
vegankou a meditovala. Mám
pocit, že jsem
byl jediný, kdo
se jí s nadšením dítěte ptal,
co dělá a proč.
A dál už jsem
zkoušel meditovat a rozjímat na
vlastní pěst a přišel
s životním posláním
procestovat svět a být
hlavně šťastný. A právě toto přesvědčení už
zůstalo pevnou součástí
mého života.“
 Jak vnímali tyto rysy
vaší povahy rodiče?
„Rodičům jsem vděčný za
nádherné dětství a nepodmíněnou lásku. Naučili mě,
že zážitky budou vždycky
víc než věci. A vím, že mě
podpoří v každém rozhodnutí úplně stejně
jako zbytek mojí rodiny. Jako dítě se rodičů
neptáte, jak vás vnímají, jako dítě hlavně
cítíte, a já z rodičů
cítil lásku.“

 Vyučil jste se kadeřníkem,
pracoval jste někdy v tomto oboru?
„To byla skvělá volba. Stříhání
a práce s vlasy mě baví. Nicméně
pracovat jsem v oboru nikdy nezačal, protože jsem se vydal dál studovat. Stříhám známé a kamarády
a vím, že do života se mi řemeslo
neztratí obzvláště tehdy, když mě to
baví. Také se mě už delší dobu drží
plán otevřít si vlastní salón.“
 Kam postupně vedly vaše
kroky z Prostějova?
„Díky studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem měl před několika lety možnost se na rok přestěhovat na Gran Canarii a studovat
na tamní univerzitě. Tím jsem rozd-

Foto: archiv TV Nova

mýchal svoji vášeň z dětství. Od té
doby jsem už své sny přestal snít,
ale začal jsem je žít.“ (úsměv)
 Jak na Prostějov vzpomínáte
a jak často se do něj vracíte?
„V tomto městě jsem vyrostl
a vždycky pro mě zůstane domovem, mám tam rodinu a spoustu
přátel, které se i do budoucna budu
snažit navštěvovat co nejvíc. Tohle

pocit a není to zadarmo. Člověk
se hodně napádluje, a když jsem
začínal, někdy se mi nedařilo i celé
týdny! Pak ale člověk chytne vlnu
a ta je ta nejlepší, jakou kdy měl. To
dodá dost síly a odhodláni nikdy
nepřestat. A hlavně vím, že ta nejlepší vlna na mě pořád čeká. Navíc
žádná není stejná, je to něco, co se
člověk učí celý život. Taky jsem se

daný problém je důležitou součástí
posunu osobnosti kupředu. Přesto
se vždycky musíme rozhodnout
sami, k tomu nás prostě nikdo nedokope, ať se děje cokoliv.“
 Relativně nedávno jste dokončil studium oboru Rekreologie na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Myslíte, že to někdy
ve svém životě využijete?

Žádná vlna není stejná a surfování
je něco, co se člověk učí celý život.
Zkušenosti ze surfování jsem aplikoval
také do svého života. Jsem nyní připraven
i na dny, kdy žádné vlny nejsou. A hlavně
vím, že ta nejlepší vlna na mě pořád čeká.
pouto je
na celý život.
Jsem moc rád,
že jsem se narodil právě v Prostějově.“
 Nyní ale žijete
převážně v Austrálii a na
Kanárských ostrovech. Co vás
přivedlo právě na tato místa?
„Jak jsem již říkal, na Kánary to
bylo studium a surfing, do Austrálie pak rodina, dětský sen a také
více slunce, oceánu i vln. Určitě je spojuje touha po poznání nových míst, kultur a lidí.“
 Kde se vám na vašich
cestách líbilo nejvíc?
„Momentálně
nemůžu
z hlavy dostat západní Austrálii a zejména
místa jako Yallingup či
Margaret River, která
nabízí
nádhernou
přírodu a ještě krásnější pobřeží plné
vln. Do budoucna
určitě plánuji návrat na tato místa,
která jsem objevil
a stále na ně myslím. Ale zbývá ještě
tolik míst, kde jsem nebyl... Vím, že
mě čeká ještě spousta cestování po
celém světě.“
 Kde a jak žijete právě v tuto
chvíli?
„Z Austrálie jsem přijel dodělat
státnice a plánoval jsem, že se hned
zase vrátím. Vše se ovšem změnilo
s Robinsonovým ostrovem, takže
teď bydlím v Praze. Hrozně se těším, až budu celou show sledovat
a dozvím se věci, které mi zůstaly
utajeny...“ (úsměv)
 Je jasné, že máte rád snowboard a zejména surfování. Co vás
na této zálibě nejvíce přitahuje?
„Surfování se mi líbilo už dlouho. Je
jasné, že to v naší zemi není možné.
Kanárské ostrovy jsem si pro svá
studia vybral i proto, abych se to
naučil. Po první vlně už bylo jasné,
že není cesty zpět. Je to nádherný

naučil zkušenosti ze surfování aplikovat do svého života. Jsem nyní
připraven i na dny, kdy žádné vlny
nejsou.”
 Je v tomto oboru nějaká meta,
které byste chtěl dosáhnout?
„Surfování má být hlavně zábava.
Tak to vidím já. Zároveň mě vždycky bavilo překonávat sám sebe.
A v surfu to znamená surfovat stále
větší vlny a zdokonalovat styl, učit
se nové triky a to se mi v Austrálii
dařilo. Určitě v tom hodlám pokračovat, jak to jenom půjde. Ten
krásný pocit z dobře zajeté vlny za
to stojí! Rád bych si udělal licenci
a dál předával své zkušenosti a rozšířil tenhle krásný sport.“
 Působíte jako velký pohodář.
Co vás naposledy skutečně vykolejilo?
„Nevzpomínám si... Myslím si, že
to, jestli nás něco vykolejí, je čistě
naše rozhodnutí. A já jsem se už
před časem rozhodl, že se ničím vykolejit nenechám.“ (úsměv)
 Je něco ve vašem životě, co už
byste nikdy nechtěl zažít?
„Všechno, co se v mém životě stalo,
bylo z nějakého důvodu. Jestli mi
život přinese stejnou příležitost, tak
ji třeba prožiji jinak. Není vyloženě
něco, co bych si nechtěl zopakovat.
Žijeme však tady a teď a já nemám
potřebu si věci opakovat, chci prožít nové zážitky a využít k tomu
zkušeností, které mám. Ačkoliv
představa o tom, že si zopakuji některé vlny z jižní Austrálie, je fakt
lákavá.“ (smích)
 Předpokládám, že si rád žijete
po svém. Je něco, čemu se musíte
přizpůsobovat a štve vás to?
„Ano, snažím se žít si po svém,
ale někdy člověk musí občas dělat
kompromisy a přizpůsobovat svůj
životní styl. Anebo ne?“
 Je něco, čemu se přizpůsobujete rád?
„Určitě jsem rád, když mi lidé
upřímně řeknou, co si myslí, a já se
na základě toho můžu buď k něčemu rozhodnout, nebo přizpůsobit.
To získání většího nadhledu na

„Na univerzitě mi chvíli trvalo,
než jsem si dokázal odpovědět,
jestli svá studia uplatním i v životě.
Ale odpověď na sebe nenechala
dlouho čekat. Je to skvělý obor!
Dostal jsem příležitost vyzkoušet
spousty sportů a zdokonalovat
se v nich. Kromě toho předměty
jako anatomie, fyziologie, biomechanika, psychologie, filozofie
a další jsou neskutečně cenným
přínosem. Také mi zajisté pomohou v dalších krocích na cestě
životem.“
 Hodně cestujete a dá se říci,
že si plníte své sny. Je něco jiného, co byste ještě rád zvládl?
„Přeji každému, aby našel odvahu
vystoupit ze své komfortní zóny
a začal své sny realizovat. Je to to
nejlepší, co pro sebe člověk může
udělat. I já se budu dál snažit jít si
za svými sny. Nebojím se snít a tak
je toho ještě hodně přede mnou.
Momentálně bych si přál vystudovat psychologii a udělat si pilotní
průkaz.“
 Patří k těmto snům i založení
rodiny?
„Ano, samozřejmě. Založení rodiny je dozajista neoddělitelnou součástí života. Moc se těším, až budu
mít ženu i děti a budu s nimi sdílet
lásku, vědomosti, vášně a věci, které
mě život naučil. A taky na to, až je
budu učit surfovat.“ (úsměv)
 Co by se muselo stát, abyste
opustil svůj způsob života, usadil
se a začal žít i pro někoho jiného
než pro sebe?
„Měl jsem sedmiletý vztah, byl
to první vztah pro nás oba. Před
rokem jsme se s bývalou přítelkyní
rozešli, a to v dobrém. Naučili jsme
se od sebe vše, co budeme v partnerském životě potřebovat, a zůstali jsme přáteli. Vím, že to bude
přátelství na celý život. Člověk
nikdy neví, co ho čeká další den,
v mém případě to platí dvojnásob.
Já jsem tu vždycky byl nejenom pro
všechny, kdo mě potřebují, ale jistě
tu budu brzy i pro někoho, s kým
založím rodinu.“

vizitka
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MARTIN SLOŽIL
✓ narodil se 25. července 1987 v Prostějově
✓ absolvent základní školy Melantrichova
✓ po vyučení kadeřníkem v Přerově si dodělal
maturitu na Švehlově střední škole v Prostějově,
poté ještě vystudoval bakalářský obor Rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci
✓ charakterizuje se jako freelancer, což je termín pro nezávislého
profesionála bez stálého pracovního úvazku
✓ mezi jeho záliby patří cestování, surfování, snowboard,
lezení po skálách, kytara a psychologie
zajímavost: na pustý ostrov by si vzal kytaru, surf a milovanou ženu,
nejvíc by mu na něm chyběla jeho rodina, o které často i s velkou láskou
hovoří...

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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BUDOVA CHEOPSU BUDE STRŽENA,

FIRMA POSTAVÍ NOVOU!

PROSTĚJOV Uběhl týden od jednoho z největších požárů
v Prostějově za posledních deset let. Předminulou neděli 28.
ledna ráno doslova jako „fangle“ vzplanula budova reklamní
společnosti Cheops v Olomoucké ulici. Hasiči se s živlem prali
několik hodin, hned bylo jasné, že škody půjdou do milionů korun. Mluvilo se až o osmimístné sumě. Bezprostředně po uhašení se navíc po sociálních sítích začaly rojit spekulace o možném
pojistném podvodu. Ředitel reklamky David Kopečný však tyto
narážky razantně odmítá. Večerník přesto během minulého
týdne zjistil několik podezřelých okolností...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Oficiálně ještě není jasné, co obrovský požár v Cheopsu způsobilo. Večerník oslovil jak policejní, tak hasičské vyšetřovatele, obě instituce ale
zatím mlčí. „Na stanovení přesné příčiny je strašně brzo, vyšetřování může
trvat tři týdny až měsíc. Zatím mohu
uvést jen to, že škoda nakonec nebude tak vysoká, jak se původně předpokládalo,“ sdělil Večerníku Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje s tím, že ohledně příčiny vzniku

požáru už budou informace podávat pouze policisté, se kterými hasiči
úzce spolupracují. „Prověřování příčin vzniku požáru firemního areálu
v Olomoucké ulici v Prostějově stále
probíhá. Proto se v tuto chvíli k příčinám nelze blíže vyjádřit,“ potvrdil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Bezprostředně po ohnivé neděli se
nejenom na sociálních sítích rozvinula široká diskuse Prostějovanů.
Většina z nich má jasno, ze strany
majitele Cheopsu jde o jasný pojišťovací podvod! Jak na to ale přišli?
Důkazy zatím nejsou žádné a tyto spekulace rovněž razantně odmítá i ředitel
společnosti Cheops. Ten Večerníku

„Pojistný podvod? Tomu se
musím hořce smát,“ reaguje
ředitel David Kopečný

poskytl exkluzivní vyjádření. „Samozřejmě si nešlo nevšimnout, co se na
Facebooku i dalších sociálních sítích
píše a z čeho jsme lidmi obviňováni.
Prý jsme si budovu firmy zapálili sami,
to se na mě nezlobte, ale tomu se musím hořce smát... Mluvit o nějakém pojistném podvodu je tak naprosto bezpředmětné a absolutně nepřípustné,“
zareagoval David Kopečný. „Smlouvu
s pojišťovnou sice máme, ale případné
pojistné jen sotva nahradí výstavbu
nového firemního areálu. A my se rozhodli vyhořelý objekt v Olomoucké
ulici strhnout a postavit zbrusu nový.
Chceme pokračovat v práci a uspokojit tak zákazníky, kterých máme dost.
V tuto chvíli jednáme se společností
H+D v Olomoucké ulici o možnosti
dočasného pronájmu prostor, abychom mohli pracovat dále na svých
zakázkách. Zatím jsme nakoupili
zařízení pro své grafiky, aby alespoň
oni mohli plnit část zakázek. Na dob-

ré cestě je i dohoda s nejmenovanou
tiskárnou, která nám rovněž zatím pomůže, než si znovu postavíme vlastní,“
prozradil současný stav ve firmě její
ředitel. „Mluvit o nějakém pojistném
podvodu je naprosto bezpředmětné
a absolutně nepřípustné,“ dodal ještě
ředitel Cheopsu.
Večerník se během uplynulého týdne snažil dovolat majiteli společnosti
Tomáši Milarovi, mobilní telefon měl
ale stejně jako onu předminulou neděli nedostupný. „Byl tady, ale vrátil se
zpátky do USA. Je z toho samozřejmě
celý špatný, ale mně vyjádřil důvěru
v tom, že činnost Cheopsu obnovím
co nejdříve,“ prozradil David Kopečný. A možná vážně, možná trochu na
odlehčenou dodal: „Možná se přejmenujeme na Fénix, protože i my
chceme rovněž vstát z popela...“
Večerníku se koncem uplynulého
týdne podařilo získat exkluzivní
vyjádření člověka, který si sice

EXKLUZIVNĚ

*      +! ,%  "   (   !  #
( % 
 

nepřeje být jmenován, ale je úzce
spjat s vyšetřováním. „O technickou závadu podle mě nešlo,
ohniska požáru byla totiž nalezena na nejméně pěti místech v budově. Podivné je i to, že druhým
dnem v budově nikdo nepracoval,
přesto ji firma neměla dostatečně

zabezpečenou. Hlavní brána byla
otevřená, dovnitř se tak mohl dostat kdokoliv...,“ uvedl muž z Prostějova.
Do konce vyšetřování policie a hasičů
lze však o možných příčinách požáru
v Olomoucké ulici opravdu jen spekulovat.

    
       








  

Lidé na VYHOŘELÝ TETÍN 6ËGORSROLFLHYH9UDKRYLFËFK"
věnovali zatím dva tisíce korun STÁLE PRÁZDNÉ!

PROSTĚJOV
V
polovině
prvního měsíce roku vzplanula
kotelna v budově v ulici Tetín.
Celková výše škody byla odhadnuta na tři čtvrtě milionu korun. Večerník zajímalo, jak se
se složitou situací vypořádávají
organizace, které v poškozeném
objektu sídlí.
OS Lipka i Střední škola, základní
škola a mateřská škola JISTOTA
řadu let pracují s postiženými
dětmi. V poslední době je však
stíhá jedna těžká rána za druhou.
„Letos oslavíme pětadvacet let a už
jsem se bála, že kvůli havarijnímu
stavu střechy snad budeme muset
skončit. Když se střecha díky městu
Prostějov a řadě sponzorů začala
dávat dohromady, přišel požár.
A k tomu se přidaly i problémy
s výtahem, bez něhož se nemůžeme
obejít,“ shrnula aktuální situaci
Marie Turková, ředitelka Střední,
základní a mateřské školy Jistota.

„Pojišťovna nám nechce proplatit celou
částku, neboť nová kotelna přijde na
více peněz, než kolik stála ta původní.
Její součástí budou nejen moderní kotle, ale kvůli bezpečnosti i nová úpravna
vody, která zde dříve nebyla. Nyní nám
pojišťovna poskytla dvě stě tisíc korun,
takže od pondělí můžeme začít s odklízením následků požáru. Věřím, že
nejpozději do měsíce se na Tetín opět
vrátíme,“ nastínila ředitelka Střední,
základní a mateřské školy Jistota.
Jak už Večerník informoval, vyhlášena
$ !   %    & "# '!"%    
byla sbírka na opravu požárem
   ("% %  )
  
poničené budovy. „Zatím se nám
Po nedávném požáru musela na svědomí nemalou škodu. Cel- sešly dva tisíce korun,“ poznamenala
většina dětí své tradiční působiště kové náklady na rekonstrukci totiž Turková s tím, že děkuje všem dárcům
na nějaký čas opustit. „Elek- vyjdou na zhruba 750 tisíc korun. za příspěvek.
(mls)
tricky vytápíme pouze jednu třídu
SBÍRKOVÉ KONTO
a kancelář. Většina dětí nalezla azyl
v sousední budově internátu a také Prosíme všechny lidi dobré vůle o podporu a pomoc při řešení situna nedalekém reálném gymnáziu,“ ace, která vznikla v důsledku požáru dne 18. 1. v prostorách kotelny
prozradila Turková.
na Tetíně. Číslo sbírkového konta: 86-7309540277/0100 (na tento
Příčinou požáru byla dle hasičů účet je možné posílat případné sponzorské dary, kde dárce chce zůtechnická závada, která tak nese stat anonymní).

zjistili jsme

Chovatel:      
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PROSTĚJOV Večerníku se podařilo zkontaktovat zmiňovaného
chovatele, který by prý mohl mít
se ztrátami koček v Krasicích něco
společného...
„Doma je kočka mazlíček a nikomu nemůže vadit. Jakmile se však
dostane ven, je to lovec a svým způsobem i škodná,“ vyjádřil se při naší
návštěvě osmdesátiletý muž a ukázal
nám peří z roztrhaného kosa, které
leží na jeho zahrádce. „I tohle udělala
kočka...“ Dlouholetý chovatel exotického ptactva upozornil, že mu právě
tato zvířata pravidelně páchají škody.
„Všechny své ptáky mám v klecích.
Kočky se k nim sice nedostanou, ale
plaší je. Samička třeba sedí na vajíčkách, pokud se cítí ohrožena, hnízdo
opustí a mláďata nevyvede,“ popsal
muž, který však opakovaně popřel,

že by proti čtyřnohým miláčkům
aktivně bojoval. „Já bych žádným
zvířatům nikdy neublížil! Obzvláště
ve svém věku. Chápu ovšem, že někomu na jeho pozemcích mohou vadit
podobně jako mně. Pokud zde někdo
odchytává toulavé kočky, tak mu za to
upřímně řečeno děkuji,“ uzavřel přece
jen tak trochu svérázně chovatel, jež
nechtěl zveřejnit svoji identitu, kterou
Večerník zná. Celá záležitost již byla
postoupena prostějovské městské policii. „Se ztrátou kočky musí chovatel
počítat. Ale když se vám během dvou
let ztratí pět zvířat, která jste vypiplali, tak už jste z toho hodně naštvaní.
Hrozně bych si přála, aby se to u nás
už nedělo,“ uzavřela čtenářka, která si
taktéž nepřála uvést své jméno.
Už nyní mohou chovatelé předcházet ztrátě své kočky jediným, ale zato
spolehlivým způsobem: nechávat
ji zavřenou ve svém bytě tak, aby se
nedostávala na cizí pozemky... (mls)
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PROSTĚJOV Na konci loňského
roku se za velké slávy přestěhovalo
Obvodní oddělení Policie ČR Prostějov 2 z dlouholetého sídla ve Vrahovicích - Čechůvkách do nových
prostor na hlavním nádraží v Prostějově. A s „obvodem“ také společně
hospodářská kriminálka, která ve
Vrahovicích působila rovněž řadu
let. Co ale s uvolněnou budovou?
„Je to nezvyk, býval tady šrumec
a celkem jsme byli rádi, že tady policisté sídlili. Za ta dlouhá léta zde kvůli
tomu nedošlo k žádným kriminálním
činům. Teď jsou pryč a nám je to docela líto,“ přiznal Večerníku muž bydlící
v Čechůvkách. Dnes už bývalé sídlo
obvodního oddělení a hospodářské

  !
Foto: Michal Kadlec

kriminálky zcela osiřelo. „Zatím tu
stále zůstávají psovodi a v provozu je
i střelnice,“ prozradila Jitka Dolejšová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„O přesném účelu využití objektu
v ulici Karoliny Světlé nebylo dosud
rozhodnuto, vše je v jednání. Jediné, co
v tuto chvíli mohu potvrdit, je skutečnost, že objekt bude i nadále využíván
Policií ČR,“ doplnil na dotaz Večerníku mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov František Kořínek.
Lidé z Vrahovic tak po tomto vysvětlení mají jistotu, že se do prázdné budovy opět nastěhují policisté. I když z jiné
složky.
(mik)
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PROSTĚJOV Nestává se často, aby
pachatel vraždy, byť v tomto případě ve stadiu pokusu, byl zadržen
hned na místě činu. Předminulou
neděli se tak ale v Hradební ulici stalo. Dva muži se zde pohádali, jeden
z nich pod vlivem alkoholu bodl
svého soka nožem do hrudníku.
Policisty byl však okamžitě zadržen
a o tři dny později už jej soud poslal
do vazby. Pobodaný soused nyní
v nemocnici bojuje o svůj život,
podle mluvčího krajské záchranky
byl předán do péče lékařů ve stabilizovaném stavu.

Michal KADLEC

„Kriminalisté Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje obvinili
čtyřicetiletého muže z Prostějova ze

spáchání zvlášť závažného zločinu
vraždy ve stadiu pokusu. Obviněný
měl v neděli vpodvečer osmadvacátého ledna v bytovém domě v Prostějově po předchozím požití alkoholických
nápojů nožem napadnout svého souseda. Ten utrpěl život ohrožující zranění, se kterým musel být hospitalizován
v nemocnici,“ popsala krvavý čin Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jak potvrdila, muž byl těsně po činu
zadržen, nikam neutíkal. „Ve středu
jedenatřicátého ledna rozhodl soud
o jeho vzetí do vazby. Trestní stíhání
obviněného bude tedy probíhat vazebně. Okolnosti tohoto incidentu
jsou předmětem dalšího šetření. Podle
trestního zákoníku lze za tento čin
uložit trest odnětí svobody na deset
až osmnáct let,“ nastínila Šafářová.
„Vzhledem k probíhajícímu šetření

nebudeme další podrobnosti uvádět,
stejně tak nebudeme konkretizovat
místo, kde byl spáchán uvedený zločin,“ dodala mluvčí krajských policistů.
Konkrétní nechtěl být ani mluvčí
krajské záchranné služby. „Pacienta
převezli lékaři prostějovské záchranky do nemocnice ve velmi vážném,
ale stabilizovaném stavu. Na přání
policie nemůžeme uvádět bližší informace,“ sdělil na dotaz Večerníku
Pavel Lampa, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Večerník se vydal do pátrání a přece
jen zjistil, kde k opilecké hádce mezi
dvěma muži a následnému vražednému pokusu došlo. Stalo se tak
v jednom z bytů v Hradební ulici.
V domě, který vlastní i majitel restaurace Hradební Pivnice. A tak
jsme se na místo činu vydali.

„My jsme v tu neděli měli zrovna zavřeno, takže jsme se o tom postupně dozvídali až během pondělí. Náš pan vedoucí
nadával, že kvůli tomu chlapovi, co pobodal souseda, musel strávit dvě hodiny
na kriminálce. Je to hrozné, ale já vůbec
nevím, o koho šlo. Ti nájemníci se tam
často střídají,“ svěřila se při návštěvě zařízení jedna ze zaměstnankyň. Večerník
zatelefonoval i majiteli, který oběma
mužům vražedného incidentu pronajal byty ve zmíněném domě. „Já jsem
u toho nebyl, takže vám žádné informace podávat nebudu,“ odbyl nás ovšem
stroze Vladimír Sedláček.
Skutečnost je zatím taková, že zatímco pachatel pokusu o vraždu počká na soud ve vazební věznici, jeho
oběť bojuje v nemocnici o život po
bodnutí nožem do hrudníku. Zatím
není jasné, kvůli čemu se oba muži
(mik)
pohádali...
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řádková inzerce / vzpomínky
PODĚKOVÁNÍ

REALITY

Vyměním městský cihlový byt 1+1
za větší. Tel.: 604 415 236 (pouze sms)

Pronajmu reklamní plochu na domě,
na frekvent. ulici. Tel.: 608 718 813

Děkujeme všem, kteří se přišli
v pátek 26. ledna 2018
rozloučit s naší drahou zesnulou,
paní Květou PAVLÍKOVOU.
Dcera a syn s rodinami.

Koupím zahradu na plumlovské přehradě, možno i s menší chatkou,
k rekreaci. Děkuji za rozumné nabídky.
Tel.: 732 152 429
Sháním byt 2+1 v OV. 732 116 887

Dne 9. února 2018
si připomeneme 20. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

RŮZNÉ

KOUPÍM RODINNÝ DŮM. TEL.:
Svaz tělesně postižených pořádá jednodenní
604 635 527
zájezd do Velkého Mederu dne 27.4.2018,
Koupím 1+1 k rekonstrukci. Děkuji týdenní pobyt v Podhájské – termín 14.5.21.5.2018 a týdenní pobyt v Sezimově Ústí
739 367 205
– termín 30.9. -7.10.2018 (na tento pobyt
je nutno nahlásit se do 15.2.2018) Veškeré
FINANCE
info na tel.: 724 706 773, 588 008 095 nebo
v kanceláři č. 106 Kostelecká 17, Pv.
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Doučím ČJ pro ZŠ a SŠ,
i k maturitě. Tel.: 723 100 604
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
PRODÁM
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
Máte problém sehnat obuv na Vaše nožičs možností odkladu splátek.
ky? Prodejna IVKA, Plumlovská 21 myslí
Tel.: 607 967 834.
na Vás. Velký výběr vycházkové a domácí obuvi i ve velkých velikostech koupíte
SLUŽBY
u nás. (ostruhy, vysoké nárty, oteklé kotníky,
kostky). Tel.: 603 445 601
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
ZD Moravan Domamyslice
Prostějov 604 389 367
Sad Mostkovice
Prodej jablek
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Konzumní i do kvasu
721 344 771. Práce různého druhu.
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Opravy a úpravy oděvů
Tel.: 602 510 465
NOVĚ OTEVŘENO
Přijmeme brigádníky na stříhání
v Atriu I. patro
stromků, více info na uvedeném tel.
Tel.: 777 118 123
Z důvodu velké rekonstr. parku u lázní
Čištění kanalizací a odpadů
prodám objekt (stánek) zařízený k dalšímu
Odvoz fekálií
využití. (nově rozvod el., zatepletný, ledniTel.: 774 368 343
ce s mrazákem, mikrovlnka, chem. WC,
trezor, pokladna). Velice zachovalý, nutno
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
odvést. Cena dohodou. Tel.: 603 445 601
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní akční
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358 skup. dovolené v Řecku – letovisko Polichrono, apartmány a studia. Cena 7.790
Kč/os. Výhodou vždy každá 3. osoba
Opravy oděvů
v apart. – platí pouze 4.490 Kč. Stravu lze
Obuvi a batohů
dokoupit. Polopenze, večeře. Termín: 9.7.Opravy deštníků
22.7.2018. Možnost i aktivního cvičení.
Broušení nůžky nože
Info na tel. paní Stopková: 603 445 601
Vedle knihkupectví u radnice
PO - PA 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Jsou lidé,
kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes, v očích
zní ta bolestivá slova, že jsi odešla
a nevrátíš se zpět. Ta rána v srdci
stále bolí a zapomenout nedovolí.

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

Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv.
736 631 702

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Dne 4. února 2018
jsme vzpomněli páté smutné výročí
úmrtí
paní JUDr. Marie CYRNEROVÉ.
Stále vzpomínají děti
Eva a Pavel s rodinami.
Dne 7. února 2018
vzpomeneme 4. smutné výročí ode
dne, kdy tragicky zahynula naše
maminka, sestra a babička,
paní Miluše OŠLEJŠKOVÁ
z Prostějova.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají syn Roman,
dcera Renata, vnučka Lucie,
sestra Květoslava Getslová s rodinou,
přátelé Jiřka Králová,
Libor Obručník, Bára
a Jana Vašutová.

Dne 8. února 2018
uplyne 25 let od úmrtí
pana Rostislava RŮŽIČKY
z Malen.
S láskou vzpomínají
manželka s rodinou.

Dne 10. února 2018
by se dožila 90 roků
paní Ludmila ŠINDELÁŘOVÁ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje sestra
s rodinou.

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

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

Dne 11. února 2018
vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hanáčkova.

Dne 7. února 2018
vzpomeneme 8. výročí od úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.

Dne 4. února 2018
by se dožil 100 let
pan František MOUKA
z Horního Štěpánova.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn
s rodinami.

Vzpomínky vracejí
se znova a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš.
Odešel jsi jak vánek, když zajde
do polí, jen vzpomínky a stopy
Tvé práce zůstaly.

KOUPÍM

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky. GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Pv. Tel.: 606 166 853
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Dnes, tj. 5. února 2018
by se dožil 90 let
pan Oldřich HORŇÁK
a dne 26. února 2018
vzpomeneme
4. výročí od jeho úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Oldřich s rodinou

15012920079

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 8. února 2018
uplyne 23 let, co nás náhle
a navždy opustil náš drahý,
pan Eduard DREŠR
z Konice.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Jiřina a děti
s rodinami. S láskou
vzpomínáme.

Dne 7. února 2018
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava BEZSLEZINY.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Radoslava
a děti Michael, Pavel a Radka
s rodinami.

Dne 7. února 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
paní Věry KALABISOVÉ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 9. února 2018
uplyne 5 let od úmrtí
paní Justiny VINKLEROVÉ
z Hluchova.
Vzpomíná rodina
Vinklerova a Vodičkova.

Koupím tuto květinovou stěnu. Tel.:
605 138 473

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

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

Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
SEZNÁMENÍ
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staHledám laskavého, osamělého, zajiš- ré vzduchovky i nefunkční, starou pračku
těného sedmdesátníka, který ještě JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé
v sobě neztratil kus mladíka. U kávičky pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
o víkendech se můžeme setkávat, a tak se
i více poznávat. Protějškem ti bude vdova podobného ražení, tak neváhej a pošli
mi na tel.: 777 163 036 SMS znamení.

Dne 7. února 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil
pan Jaroslav JIDÁČEK
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Anna s rodinou.

Jsem 177/51 letý, střední postavy,
hledám slušnou inteligentní nekuračku
do 51 roků. Tel.: 702 870 751

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

Pohřební služba Pavel Makový
    
Pavla Neumanová 1969
Prostějov
Jiří Zapletal 1947
Prostějov
Anežka Chytilová 1922
Krakovec
Helena Grycová 1935
Olomouc
Miroslav Štaffa 1940
Slatinky
Hana Vaňková 1956
Prostějov
Zdeněk Hofman 1948
Čelechovice na Hané
Marie Šťastná 1932
Služín

Poslední rozlouèení
Pondělí 5. února 2018
František Komárek 1952 Vrahovice 13.00 kostel Vrahovice
Jindřiška Syslová 1941 Vřesovice 14.00 kostel Vřesovice
Sobota 10. února 2018
Ludmila Svobodová 1940 Hradčany 13.00 kostel Dobromilice
Miroslav Zapletal 1948 Kostelec na Hané Miroslav Koudelka 1951
Drahany
Viktor Jeremiáš 1941
Prostějov Antonín Formánek 1942 Rozstání
Helena Přikrylová 1932
Prostějov Jakub Václavíček 1993
Jan Koudelka 1981
Drahany
Čelechovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
    

Studentka VOŠ, štíhlá, 21/175 hledá
prima kluka. Tel.: 774 801 781

16011421482

Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
mám. Tel.: 776 210 670
Najdu v 70 milou paní, která nechce být
sama? Tel.: 605 541 493 (pouze SMS)

Dne 8. února 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava OTEVŘELA
z Doloplaz.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dnes, tj. 5. února 2018
je tomu 10 let od tragického
úmrtí mého bratra,
pana Miroslava JEDLIČKY
z Čechovic.
Za vzpomínku na něj děkuje
sestra Anna s rodinou, synové
Roman a David a vnoučata
Adélka, Jeníček a Jiříček.
Čas ubíhá,
nevrací co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

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

Dnes, tj. 5. února 2018
by se dožil 80 roků
pan Václav BÁŠA
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci stále vzpomínají
dcery Jindra a Vlasta s rodinami.

Dne 6. února 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Dana STUDENÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Marie Hrubanová 1927
Ladislav Buriánek 1946
Petr Krejčí 1959

Soběsuky
Otaslavice
Drahany

Poslední rozlouèení
Sobota 10. února 2018
Zdeněk Albert 1927 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
    
Prostějov
Helena Pospíšilová 1929 Prostějov Tomáš Kyselý 1970
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVÌRKA

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

20

Firma Laser Technology přijme na HPP
spolupracovníky do výroby. Obsluha
strojů – praxe není nutná. Čtení výkres.
dokumentace výhodou. Vhodné i pro
ženy. Místo zaměstnání: Prostějov – Vrahovice. Životopisy zasílejte na e-mail:
hubackova@lasertechnology.cz

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Přijmeme řidiče na rozvoz pečiva,
ŘP sk. B, možno i důchodce. Info na
tel.: 775 711 241

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

INZERCE
JE V PÁTEK

Přijememe řidiče, ŘP sk. C, jízdy po
ČR, výhodné plat. podmínky. Info:
658 248 001

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Pracovníci do výrobny drátěných
pásů - svářeči - zámečníci
15 000-20 000 Kč jednosměnný
střední odborné BratřiWilhelmové-TOPAS,Pv
Pracovníci obce – řidiči sk. C, uklízeči 18 000 Kč
jednosměnný
střední odborné Obec Bedihošť
Pracovníci v sociálních
službách - přímé obslužné péče
14 210-21 420 Kč nepřetržitý
základní+praktická Domov u rybníka Víceměřice
Přijímací technici v autoservisu
30 000 Kč
turnusové služby ÚSO s maturitou FEDOR Auto Prostějov
Referent/-ka přestupkového oddělení
na odboru občanských záležitostí
20 450-30 750 Kč pružná prac. doba vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Skladníci
20 000-24 000 Kč jednosměnný
nižší střední odbornéTRADIX UH, Prostějov
Údržbáři elektro pro provoz kovovýroby 24 000-29 000 Kč jednosměnný
střední odborné HANAKOV Prostějov
Vazači břemen
17 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická DT MOSTÁRNA, Prostějov
Vedoucí směny - manipulační dělníci
17 000-23 000 Kč jednosměnný
střední odborné NATURE Držovice
Výrobní dělníci/obsluha skladu
15 000-19 000 Kč jednosměnný
základní+praktická Marek Švécar, Prostějov

9. ÚNORA
V 10.00 HODIN

Galanterie Bivoj Kolář přijme prodavačku na zkrácený úvazek pro prodejnu
Švadlenka, Újezd 2, Prostějov. Znalost
sortimentu výhodou. Životopis zasílejte
na : jana.kolarova@galanterie-kolar.cz

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18020210165

18013020160

17102621269

18012620126

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru na zkrácený
pracovní úvazek invalidní důchodkyni
na úklid kancelářsklých prostor v Prostějově. Informace na telefonním čísle:
602 786 692.

17102621270

Přijmu pracovníky na pokládku
kamenných koberců. Nejlépe na ŽL,
není podmínkou. Nástup možný
ihned. ŘP sk. B výhodou.
Tel.: 774 062 253

18011970105
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I šesté číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 8. února 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


 

  

Havlíčkova 53
Jakub ZEMÁNEK, Prostějovská 82, Bedihošť
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný koncert
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  
  
Jan Koudelka
Marika STARÁ, Sušilova 26, Přerov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment bistra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
  
  
KUCHYNĚ
Lucie DAŠKOVÁ, J. Hory 16, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na ples.

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

SUDOKU
  
  
7,5,8,1
Marcela FOJTKOVÁ, Holubice 2
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

17113061409

SU
DO
KU

Výherce získává    
 
 

KŘÍŽOVKA
  
  
Najdete zde především zboží od českých výrobců
František PATZ, Krasická 41, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

18011260089

OSLAVA UZENÉHO MASA, ..... SPECIALIT,
PIVA A JINÝCH DOBROT

18012660118

SUDOKU

OSMISMĚRKA

SYSTÉM, DMOUT, ÚŽLAB, ATLETI, NÁDOR, BRONZ, KAMNA, ATLET, BILION,
SLOTY, NEONY, SNOBI, PRŮVAN, SALIT, ATOLY, SMRAD, DOTAZ, PRVKY,
SKRUŽE, ŽUMPA, KLUBY, RADAN, ROTOR, VEZÍR

Výherce získává 
 
 

Výherce získává 
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili jednu z hvězd současné
hudební scény, která se v letošním roce chystá do
Prostějova...

180101600XX

Výherce získává 
 


Výherce získá
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milujeme vecerník


zveme vás...

BASKETBAL:

TIP ku

sobota 10. února:
19:00 BCM Orli Prostějov – Slavoj BK Litoměřice (15. kolo extraligy kadetů, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 11. února:
12:00 BCM Orli Prostějov – BK Kondoři Liberec (16. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:

MASOPUST

sobota 10. února:
8:30 13. kolo Olomoucké ligy přípravek
(týmy SK K2 Prostějov, FBS Olomouc
Sharks, FBC Přerov Kosatky, Tatran Litovel, FBS Olomouc Tigers, SH RG a ZŠ Pv).
neděle 11. února:
8:00 14. kolo 2. ligy dorostenců, sk. 7 – A
(týmy FBC Playmakers Prostějov, SK K2
Prostějov, Přerov, Droždín, Mohelnice, FBS
Olomouc „A“, SH Kostelec na Hané).

KDY: SOBOTA 10. ÚNORA 2018, OD 10:00 DO 16:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Vloni se konal historicky první masopust v Prostějově. A nyní tu máme jeho reprízu. I když se jeho program částečně obměnil, některé tradice byly ponechány. Těšit se tak můžete opět na vynášení prasete,
řezníka Krkovičku, masopustní pohádku, průvod masek
nebo příjemný hudební doprovod. Rozhodně bude
o co stát, tak neváhejte a přijďte!
„Je to jednodenní lidová akce s masopustními maskami, písničkami, lidovou zabijačkou a komorním stylovým jarmarkem s občerstvením a s řeznickými krámky,“ láká na prostějovský masopust Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov.
Akce bude slavnostně zahájena v 10:00 hodin na náměstí T. G.
Masaryka.Následovatbudemasopustníprůvodspolusvynášením prasete a povídáním řezníka Krkovičky. O půl hodiny později odstartuje svoje koncertování kapela Klapeto, která bude
s krátkými přestávkami provázet celým masopustem. V 11:00
hodin se pak na náměstí přiřítí vojenská marškumpačka císaře
pána a třicet minut nato přijde pohádky pro děti, na níž naváže
pimprlové divadélko ve 13:30 hodin a následovat bude spanilá
jízda pana feldvébla o půl hodiny poté.
Na samotný závěr v 16:00 hodin se bude prodávat čerstvá
zabijačková polévka za kačku. Chybět samozřejmě nebudou ani stánky s uzenářskými výrobky či umělecko-řemeslnými produkty.
Program je tedy vskutku bohatý. A gurmáni, kteří se chtějí
zároveň pobavit nebo něčemu novému přiučit, by si neměli nechat tuto akci ujít! „Jménem celého vedení města
bych chtěla co nejsrdečněji pozvat občany Prostějova na v pořadí již druhý Masopust pořádaný na náměstí T. G. Masaryka.
Vloni se nám tato akce spojená s nejoblíbenější tradicí náramně povedla a věřím, že i letos půjde o zdařilou veselici. Nechejte
prosím doma všechny starosti a přijďte se na náměstí bavit.

LEDNÍ HOKEJ:
čtvrtek 8. února:
15:30 SK Prostějov 1913 „A“ - ZUBR Přerov „B“ (Krajská liga přípravek, velké hřiště,
Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
16:45 SK Prostějov 1913 „B“ - HC ZUBR
Přerov „A“ (Krajská liga přípravek, velké hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
sobota 10. února:
11:15 SK Prostějov 1913 - SK Karviná
(Liga mladších žáků „D, o umístění sk. 18
a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
13:15 SK Prostějov 1913 - SK Karviná
(Liga starších žáků „B“, o umístění sk. 18 a 19,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

VOLEJBAL:

K dispozici budou všechny možné pochoutky ze zabijačky, na což já
osobně se rovněž moc těším. Bohatý bude i celý doprovodný program,“
vzkázala přes pro Večerník Alena Rašková, primátorka statutárního
města Prostějova.
Více čtěte na straně 24

Školní 1, Prostějov
pondělí 5. února
17:30 Prezident Blaník
česká komedie
20:00 Happy end
americké drama
úterý 6. února
14:00 Milada
české historické drama
17:30 Labyrint: Vražedná léčba
americké sci-fi
20:00 Nit z přízraků
drama USA
středa 7. února
17:30 Prezident Blaník
20:00 Bílá tma + předfilm Škůdce
československé válečné drama
čtvrtek 8. února
17:30 Prezident Blaník
20:00 Padesát odstínů svobody
romantické drama USA
pátek 9. února
15:30 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
animovaný ruský film
17:30 Labyrint: Vražedná léčba
20:00 Padesát odstínů svobody
sobota 10. února
15:30 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
17:30 Padesát odstínů svobody
20:00 Padesát odstínů svobody
neděle 11. února
10:30 Coco
animovaná komedie USA
15:30 Čertoviny
česká pohádka
17:30 Labyrint: Vražedná léčba
20:00 Padesát odstínů svobody

Kulturní klub

DUHA

Maturitní ples

10.2.

Ples ČSSD

10.2.

Hanácký bál

10.2.

Reprezentační ples Koutný

Galerie Umìní

10.2.

Šibřinky

nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 28. února
MALÍŘSKÁ TVORBA
výstava autora Iva Příleského

10.2.

Maškarní obecní ples

10.2.

Ples KDU-ČSL

10.2.

Ostatkový ples

11.2.

Dětský maškarní karneval

Školní 1, Prostějov
pondělí 5. února
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
do 21. února
The 27 Music Bar
POZDRAVY Z MORDORU
Školní 27, Prostějov
výstava, která mapuje umělecké dění v
atelieru Video/Multimedia/Performan- čtvrtek 8. února
ce na Fakultě umění Ostravské univerzi- 19:00 TOURETTE REVUE
DIVADLA POINT
ty, přičemž k vidění budou práce studenNávrat ke slavným kabaretům Divadla
tů i pedagogů
Point. Krásné tanečnice, zkušení testosteherci, noví autoři skečů, hudební
MÌSTSKÉ DIVADLO ronoví
vystoupení a to vše v novém baru.
Účinkují: M. Ondra, V. Lužný, J. HynPROSTÌJOV
drich, A. Procházka, L. Kameníček, K.
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
Vejmělková, M. Hurikánová, M. F. Sméúterý 6. února
kalová, M. Marek a další
19:00 Neil Simon:
RANDE S DUCHEM
Spisovatelka Rose, před časem velmi Knihovna
slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž
Vápenice 9, Prostějov
úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí. Přestala psát i přednášet a peníze do- úterý 6. února
cházejí. Asistentka Arlene se marně snaží 9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
probudit Rose z nečinnosti. To se daří
jedině Walshovi, přestože je už pár let na letní semestr otevírá nový cyklus předonom světě. Rose s ním, vlastně s jeho nášek nazvaný „České dějiny a jejich
duchem, dokáže komunikovat a jako souvislosti“, ve kterém profesor Karlovy
jediná ho vidí. Walsh ji přemlouvá, aby univerzity PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. v
začala znovu psát, Rose se tomu brání a šesti videopřednáškách přiblíží dějiny
hlavně dělá všechno pro to, aby si Walshe českých zemí do patnáctého století
zachovala nablízku. To se jí nakonec pře- čtvrtek 8. února
15:00 PORADNA SOS
kvapivým způsobem podaří.
Hrají: E. Holubová, O. Vízner, A. Fixová, odborní právní poradci s vámi budou řešit
J. Vojta, V. Záveský. Režie: Milan Schejbal váš konkrétní problém
(Divadlo Antonína Dvořáka Příbram) do 31. března
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
čtvrtek 8. února
výstava prostějovského fotografa Jana
19:00 HARMONIA PRAGA
„Zanfoara“
Mikláše, který se věnuje fotokomorní orchestr v rámci Abonentních
grafování portrétů i přírody v okolí ProstěZámek Prostìjov
koncertů
jova a na svých snímcích zachycuje okolní
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
přírodu v různých denních i ročních obŠPALÍÈEK
úterý 6. února
dobích, jímž se snaží vtisknout co největší
16:00 IX. KLUBOVÁ VÝSTAVA
emoční ráz
Uprkova 18, Prostějov
vernisáž výstavy
(výstavní sál) do 18. března
KAREL IV. NA MEDAILÍCH
Zámek Konice
Kino klub
výstava medailí a jiných předmětů u příležitosti 670. výročí založení Univerzity do 9. března
Karlovy, Nového Města pražského, hradu SVĚT ABSTRAKCE
Školní 1, Prostějov
Karlštejna a 640. výročí úmrtí Karla IV., výstava obrazů Anny Stejskalové
středa 7. února
jedná se o díla ze soukromé sbírky rodiny
14:00 MASARYK (BioSenior)
Bašeů z Prahy, která dnes čítá více než 2000
československý životopisný film
Sokolovna
předmětů, převzal jejich syn Milan
sobota 10. února
Skálovo nám. 4, Prostějov
15:00 SAMETKA
neděle 11. února


pásmo pohádek ČR
13:30
a 15:30 HONZA HLEDÁ
Komenského 6, Prostějov
17:30 ROBINSON CRUSOE:
KAŠPÁRKA
úterý 6. února
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
loutkové divadlo
20:00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE
animovaný film Francie
20:00 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR divadelní představení se Zuzanou Krone<<< www.vecernikpv.cz
rovou a Oldřichem Navrátilem
československé komediální drama

DUHA

   
9.2.

 DIVADEL aneb, co se
    STAVY kde děje…
Kino METRO 70

PLESY



Městské divadlo v Prostějově
SOŠ automobilní Prostějov
Multifunkční budova Čechy p/K
Místní organizace ČSSD
Kulturní dům Kralice
Hanácký soubor Klas Kralice
Společenský dům Prostějov
Firma Koutný
Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky
Sokolovna Mostkovice
Obec Mostkovice
Městské divadlo v Prostějově
KDU-ČSL
Sokolovna Ptení
SDH Ptení
Sokolovna Ptení
SDH Ptení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Úterý
Sobota
Neděle

6.2.
10.2.
11.2.

9.00-10.00
15.30-17.30
10.00 - 12.00

sobota 10. února:
10:00 VK Agel Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek (19. kolo extraligy kadetek,
hala Sportcentra DDM Pv).
10:00 TJ OP Prostějov – ŠSK Bílovec
(25. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
14:00 VK Agel Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek (20. kolo extraligy kadetek,
hala Sportcentra DDM Pv).
14:00 TJ OP Prostějov – ŠSK Bílovec
(26. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala
u zimního stadionu Pv).
neděle 11. února:
10:00 VK Prostějov – Královo Pole (19. kolo
extraligyjuniorek,halaSportcentraDDMPv).
14:00 VK Prostějov – Královo Pole (20. kolo
extraligyjuniorek,halaSportcentraDDMPv).

akce
v regionu...
Masopusty v regionu
Nadcházející sobotu
10. února projdou
řadou vesnic na Prostějovsku veselé
masopustní průvody. Maškary se objeví
například v Horním Štěpánově, Pivíně, Kladkách, Čelechovicích na Hané,
Březsku, Dzbelu, Přemyslovicích, Ptení,
Vícově, Stínavě, Malenách a řadě dalších
obcí. Na mnoha místech bude následovat veselé a oblíbené pochovávání basy.

Indiánský
karneval v Plumlově
Klubové zařízení Plumlov a Kulturní
komise města Plumlova zvou všechny
malé i velké indiány, kovboje a pistolníky
na Indiánský karneval, který se uskuteční
tuto sobotu 10. února od 15:00 hodin
v KD Žárovice, kde na všechny čeká
spousta soutěží, písniček a her. Občerstvení a bohatá tombola budou zajištěny.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 6. února od 17:00 hodin se koná
DĚTSKÝ KARNEVAL, který nabídne
i pestrý program plný her a soutěží
* pondělky jsou vyhrazeny programu pro
rodiče s malými dětmi, který vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si zlepší své
sociální, pohybové, hudební a manuální
schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 5. února od 14:30 hodin
se koná tvůrčí dílna VALENTÝNSKÉ
SRDÍČKO

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA,
dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let,
příprava dětí na nástup do MŠ, příprava
SONS PROSTÌJOV
na separaci od rodičů a navazování vztahů
Svatoplukova 15. 796 01 Prostějov
mezi vrstevníky v malé skupině
* v pondělí 5. února od 14:00 do 16:00 * každé úterý od 17:00 do 19:30
hodin se koná setkání nad knihou s J. hodin se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
Ryšánkovou, připraven i poslech audi- RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
oknih.
na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
* ve středu 7. února od 14:30 do 15:30 hodin se pořádá bowling na Újezdě č. 4 (sraz
RÙZNÉ...
účastníků před budovou v 14:20 hodin)
* ve čtvrtek 8. února od 9:00 se koná Plete- SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH
OSOB
V ČR, z.s. Svatopluní z pedigu pod vedením naší dobrovolnice
kova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
Věrky Šenkové
oznamuje všem klientům, že poradenské
MC Cipísek
pracoviště v Prostějově, má změněnou
provozní dobu. Nově pondělí a středa od
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* pravidelné setkání rodičů nad tématy 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
výchovy a komunikace s dětmi je na pro- čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odgramu dle aktuálního rozpisu v MC
* individuální poradenství v oblasti zdra- borného sociálního poradenství a nabídky
vého pohybu pro dospělé a děti - podpora baterií do sluchadel a drobné příslušenství
zdraví přírodními prostředky s Mgr. Peter- ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
kovou dle objednání

Poradna při finanční tísni bude v roce 2018
probíhat vždy každou středu v měsíci v kanceláři dv.č. 328, Odbor sociálních věcí, Školní 4. Otevírací hodiny jsou od 13:30-16:00
hodin. Odkaz na webové stránky poskytovatele služby: www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php
Akademie seniorů pořádá na tradičním
místě LIPKA, Tetín 1, Prostějov odloženou
přednášku s výstižným názvem Cestování po
Japonsku, která se koná v úterý 6. února od
14:00 hodin. Vyprávění účastníky zavede na
vzdálené ostrovy, které jsou pořád poněkud
exotické a v mnohém nepochopitelné...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje, že poradenské pracoviště nabízí služby zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
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Naleznete
uvnitř

EXKLUZIVNĚ

gratuloval DOSTAL
JÁGRA

ŠAFINĚ DO TINCE!

Y
YAMAHA
V „KASKU“

ƔƔ Společenský dům v Prostějově
Ɣ
opět hostil populární dvojici
op
Kotvanovců. Plno ale tentokrát neK
bylo...
strana 23
by

P
PLESY
JJEDOU

ƔƔ Také uplynulý víkend zaplnila
Ɣ
po celém regionu plejáda akcí, na
p
nichž se nejen tančí a zpívá
n
strana 25
Foto: tená Veerníku

Tenistka si den
pøed narozeninami
zatrénovala
v Prostìjovì
strana 39
JEDNOU
VTOU
ƔƔ V Olomouckém kraji žije jeden muž a pětadvacet žen, jejichž
věk dosáhl či přesáhl hranici sta let.
Vyplývá to z údajů České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Koláž Veerníku

Petr KOZÁK
Á
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu zachvátila Česko doslova Jágrmánie. Nejlepší tuzemský
hokejista historie ukončil angažmá v Calgary Flames a zamířil zpět do rodného Kladna, což
vyvolalo poprask u všech fanoušků po celé zemi. Jelikož Rytíři momentálně působí jen ve druhé
nejvyšší soutěži, ihned se začalo spekulovat, za koho nastoupí v extralize. Spekulovalo se o Plzni,
Chomutovu, pražské Spartě. Zasvěcení však věděli své. „Půjde do Třince,“ mluvilo se hned zkraje
týdne po Prostějově. Osobní vztah a pouto mezi
Jaromírem Jágrem a Miroslavem Černoškem je
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39
totiž dlouholeté a silné.
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eský pohár zase

lu FOTBAL EXTRA je věnován
ohlédnutí za soutěží pod patronací
Večerníku
strany 30 a 31
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Konfrontace eska s Itálií:
PROSTĚJOV Podruhé během dvou
týdnů se střetnou volejbalistky VK
Prostějov a Igor Gorgonzola Novara. Tentokrát se hraje na českém
území, duel 4. kola základní skupiny B evropské
Ligy mistryň 2017/2018
uvidí hala Sportcentra DDM v Olympijské
ulici. A to ve středu 7.
února od 17.00 hodin.
Předminulý
čtvrtek
v Itálii dokázaly Hanačky zaskočit jednoho z favoritů elitního klubového poháru pouze
ve třetím získaném setu, jinak je nesmírně silný protivník drtil
brutálním útokem i neprostupnou obranou. Smeče létaly na prostějovskou stranu hřiště s obrovskou razancí a z ohromné výšky,
kam dosahovaly též novarské bloky.
Ani není divu, když družstvo úřadujících šampiónek našlapané
italské soutěže tvoří převážně samé hráčské hvězdy z mnoha různých zemí. Sportovním laikům jejich jména možná nic neřeknou,
ale kdo sleduje volejbalové dění, ten je zná velice dobře. Tím pádem by případné skolení takhle složeného kolektivu aspirujícího
na postup do Final Four celé Champions League znamenalo velkou senzaci.
„Kvalita Novary je enormní, to víme. Na druhou stranu i její slavné hráčky jsou pouze lidi a nemusí se jim zdaleka dařit tolik, jako
většinu prvního vzájemného utkání. V tom spočívá naše šance:
abychom sami odvedli skvělý výkon a využili šance, které dostaneme. Jedině potom se můžeme rvát o dílčí úspěch,“ nadhodil
kouč žen vékáčka Miroslav Čada.
(son)

vs.

ƔƔ V areálu kostelecké fary proběhla uplynulou sobotu zimní prodejní výstava králíků, kterých bylo
k zakoupení hned čtyřicet.

ƔƔ Provozovatel dráhy - Správa
železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásil na trati č. 301 Olomouc - Nezamyslice ve dnech 9. a 26. února
2018, vždy od 8:00 do 14:00 hodin
výluku traťové koleje v úseku Prostějov - Nezamyslice.

ƔƔ Další díl oblíbeného seriá-

patí Prostjovu! zpsobí ženy VK Novae šok?

ƔƔ Fotbalisté Pivína vstoupili
do tradičního zimního turnaje
v Chropyni vítězně, když porazili
Břest 4:2. Včera pak padli s „béčkem“ domácího celku 3:6.

ƔƔ Ve spolupráci s trenéry 1.SK
Prostějov proběhl první avizovaný trénink v projektu „Létající
trenéři“ na prostějovské umělce.
Nejdůležitější pro fotbalové benjamínky je přechod do starších
kategorií, což je i hlavním cílem
tohoto nového projektu.
Čtěte v příštím čísle!

OKRESNÍ
PŘEBOR

Volejbalový man(aft VK Prost"jov s eským pohárem 2017/2018 i se svými v"rnými fanoušky na jednom spole(ném snímku.
Foto: Marek Sonnevend

BRNO Loňský smutek definitivně přebolel. Prostějovské volejbalistky ovládly prvních devět Českých pohárů žen,
do nichž v klubové historii zasáhly (2008 až 2016). Před rokem však musely skousnout ztrátu této trofeje po těsně
prohraném finále s Olomoucí. Na stejného konkurenta narazily v rozhodující bitvě druhé nejvyšší soutěže ČR i letos
a tentokrát už mu nedaly šanci. Po včerejším brněnském triumfu 3:1 je tak pohárová nádhera opět v držení VK!
„Máme velkou radost, že jsme finálový zápas proti největšímu tuzemskému soupeři zvládli tak výborným výkonem.
Získat jubilejní Český pohár číslo deset a završit tím kulatiny byl jeden z hlavních cílů téhle sezóny, který se podařilo
splnit. A to zásluhou celého kvalitního, zároveň soudržného týmu,“ potěšeně konstatoval v nedělním večeru kouč
vékáčka Miroslav Čada.
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„Být normální je ošklivá nuda!“

vzkazuje výstava v Duze
FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
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POZDRAVY Z MORDORU HLEDAJÍ
ORIGINALITU V ŠÍLENSTVÍ
A KRÁSU V NEDOKONALOSTI
PROSTĚJOV Je mnohem lepší být směšný než nudný. Pod tímto podtitulem by se mohla konat
výstava Pozdravy z Mordoru, která je od minulého pátku k vidění v Kulturním klubu Duha. Najdete
zde díla, která vznikla v ateliéru Ostravské univerzity pod dohledem Jiřího Surůvky. Samotný docent výstavu zahájil v teplákové bundě československých socialistických sportovců a kalhotách,
které si zřejmě vypůjčil od animovaného Krtečka... Večerník byl tomu všemu přítomen.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pomazlili byste se s plyšákem ve tvaru děravého růžového kosočtverce
či s lebkou navlečenou do síťované
punčochy? Zkusili byste zbohatnout
tím, že vyrobíte bankovku o hodno-

tě dvou miliard dolarů? Plánujete se
zbavit závislosti na Facebooku tím,
že svůj pracovní stůl i s počítačem
zavřete do černé krabice? Pokud
jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, pak by vám
neměla uniknout výstava Pozdravy
z Mordoru, která je od pátku k vidění v Kulturním klubu Duha.
„U nás mohou studenti dělat všechno možné,“ představil Jiří Surůvka
atelier multimédií a performance na
Fakultě umění Ostravské univerzity.

Říkat cokoliv dalšího o tomto ateliéru, jehož studenti v Duze vystavují,
bylo prakticky zbytečné. Ostatně
Surůvka sám při této příležitosti představil dílo skládající se ze
dvou plastových panáčků. Jeden
z nich vypadal trochu jako on a trochu jako jihokorejský raper PSY,
druhý pak byl chlapec se staženými
kalhotami a pohledem upřeným do
země. Když Surůvka panáčky zapnul
do elektřiny, začal větší z nich tancovat a zpívat kdysi populární skladbu

Vedoucí ateliéru Jií Survka v obklopení svých student a návšt"vník výstavy b"hem páte(ní vernisáže. Foto: Martin Zaoral

Gangman Style. „Tento objekt jsem
nazval pedagogický proces. Zatímco
kantor se ze všech sil snaží, a to až
do úplného vybití baterek, student
na něj pouze skepticky hledí,“ popsal s lišáckým úsměvem Surůvka,
s nímž společně vystavovala i jeho
odborná asistentka.
V podobném duchu se nesly následující prezentace osmi studentů, které
se až na jednu výjimku vztahovaly
k současným společenským tématům.
Celé výstavě však jednoznačně vévodil

objekt z jiného světa pojmenovaný Zelený trpaslík. Ten představoval z drátů
vytvořenou zelenou kouli zavěšenou
na konopných provázcích. „Když koukáte dovnitř, a ono se to točí, tak je to
krásné,“ představil svůj podivný výtvor
Jiří Koberský, který svým vystupováním nenechal nikoho na pochybách,
že žije ve svém vlastním zcela svébytném vesmíru. Nejzvláštnější na celé
věci bylo, že pokud jste následovali
jeho výzvu, museli jste mu naprosto
dát za pravdu.

Na vernisáž výstavy navázal
koncert ostravské skupiny München Konflikt v kavárně Prostor
v Uprkově ulici. „Bude to takový
elektronický bordel, připravte si
špunty do uší,“ „navnadil“ všechny
jeden z muzikantů. A měl pravdu.
Byla to vskutku jízda a pařba možná
až do samotného rána...
Výstava Pozdravy z Mordoru, jejímž kurátorem je Miroslav Macík
mladší, bude v Kulturním klubu
Duha k vidění až do 21. února.

Z VERNISÁŽE

V Konici byla zahájena výstava abstraktních
FOTOGALERIE
klikni na

°
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Odložené pedstavení

Manželství v kostce

zítra v Prostjov

PROSTĚJOV V prosinci minulého roku mělo duo Zuzana
Kronerová a Oldřich Navrátil
přijet do Prostějova s divadelní
komedií Manželství v kostce.
Představení tehdy však muselo být
zrušeno. A nyní v úterý 6. února
ve 20:00 hodin se již konečně
dočkáme jejího uvedení na
prknech Společenského domu.
Divadlo Komediograf přijíždí do
Prostějova s komedií Manželství
v kostce. „Všichni víme, co je kostka.
A všichni víme, co je manželství.
Dovedetesivšakpředstavitmanželství
v kostce? Stlačené a zhuštěné jen na
ty nejzásadnější momenty? Jde to?
Notabene manželství, které trvá sto
let?“ Jejími protagonisty a současně
jedinými herci budou Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil, známí
i z televizních obrazovek. V postavách
Emila a Marcely se promění na dvacetileté čerstvě zamilované puberťáky
a následně společně zestárnou o celé
století. Hra je rozdělena do sedmi

kapitol, z nichž každá zachycuje jednu
jejich životní etapu.
Komedie Manželství v kostce s sebou
přinese plno humoru, sentimentálních vzpomínek a spoustu myšlenek
na zabití toho druhého, kdy si sami
herci položí otázky, kolikrát se vlastně
toho druhého pokusili zavraždit či jak
je možné, že ten druhý partner vůbec
ještě žije. Emil a Marcela spolu museli
žít dlouho, aby zjistili, že je jim skvěle.
V dramatu se ohlédneme za minulostí a pohlédneme i do současnosti
a budoucnosti dvojice, přičemž se
bude postupně odkrývat pravda
o věčném souboji mužů a žen, která
se ovšem netýká jen jich. Známe to
všichni a prožíváme to znovu a znovu.
Protagonisté v příběhu se spolu však
střetávají poněkud extrémněji.
Vstupenky v předprodeji si můžete
zakoupit v kavárně prostějovského
Společenského
domu
za
příznivých 250 nebo 200 korun.
Na místě pak budou stát o třicet korun více.
(tem)

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

“Kotvanovci” zazpívali uplynulou stedu Prost"jovanm své nejv"tší hity.
Foto: Michal Kadlec

Radka Lexmanová (vpravo) z TIC Konice pedstavila mladou autorku obraz Annu Stejskalovou.

KONICE Mimulý pátek 2. února
proběhla v konické zámecké galerii vernisáž výstavy obrazů mladé
umělkyně Anny Stejskalové s názvem Svět abstrakce. Jednalo se
o její třináctou autorskou výstavu
v pořadí, na níž představila své
umění inspirované abstraktním
expresionismem. Prohlídka se
tak neobešla bez zapojení notné
dávky fantazie, čehož byl svědkem
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Tereza MACHOVÁ
Radka Lexmanová z Turistického informačního centra Konice uvítala návštěvníky úderem sedmnácté hodiny
v zámecké galerii. Na úvod představila uskupení dvou břišních tanečnic,
které si říkají Asmar Nawar (v překladu černá květina - pozn. red.). A poté
již představila dvaadvacetiletou Annu
Stejskalovou, která kromě toho, že
odmalička maluje, současně foto-

Foto: Tereza Machová

grafuje, tancuje flamengo a věnuje se
grafické tvorbě.
V konické galerii momentálně visí
téměř čtyři desítky jejích obrazů. Díla
nazvaná Polární záře, Mořská stvoření,
Cesta za sluncem, Život v hlubině nebo
V moři výstižně demonstrují autorčinu
inspiraci přírodou. Stejskalová však často hledá podněty k tvorbě i ve vnitřních
pocitech, což lze vidět například v silně
abstraktních dílech Harmonie, Euforie
či Utopie. Za zmínku pak stojí kopie

obrazů

obrazu Havran. Ten byl utvořen v rámci
stejnojmenného projektu, jenž vznikal
pod vlivem díla Edgara Allana Poea.
Tehdy spojilo síly několik umělců, kteří
svým osobitým stylem toto zvíře ztvárnili. Veškeré obrazy na výstavě pak spojuje technika alla prima, tedy utvoření
díla „na jeden zátah“.
Svůj specifický styl malby si Stejskalová
utváří poslední tři roky, tedy od té doby,
kdy sama začala vystavovat. Za toto krátké období představila svá díla celkem již
třináctkrát. Kromě Konice třeba také
v rodném Zábřehu, Šumperku nebo
Mohelnici. „Je to pro mě velký úspěch.
Začala jsem vystavovat teprve před
třemi lety a už jsem měla třináct autorských výstav. Občas už je to však přeci
jen docela náročné, ale dělám to s velkou
chutí a radostí, takže mi to za to stojí,“
svěřila se Večerníku Stejskalová.
Lexmanová nakonec připomněla plánovanou květnovou výstavu konických
malířů, která se tam bude opakovat po
neuvěřitelných osmnácti letech. Občany přitom požádala, aby zapůjčili díla
místních umělců. „Prosíme všechny,
kdo mají doma obrazy Františka Krejčího, Mojmíra Dostála nebo Františka
Navrátila, o poskytnutí jejich děl na tuto
výstavu,“ vzkázala pracovnice Turistického informačního centra Konice.

Duo Yamaha hrálo také ke zlaté svatb

PROSTĚJOV Hudební těleso skládající se z otce Alfonze a jeho
syna Mariána Kotvanových zavítalo po dvou letech opět do
Prostějova. Duo Yamaha slavné i díky seniory hojně sledovanému televiznímu kanálu Šlágr vystoupilo minulou středu
v sále Společenského domu. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
byl u toho!
proudit přítomné publikum, což se
EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
jim povedlo. V hledišti ovšem nebyli
reportáž
zdaleka jen senioři, osvědčené dvojipro Večerník
k
ci Dua Yamaha tleskali i mladí diváci
a dokonce v mnoha případech i děti.
Michal
„Kotvanovci“ v určitých pasážích
zazpívali prostějovským divákům
KADLEC
také písničky na přání.
Koncert ale tentokrát do „kaska“ „Máme tu milou prosbičku, abytolik diváků jako vloni nepřitáhl, chom jednu z našich písní věnovali
zaplněno bylo sotva tři sta míst manželům, kteří tento týden oslaví
k sezení, ostatní židličky zely práz- zlatou svatbu. Tak na zdraví,“ uvedl
dnotou. Otec a syn Kotvanovi se jeden z dalších hitů Dua Yamaha
přesto snažili svými písničkami roz- Marián Kotvan.

BYLI JSME
U TOHO

Z vystoupení Dua Yamaha „šíleli“ ve Spole(enském dom" nejen senioi.
Foto: Michal Kadlec
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 Jak často vídáte svého syna?
„Asi jednou měsíčně. Navštěvuji ho
hlavně kvůli třem vnučkám, které
mám ráda.“
 Znáte jeho trestní minulost?
„Vím, že byl jednou trestán.“
 A vy mu věříte? V trestním
rejstříku má už celkem osm záznamů...
„Je to možné, ale o tom jsem nic nevěděla.“
 Z čeho váš syn žil?
„S rodinou žili z našich peněz. Dávala
jsem jim dvacet tisíc měsíčně. Dříve
hrával automaty, ale říkal, že toho nechal. Myslím si, že především potřebuje psychiatra...“
 Proč on ani jeho družka nepracovali a nebyli ani evidováni na Úřadu práce?
„Nevím, proč nepracoval. Chvíli to
zkoušel u nás v obchodě, ale pak dlouho nic. Z ´pracáku´ jej vyhodili poté,
co nepřišel na jednu schůzku. Říkal, že
si zaměstnání najde sám.“
 Kde a s kým váš syn v současnosti žije?
„Třináct let žije se stále stejnou přítelkyní, se kterou má tři dcery. Napřed
bydleli ve Věrovanech, ale dům museli
prodat. Nyní by měli být i s vnučkami
v Tovačově.“
 Podle toho, co nám tu říkal, jej
družka i s dcerami nedávno opustila a on neví, kam se přestěhovali.
Věděla jste o tom?
„To jsem netušila...“
 Obžalovaný nám tvrdil, že nedávno požádal svého otce, aby ho
zaměstnal v rodinné firmě. Je to
pravda?
„O ničem takovém nevím. Myslím, že
to tak nebude. Manžel se z celé situace
zhroutil, ale tohle by mi řekl.“

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV U prostějovského
soudu minulé úterý 30. ledna
vystoupila v pozici svědkyně
i maminka obžalovaného gamblera Romana Grézla, která mu
mimo jiného na domácnost
přispívala částkou dvacet tisíc
korun měsíčně! Manželka podnikatele z Uničova odpovídala
na dotazy senátu v čele s předsedou Petrem Vrtělem. Při této
příležitosti vyšlo najevo, že někdy neznáme ani ty nejbližší...

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

akce loni osvědčila a naše náměstí zase
ožilo. Věřím, že tomu tak bude i v sobotu. Hlavně, že se naši občané baví,“
nechal se slyšet Jiří Pospíšil, náměstek
prostějovské primátorky.
Během sobotního masopustu budou moci jeho návštěvníci požívat
alkohol, přestože to vyhláška města na
veřejných místech striktně zakazuje.
„Schválili jsme výjimku pro tuto akci,“
potvrdila Večerníku primátorka města Alena Rašková.
(mik, pk)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

 

polévky za jedinou korunu bude určitě habaděj!“ (směje se)
Sobotní lidová veselice ale nebude jen o zabijačce. Jaký je připraven doprovodný program?
„Určitě velice očekávaným je zahajovací průvod masopustních masek
napříč celým náměstím, stejně jako
vynášení pašíka, ze kterého řezník
Krkovička se svými pomocníky následně uvaří a upeče spoustu dobrot.
Osobně se velice těším na písničky
skupiny Klapeto, která návštěvníkům
bude vyhrávat v určitých vstupech
po celý den. Pro nejmenší hosty
akce jsou připraveny hrané pohádky,
městem bude pochodovat rakousko-uherská marškumpačka. Každý si
určitě vybere to své. No a ve čtyři hodiny odpoledne se rozloučíme u polévky za kačku. Z celého srdce zvu
všechny Prostějovany, a nejenom je.
Určitě přijedou i lidé z okolních vesnic, moc se na celou akci těším.“

WWW.
VECERNIKPV.CZ

(Itálie), na smečích Celeste Plak (Nizozemsko) a Stephanie Enright (Portoriko), na blocích Lauren Gibbemeyer
(USA) a Cristina Chirichella (Itálie),
na liberu Stefania Sansonna (Itálie). Co
jméno, to mezinárodní pojem a opora
národního výběru „své“ země. Navíc
na lavičce další špičkové plejerky připravené okamžitě zaskočit. „Když se
takhle složenému mančaftu daří, je těžko k zastavení. Mimořádně tvrdé útoky
z ohromné výšky i složitě prostupné
bloky jako věže máme doteď v živé paměti,“ přiznal Čada.
Přesto jeho svěřenkyně dokázaly gigantovi vzít sadu (stejně jako předtím Fenerbahce Istanbul a Imoco Conegliano).
„Bojovat s tak vynikajícím protivníkem
vyrovnaně nebo ho dokonce předčít, to
se může povést jen za určitých okolností,
které se sešly v Itálii právě během toho
třetího setu. Náš skvělý servis, v návaznosti na to jejich horší přihrávka i následně ne tolik ničivé zakončení, tím pádem
naše lepší obrana a schopnost bodovat
z protiútoků. To vše podmíněno vlastním dobrým příjmem. Jedině tímhle
způsobem lze s podobně špičkovými
týmy uspět alespoň dílčím způsobem, za
ideální konstelace třeba i v rámci celého
utkání,“ vyložil Čada.
Podobně vidí šanci zaskočit renomovaný kolos zkušená univerzálka vékáčka. „Po pravdě je Novara ve všech
ohledech o kategorii výš než my, to si
nemusíme nic nalhávat. Takový super
tým nemůžeme opakovaně či pravidelně porážet, ale jednou z řady zápasů ho udolat možné určitě je. Potřebujeme, aby ony neměly tak úplně svůj
den, a my jsme naopak předvedly perfektní výkon. Potom lze dosáhnout
čehokoliv, takový je sport,“ uvažovala
Helena Horká.
Oba společně s koučem se shodli na jednom: „Dáme do toho maximum a uvidíme, co se bude v utkání na hřišti dít. Bez
ohledu na konečný výsledek se však fandové mohou těšit na natolik hodnotný
zážitek, jaký není v Prostějově příliš častý.
Proto věříme v co nejpočetnější i pořádně hlasitou podporu našich příznivců
z hlediště,“ zdůraznili Čada a Horká.
Scéna pro nablýskanou i zatraceně lákavou podívanou je nasvícená, zbývá
jediné. Přijít tenhle exkluzivní sportovní kus na vlastní oči zkouknout!

vecerník


do Ameriky jsme vyřešili zařazením
juniorky Anety Weidenthalerové mezi
ženy, která s námi dle potřeby někdy
trénuje a také je při některých zápasech,
dokonce už na Fénixu Brno absolvovala i krátký debut přímo na hřišti,“ zmínil
kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada.
„Prioritou Anety přitom je juniorské
družstvo, které má přednost. V našem
ženském áčku jen zaskakuje a takové
řešení je za daných okolností dostačující.
Pokud by se naskytla příležitost angažovat

někoho zajímavého za přijatelné peníze,
samozřejmě bychom toho využili, ale
k ničemu takovému nedošlo. A za každou
cenu sem někoho tahat i zasahovat tím do
fungujícího týmu jsme nechtěli,“ objasnil
ještě Čada.
Až do závěru aktuální sezóny
2017/2018 tedy platí, že dospělé
vékáčko tvoří následující plejerky:
nahrávačky Kathleen Weiss a Michaela Zatloukalová, blokařky Nina
Herelová, Veronika Trnková a Gabriela Kozmík, smečařky Laura Emonts,

Andrea Kossányiová, Lucie Nová
a Aneta Weidenthalerová, univerzálka
Helena Horká, libera Julie Kovářová
a Tereza Slavíková. S tím, že na účku
mohou alternovat Nová či právě výše
zmíněná Weidenthalerová.
(son)

tím pádem Hanačky otevřou druhý díl
nejvyšší tuzemské soutěže právě proti
Sokolu doma v sobotu 10. února od
17:00 hodin.
Další program vékáčka pak bude zápasově dost našlapaný, neboť ve vrchní
nadstavbové grupě se hraje dvakrát týdně a do toho budou vrcholit skupinové
boje v evropské Champions League.
Proto svěřenkyně Miroslava Čady a Lubomíra Petráše čeká místy docela záhul.
Hlavně mezi 21. únorem a 3. březnem to bude pořádně nabité se šesti
náročnými duely v jedenácti dnech.
Nejprve 21. února Liga mistryň doma
s Coneglianem, hned druhý den opět na
vlastním hřišti proti Liberci a 24. února
v Ostravě. Brzy nato cesta do Turecka,
tam 27. února závěrečný mač Champions League na půdě Fenerbahce Istanbul, okamžitě po návratu 1. března střetnutí ve Frýdku-Místku a 3. března těžký
vrchol výživné šňůry v Olomouci.
„Právě proto se snažíme celou dobu
od začátku ročníku až dosud neustále
tvrdě trénovat, abychom takhle náročný program zvládli v co nejvyšší herní kvalitě. Věřím, že dřinu z přípravy
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úspěšně zúročíme,“ řekl hlavní kouč
žen VK Miroslav Čada.
Extraligová nadstavba bývá sama
o sobě dost ošemetná, právě během
ní Prostějovanky historicky utrpěly
nejvíc porážek od českých soupeřů.
Teď navíc bude tato nebezpečnost ještě znásobena vloženými bitvami s gi-

ganty na mezinárodní scéně. „Vzhledem k našemu těžkému programu se
může stát, že v nadstavbě přijdou větší
problémy a možná i něco prohrajeme,
byť samozřejmě nechceme. Uvidíme
podle situace, ale rozhodně půjdeme
do každého zápasu naplno, nic nevypustíme,“ ujistil Čada.

19. kolo, sobota 10. února, 17:00 24. kolo, čtvrtek 1. března, 17:00
hodin: VK Prostějov - TJ Sokol Frý- hodin: Frýdek-Místek - Prostějov, Osdek-Místek, VK UP Olomouc - TJ trava - Olomouc, Liberec - KP Brno
Ostrava, VK Královo Pole Brno - VK 25. kolo, sobota 3. března, 17:00
hodin: Olomouc - Prostějov, Liberec
Dukla Liberec
20. kolo, čtvrtek 15. února, 17.00 - Frýdek-Místek, KP Brno - Ostrava
hodin: Prostějov - Olomouc, Frýdek- 26. kolo, čtvrtek 8. března, 17:00
-Místek - Liberec, Ostrava - KP Brno hodin: Prostějov - KP Brno, Frý21. kolo, sobota 17. února, 17:00 dek-Místek - Olomouc, Ostrava hodin: KP Brno -.Prostějov, Olomouc Liberec
27. kolo, sobota 10. března, 17.00
- Frýdek-Místek, Liberec - Ostrava
22. kolo, čtvrtek 22. února, 17:00 hodin: Liberec - Prostějov, Ostrava hodin: Prostějov - Liberec, Frýdek- Frýdek-Místek, KP Brno - Olomouc
-Místek - Ostrava, Olomouc - KP Brno 28. kolo, čtvrtek 15. března, 17:00
23. kolo, sobota 24. února, 17:00 hodin: Prostějov - Ostrava, Frýdekhodin: Ostrava - Prostějov, KP Brno -Místek - KP Brno, Olomouc - Libe- Frýdek-Místek, Liberec - Olomouc rec
Termíny i časy jednotlivých utkání se ještě mohou změnit.

PROSTĚJOV Po vrcholných bitvách
na tuzemské i mezinárodní scéně,
jako jsou Final Four Českého poháru
a Champions League s Novarou, se
prostějovské volejbalistky vrátí o nejbližším víkendu na poněkud všednější zápasovou vlnu. Čeká je totiž úvodní duel nadstavbové fáze UNIQA
extraligy žen ČR 2017/2018, a to
v sobotu 10. února od 17:00 hodin
doma proti TJ Sokol Frýdek-Místek.
Tímto střetnutím začne skupina o 1. až
6. místo, do níž Hanačky vstupují z jasně

vedoucí příčky a Severomoravanky až
ze šesté pozice. Tím jsou karty předem
zřetelně rozdané, tým VK bude plnit roli
vysokého favorita. Houževnatého soupeře však není radno nijak podceňovat,
neboť nechal v tabulce za sebou Olymp
Praha a dokázal ovládnout rozhodující
mač o postup do horní grupy nadstavby
právě na jeho hřišti 3:0.
„Ve chvíli, kdy půjdeme na Frýdek, budeme mít za sebou vypjaté boje o národní pohárovou trofej i ostře sledované
utkání Ligy mistryň. Po takových vr-

cholech přirozeně dochází k určitému
poklesu či útlumu, především co se týče
pozornosti a nažhavenosti. Naším hlavním úkolem pro sobotní zápas tak bude
vybudit motivaci natolik, abychom do
něj nešli na půl plynu a naopak znovu
předvedli maximální výkon. Jedině tak
nehrozí žádné zbytečné problémy,“ nabídl recept k hladkému zdolání TJ kouč
vékáčka Miroslav Čada.
Základní sestava frýdecko-místeckého
družstva rozhodně není slabá, nejčastěji se v ní objevují polská nahrávačka

Izabela Blasiak, smečařky Adéla Borovcová s Danielou Pavelkovou, na blocích druhá akvizice z Polska Agnieszka
Mitrega + Kateřina Kvapilová, na univerzálu Markéta Kukučová a na liberu
Natálie Radivojevičová. Všemu velí
zkušený trenér Leopold Tůma. Pravda
ovšem také je, že Sokolky v základní
části neporazily nikoho z elitní pětky
extraligové tabulky. „Přesto si musíme
dát pozor. A jako vždy je naším cílem
předvést kvalitní volejbal i zvítězit jasně
3:0,“ zdůraznil Čada.
(son)

V sobotu start doma proti FRÝDKU-MÍSTKU

Volejbalistky VK Prostějov se staly suverénními vítězkami osmnácti základních kol a jsou tudíž nejvýše nasazeným
týmem horní skupiny pro nadstavbu
o 1. až 6. místo. Výše zmíněné utkání
v jihomoravské metropoli přitom potvrdilo šestou pozici Frýdku-Místku,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pondělní dohrávkou
mezi KP Brno a Olympem Praha
(3:1) definitivně skončila základní část UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018. Nyní přijde tradičně na
řadu nadstavbová fáze, která odstartuje o nejbližším víkendu. Vyvrcholit
má závěrečným dějstvím přesně v polovině března. Následně odstartuje
play off, do něhož k této šestici, která
má místenku ve vyřazovacích bojích
zajištěnou, postoupí první dva týmy
z druhé skupiny nadstavbové části.
A právě z tohoto dua se vyrekrutuje
i soupeř pro prostějovské volejbalistky, které extralize prozatím suverénně vládnou a o první místo s největší
pravděpodobností nepřijdou ani
v následujících deseti kolech.

Cílem je potvrdit postavení lídra
a čekat na prvního soka v play off
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PROSTĚJOV Poslední lednový den
byl nejen koncem tohoto obvykle
nejchladnějšího měsíce v tuzemsku,
ale zároveň i mezním datem pro
změny v hráčských kádrech volejbalových klubů na území České
republiky. Na soupisce žen VK
Prostějov však na poslední chvíli
před vypršením přestupového termínu k žádné změně už nedošlo.
„My jsme byli v podstatě již delší
dobu rozhodnutí, že do mančaftu sahat nebudeme. Odchod Sáry Cruz

37

Prostějov (son) - Nedlouho před
koncem přestupního termínu zásadně
změnil svůj hráčský kádr jediný z oddílových účastníků volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR. Který? VK Královo
Pole. K jedné podstatné úpravě soupisky tohoto medailového adepta došlo
na smeči, kde ze zdravotních důvodů
musela ukončit své jihomoravské angažmá brazilská matadorka Flavia Assis,
mimochodem bývalá Agelka. Místo ní
přivedlo vedení KP Simonu Janečkovou, jež dříve nastupovala za Šternberk
a Olomouc a od roku 2014 pobývala
v Rakousku (Toggenburg, Vídeň, Linec, Nö). Loni v září se však rozhodla
ukončit kariéru, což po nabídce od Brna
přehodnotila. Po ještě mnohem delší
pauze trvající skoro tři sezóny a vyplněné mateřskou dovolenou se k vrcholovému volejbalu vrací libero Markéta
Chlumská (za svobodna Tomanová).
Odchovankyně Králova Pole strávila
dlouhých pět let v Prostějově (2008 až
2013), než přestoupila zpět do mateřského klubu a v roce 2015 uzavřela kariéru především kvůli bolavým zádům.
Teď je ale nečekaně zpět, čímž obhájkyně ligového bronzu získaly druhou zajímavou posilu tuzemské provenience.

KP Brno zbrojí, má
Chlumskou i Janeèkovou

Prostějov (son) - Na Hané sice působila jedinou sezónu, ale v celém českém
volejbalu zanechala nesmazatelně hlubokou stopu. Tehdy mladičká, teprve
šestnáctiletá Melissa Vargas totiž byla
jednoznačně nejlepší univerzálkou,
která kdy nastupovala jak za VK Prostějov, tak v celé UNIQA extralize žen.
Brzy po skončení vynikajícího ročníku 2015/2016 se však v kubánské
reprezentaci zranila, musela na operaci
s ramenem a od té doby až dosud za nikoho nehrála. Kromě zdravotních problémů totiž řešila i ty vztahové, neboť
se nepohodla s vedením národní volejbalové federace své země a dostala od
ní původně dvouletý distanc, jenž byl
následně zvýšen dokonce na čtyřletý.
Přesto se začátkem minulého týdne objevil na webovém portálu worldofvolley rozhovor nadepsaný všeříkajícím titulkem: Bombastický transfer - Melissa
Vargas ve Voleru Curych! Momentálně
osmnáctiletá ranařka v něm potvrzuje,
že podepsala smlouvu s dlouhodobě
nejsilnějším švýcarským klubem, pravidelným účastníkem evropské Champions League. Současně v interview naznačila, že by mohla začít hrát soutěžní
duely již v dohledné době. „Do tohoto
případu momentálně nevidím, ale je
možné, že už vznikla nebo vznikne dohoda mezi Kubánským svazem a Mezinárodní volejbalovou federací, v rámci
níž bude Melisse trest zrušen. Jestli ano
a ona se vrátí k volejbalu, je to obecně
skvělá zpráva, protože tak obrovský
talent by měl hrát a ne zůstávat trvale
mimo,“ konstatoval suše hlavní trenér
prostějovských žen Miroslav Čada.

Vargas do Curychu!

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Multikulturní klub Mozaika pořádá v úterý 6. února
od 17:00 do 19:00 hodin ve svých prostorách v Raisově ulici dětský
karneval. Děti, které na něj přijdou v nějaké masce, dostanou sladkou
odměnu. Chybět přitom nebudou ani pestrý program plný her a soutěží a konečné vyhodnocení nejlepší masky.
V Mozaice se zase něco kutí. Tradicí se tam již staly třeba kulinářské podvečery s Roxanou G. Lopezovou a stejně tak dětské maškaráky. Před dvěma
roky například pořádala dětský karneval s domorodou tematikou. Děti tak
často chodily v kostýmech indiánů nebo Eskymáků. „Letos znovu pořádáme dětskou maškarní zábavu nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, prarodiče.
Prosíme, aby děti přišly v nějaké hezké masce. Každé takové dítě dostane
sladkou odměnu,“ vzkazují pořadatelé akce. S úsměvem potom dodávají, že
za hezkou masku porota nepovažuje čarodějnice, strašidla a čerty, a to zejména proto, že by se mohly menší děti polekat. Takže vyrobte nebo půjčte kostým kovboje, piráta, námořníka, víly, Červené karkulky či princezny,
nebo oprašte masku z minulých let a přijďte se pobavit. Určitě nebudete
litovat.
Na programu bude jako tradičně spousta her, tanců a soutěží. A ty nejlepší masky samozřejmě nemůžou zůstat bez odměny. V závěru maškarního
plesu budou porotou vyhodnoceny a náležitě oceněny. Vstupné na akci je
pak stejné pro děti i dospělé – za každého třicet kaček.
(tem)

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

BRNO Takhle si počínají rozdílové hráčky v nejdůležitějších bitvách sezóny! Velezkušená volejbalistka VK Prostějov Helena Horká zvládla velice
dobře už sobotní semifinále Českého poháru s
Ostravou, aby se o den později ve finálovém derby
proti Olomouci rozparádila na nejvyšší kvalitativní míru. Především jejích sedmadvacet bodů
rozbouralo veškeré plány UP na možné zopakování loňské senzace a místo toho se díky výhře 3:1
radoval ze zaslouženého triumfu ústřední favorit.
Semifinálové vyřazení ostravského celku však
moc přesvědčivě nepůsobilo. Proč?

„Asi tam z naší strany byla určitá nervozita. Dělaly jsme
chyby, kterých se v takové míře normálně nedopouštíme, a tím pádem mělo semifinále první dva sety vyrovnanější průběh, než mít mělo. Ale stejně jsme zvítězily
3:0 a postoupily dál, což bylo podstatné. Na podrobnosti si za pár dní stejně vzpomene jen málokdo.“
Finále jste naopak otevřely impozantně. Díky
čemu?
„Maximálně jsme se zkoncentrovaly na to, že máme
před sebou rozhodující utkání o trofej, v němž jde o
všechno. A ten horší výkon ze soboty nás možná ještě
víc nabudil. Kromě toho jsme věděly, že Olomouc je
nebezpečná a musíme proti ní předvést špičkový volejbal. Proto jsme do zápasu vletěly jaksepatří.“
Dosahoval výkon během úvodních dvou sad
vašeho týmového maxima?
„Nejspíš jo, nebo se mu hodně blížil. Zkrátka jsme hrály v podstatě bez chyb, celkově perfektně. Ne vždycky
se tohle v důležitých střetnutích podaří, takže super.“

Co způsobilo ztrátu třetího dějství?
„Málokdy dokážete tak moc tlačit celé tři sety, většinou přijde nějaké polevení. Soupeř se za stavu 0:2
chytil servisem a pomohl mu taky nástup mladého
střídajícího účka Orvošové. Té se dařilo, nějakou
dobu jsme nevěděly, jak ji bránit. A trápila nás i
přihrávka. Ale byla otázka času, kdy se vrátíme zase
nahoru, což přišlo ve čtvrté sadě.“
Neobávala jste se tedy možného obratu celého duelu?
„To absolutně ne. Cítila jsem, že hrajeme velice
dobře a jednoznačně máme na vítězství. A všechny
společně jsme si pro něj došly.“
Jaké jsou teď pocity z naplněné mety číslo E  E  }  ~  !+?
'!  % }  " # (" %( 
jedna v aktuálním ročníku?
Foto: Marek Sonnevend
„Perfektní! Určitě nám spadl jeden kámen ze srdce 6 6 3"~
a získaly jsme klid do zbytku sezóny na to, abychom nebude, protože hned ve středu máme jiný hodně
dál odváděly co nejlepší výkony bez zbytečného důležitý zápas Champions League s Novarou. Půstresu. Na žádné větší oslavy však čas momentálně jdeme do toho naplno a zkusíme překvapit!“

PROSTĚJOV Vypadá to, že v Olomouckém kraji není tuto sezónu
lepších mladých volejbalistek než
těch prostějovských. Naděje VK
totiž i po dalších kolech krajských
přeborů ve věkových kategoriích
U15 a U13 dost suverénně kralují
průběžnému pořadí těchto soutěží.
(son)
Více na www.vecernikpv.cz,
výsledkový servis najdete
na straně 22

Mozaika chystá
+HOHQD+RUN¿SRRYO¿GQXWËéHVNÇKRSRK¿UX
dìtský karneval „Pocity jsou perfektní, zahrály jsme moc pěkně!“ 
 
 

Čím byste nalákala návštěvníky masopustu?
„Domnívám se, že pomalu už nikoho ani příliš lákat nemusím! (úsměv)
Prostějované si tuto akci pochvalovali
už před rokem, navíc před čtyřmi lety
jsme masopust na náměstí uspořádali
v menším provedení. Jsem přesvědčena, že většina už tedy ví, co je teď čeká,
a těší se stejně jako já.“
Ale přesto ještě hodně lidí vloni
na masopustu nebylo...
„Tak tyto občany bych především
nalákala na nefalšovanou zabijačku
a řezníka Krkovičku! Masopust nám
i letos zajišťuje ostravská agentura
Grif, takže pan Krkovička znovu přijede a návštěvníky nejenom nakrmí
vepřovými specialitami, ale určitě při
několika příležitostech lidem osvěží
tradice, které se při masopustech dodržují dodnes. Pravdou je, že většinou
se tak děje na vesnicích, a města zůstávala trošku stranou. Ale v Prostějově
nyní dokazujeme, že historii hodláme
přepsat. Na náměstí bohužel nemůžeme kvůli hygienickým zařízením
uspořádat klasickou zabijačku se vším
všudy, nebudeme tedy moci ani prodávat všechny produkty. Ale hlavně

Michal
KADLEC

pro Večerník



PROSTĚJOV Samotní organizátoři popisují sobotní akci jako
„jednodenní lidovou akci s masopustními maskami, písničkami,
zabijačkou a komorním stylovým jarmarkem“. Tuto veselici v podobě Masopustu si podle svých slov nenechá ujít ani náměstkyně
primátorky statutárního města Prostějov Ivana Hemerková.

nakrmí i pobaví,“
láká náměstkyně
Ivana Hemerková

„Řezník Krkovička

PROSTĚJOV Už tuto sobotu se na
náměstí T. G. Masaryka uskuteční
druhý ročník masopustní slavnosti
v Prostějově. Na 10. únor plánuje
magistrát akci, která by měla na šest
hodin (od 10:00 do 16:00) proměnit centrum v jednu velkou veselici.
Občané se mohou těšit na pořádnou zábavu provoněnou nefalšovanou zabijačkou!
Program bude skutečně bohatý,
o čemž Večerník informuje na stranách 1 a 20. „Jsme rádi, že se nám tato

Pít se může!

MASOPUST:

 

 



GAMBLEROVA MATKA:

18010210054

volejbal
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aneb pohled
Kathleen Weiss

VÝHODNÉ
xy {
608 960 042

Na jubilejní desátý triumf
v Českém poháru dosáhly
prostějovské
volejbalistky.
Prvních devět trofejí z této
soutěže získaly v nepřetržitém
sledu mezi lety 2008 až 2016
a po loňské finálové prohře
s Olomoucí přidaly kulatý zářez čerstvě zvládnutým Final
Four v Brně, kde v rozhodujícím duelu oplatily UP rok
starou porážku.

Český pohár ve volejbalu žen se letos po hodně dlouhé době neměnného formátu dočkal oživení v podobě zavedení závěrečného turnaje Final Four po vzoru mužské kategorie. Ihned se objevily názory, jestli něco takového bylo nutné. Za sebe říkám: jedině
dobře, že k tomuto kroku došlo.
V nepřetržité řadě minulých let ČP vrcholil finálovým zápasem na různých místech
republiky (naposledy dvakrát Olomouc, předtím Plzeň, České Budějovice, Hradec
Králové, opět Olomouc a Prostějov). Zpravidla šlo o vložené utkání uprostřed týdne
mezi dvěma extraligovými koly, což důležitost či dokonce výjimečnost druhé nejvyšší
tuzemské soutěže nijak nezvýrazňovalo. Spíš právě naopak.
Nové vedení Českého volejbalového svazu chtělo s tímhle statusem quo něco udělat
a proto zavedlo jiný systém závěru celého klání v podobě dvoudenní akce, kdy první
den patřil oběma semifinále a ten druhý finálovému střetnutí. To vše zabralo celý víkend, přičemž UNIQA extraliga dostala dva týdny volna. Reakce na tyhle změny byly
různé, hlavně některé kluby mimo elitní pohárovou čtyřku nesly delší přestávku mezi
základní a nadstavbovou částí nelibě.
Podle mého názoru by však s podobnými názory měly být opatrné. V současné (nejen) ekonomicky složité době se prozíravé sporty snaží všemožně bojovat o přízeň jak
fanoušků, tak možných adeptů mezi dětmi a mládeží, kteří se jim potenciálně mohou
věnovat. A zůstávat za takové situace trvale zabetonovaní v zajetých zvyklostech bez
snahy něco zajímavého, snad i atraktivnějšího pro lidi přinést, to není žádné řešení.
Proto novinku s pohárovým Final Four něžného pohlaví vnímám pozitivně, navíc
Brno si dalo s propagací celé akce i její doprovodnou náplní hodně záležet. Jen škoda, že
domácí Královo Pole nepostoupilo do finále, čímž rozhodující bitva mezi VK Prostějov
a UP Olomouc na neutrálním hřišti neměla zrovna nejbouřlivější diváckou atmosféru.

Marek Sonnevend

DOBRÁ VOLBA
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Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Je to paráda! Získat Český pohár byl jeden z důležitých cílů této sezóny, který jsme
teď splnily. A samozřejmě jsme šťastné za to, jak v Brně všechno dopadlo. V sobotním semifinále proti Ostravě jsme ze začátku nehrály úplně náš volejbal, dělaly
zbytečné jednoduché chyby a tím pádem měly trochu problémy. Důležité bylo, že
v koncovkách prvních dvou setů se nám povedlo zkoncentrovat natolik, abychom
je získaly. Potom už jsme se hodně zlepšily a třetí sada patřila jasně nám. S výsledkem 3:0 i rychlým postupem samozřejmě panovala spokojenost. Neděle pak
patřila finále s Olomoucí, do kterého jsme naopak vstoupily výborně. Tady se nám
od úvodu dařilo hrát na nejvyšším levelu a dva sety jsme díky tomu kontrolovaly
těžké střetnutí rozdílem třídy. Pak soupeřky zareagovaly zlepšením, ale rozhodující
bylo, jak jsme zkraje čtvrté sady my dokázaly zase přidat otáčky. Finálový duel
i celý závěrečný turnaj byl z naší strany zvládnutý tak, jak měl být.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Pohárové Final Four v Brně pojal
prostějovský volejbal se stoprocentní vážností a maximální zodpovědností. Například tím, že výprava VK
cestovala na jih Moravy už v sobotu
ráno, aby dopoledne před semifinále mohla potrénovat v Městské
hale míčových sportů ve Vodově
ulici, která byla dějištěm vyvrcholení Českého poháru 2017/2018.
„Chtěli jsme si v rámci možností co
nejlépe zvyknout na zdejší specifické prostředí, abychom do důležitého turnaje nešli úplně z voleje,“ vysvětlil kouč žen Prostějova Miroslav
Čada. Po zvládnutém duelu číslo
jedna pak největší favoritky vůbec
nejely domů, ačkoliv je to pouze
nějakých 55 kilometrů. Místo toho
ve druhém největším městě republiky strávily klidnou noc a dopoledne před nedělním finále si tam
zase střihly předzápasový trénink.
„Trofej za vítězství v Českém poháru jsme hodně moc chtěli, proto
se nic nesmělo ponechat náhodě,“
zdůraznil Čada.

Nic neponecháno
náhodì

Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Prostějovskou univerzálku jsme ocenili už v předchozím
čísle a rovněž během toho uplynulého byla jasně nejlepší hráčkou vékáčka. V obou střetnutích závěrečného
turnaje Final Four Českého poháru 2017/2018
v Brně se Horká stala nejvíc bodující členkou
svého týmu, přičemž excelovala hlavně v nedělním finále proti Olomouci. Hanáckým sokyním
nasázela vynikajících 27 bodů, z toho plných
24 útokem při velice dobré úspěšnosti 45 procent. Podstatný ale byl především fakt, že jako
obvykle zakončovala většinu klíčových výměn
a skoro všechny zdárně. Její top výkon během
rozhodujícího mače o trofej dokládá celková
užitečnost +21, což je naprostá extratřída.
Zcela zaslouženě tak Helena dostala cenu pro
nejužitečnější plejerku pohárového Final Four.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov 3:0
(23, 9, 24) a 3:2 (18, -25, -21, 15, 5)
Sestava Prostějova: Dvořáčková, Weidenthalerová, Boudová, Kociánová,
Baláková, Dudová, libero Slavíková.
Střídaly: Kocourková, Strnadlová, Hradilová, Brodzianska, Bartošíková.

JUNIORKY

ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Vysokou důležitost měly pro mladé volejbalistky VK Prostějov duely předposledního dvoukola základní části
extraligových soutěží ČR 2017/2018
ve věkových kategoriích U19 a U17.
Ve Šternberku potřebovaly bodovat,
ty starší co nejvíc a mladší aspoň trochu. Jenže prostějovské juniorky obě
střetnutí prohrály s jediným získaným bodíkem, čímž je právě Sokolky
předskočily na druhé pozici skupiny
B, klíčové pro výhodnější nasazení
do nadstavby. Kadetky vékáčka sahaly v jednom z mačů po tiebreaku, který by jim dával nečekanou šanci ještě
zabojovat o čtvrté místo, ovšem tahle
naděje vyprchala.

Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Soupeř proti nám nastoupil v kompletním složení posílený o hráčky naskakující v extralize žen a taky o holky
z Olomouce. My jsme se toho jakoby
lekli a už předem v hlavách prohráli.
První set úvodního zápasu jsme přitom
začali výborně a až do koncovky vedli,
ale v závěru přišly naše chyby na servisu i v útoku, což domácím pomohlo.
Ve druhé sadě jsme dostali nakládačku,
zatímco třetí přinesla zase vyrovnaný
boj se smolným vyústěním pro nás.
Odvetu jsme odehráli lépe, když se
podařilo dva sety získat závěrečným
obratem a díky tomu jsme měli za stavu
2:1 navrch. Potom nám však došla šťáva, což bylo vidět hlavně v útoku, kde
se nedokázaly prosadit zejména krajní
hráčky. Šternberk si naopak začal věřit
a solit do nás servis, s nímž jsme měli
velké problémy.“
Extraliga juniorek ČR, základní skupina B - pořadí po 18. kole: 1. Brno
43, 2. Šternberk 34, 3. Prostějov 33, 4.
Přerov 29, 5. Vysočina 25, 6. Kadetky
ČR 9, 7. Ostrava 7.

Co øíká o soupeøi kouè
VK Miroslav Èada:

TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov
3:1 (22, -23, 23, 14) a 3:0 (15, 15, 13)
Sestava Prostějova: Nečasová, Jurčíková, Dudová, Krejčiříková, Palová,
Švalbová, libero Stavinohová. Střídaly:
Sedláčková, Přecechtělová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Šternberk zatím neztratil v celé sezóně
ani bod, zatímco my se nadále potýkáme
s rozsáhlou marodkou. Vzhledem k síle
soupeře i našemu oslabení to bylo hodně
těžké, přesto jsme první zápas odehráli
převážně dobře. A podle mého názoru
mohli klidně zvítězit, neboť domácí rozhodně nebyli volejbalově lepší. Doplatili

KADETKY

V posledním dvoukole juniorky VK
přivítají Brno (neděle 11. února, 10.00
a 14.00 hodin) a potřebují získat o dva
body více než Šternberk na Vysočině.

jsme však na dlouhé série nevynucených
chyb, což nás hlavně připravilo o úvodní
i třetí set. Místo naší výhry 3:0 tak protivník vedl 2:1 a v závěru dominoval. To nás
bohužel poznamenalo směrem do odvety, kde šel výkon týmu prudce dolů, holky
to zbytečně zabalily. Nicméně se ukazuje,
že navzdory problémům herně máme na
slušný volejbal. Ale jen pokud mančaft
opravdu chce. Doufám, že v nadstavbě
to ukážeme, abychom neměli starosti se
záchranou.“
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B - pořadí po 16. kole: 1. Šternberk
54, 2. Brno 39, 3. Přerov 25, 4. Frýdek-Místek 17, 5. Ostrava 16, 6. Prostějov 11.
V závěrečném dějství kadetky VK
hostí Frýdek-Místek (sobota 10. února, 10.00 a 14.00 hodin) a bez ohledu
na výsledky vstoupí do nadstavbové
(son)
fáze v nejnižší grupě.

NIC MOC

„Stejně jako mnohokrát v minulosti
narazíme v Champions League na
tým, který je ve své zemi na mohutném vzestupu. U Novary tohle platí
bezezbytku, neboť momentálně
disponuje výbornými podmínkami
a tím i hodně silným mančaftem
složeným z kvalitních hráček.“

Juniorky a kadetky VK ve Šternberku:

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

Vzájemné zápasy s Prostějovem: 3:1 (

Hráčský kádr: nahrávačky Katarzyna Skorupa (Polsko, 33 let, 183 cm, 73 kg) a Letizia Camera
(Itálie, 25 let, 175 cm, 70 kg), blokařky Lauren Gibbemeyer (USA, 29 let, 187 cm, 71 kg), Cristina
Chirichella (Itálie, 23 let, 195 cm, 76 kg) a Sara Bonifacio (Itálie, 21 let, 184 cm, 72 kg), smečařky
Francesca Piccinini (Itálie, 38 let, 184 cm, 75 kg), Stephanie Enright (Portoriko, 27 let, 179 cm, 56
kg) a Anthi Vasilantonaki (Řecko, 21 let, 196 cm, 80 kg), univerzálky Celeste Plak (Nizozemsko,
22 let, 190 cm, 84 kg) a Paola Ogechi Egonu (Itálie, 19 let, 190 cm, 79 kg), libero Stefania Sansonna
(Itálie, 35 let, 175 cm, 72 kg)

Země: Itálie
Rok založení: 1984
Klubové barvy: modrá a bílá
Domácí hala: Pala Terdoppio
Novara (kapacita 5000 diváků)

Aktuálně nejsilnější ženský klub volejbalově vyspělé země z Apeninského poloostrova. Na jaře získal
premiérověvesvéhistoriimistrovskýtitul,zrovnateďjenanejvětšímvzestupu.Odsvéhovznikupřed
třiatřiceti lety už pětkrát změnil název a nyní hodlá proniknout do nejužší evropské špičky.

16).
Jak výsledek napovídá, novarský celek
dával tomu hanáckému ve třech setech
ze čtyř co proto. „Soupeř má k dispozici
hráčky hodně vysoké úrovně. Skoro celá
základní sestava má přes metr devadesát, některé téměř ke dvěma metrům
a k tomu nadstandardní silovou vybavenost doplněnou samozřejmě i výbornou
technikou. Proto je vlastně normální, že
nás většinu času tolik přehrávali,“ respektuje extratřídu Gorgonzoly hlavní trenér
volejbalistek Prostějova Miroslav Čada.
Na nahrávce Katarzyna Skorupa
(Polsko), na univerzálu Paola Egonu

milujeme vecerník

společnost
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

jaký byl preemiérrovýý plees soošppo v kaskuu...

tři místní plesy se ve Ptení musí stihnout do masopustu. Po něm až do
Velikonoc jsou veškeré veřejné zábavy v této tradičně křesťansky založené
obci tabu. „Letos je masopust relativně brzy, proto plesy u nás jdou rychle
za sebou. Nejprve měli myslivci, nyní
my a závěrečný ostatkový ples bude
příští týden v režii hasičů,“ objasnil
Večerníku Roman Minx, předseda
ptenského fotbalového klubu.
Skutečným osvěžením celé akce
bylo klání v kopu na miniaturní
branku. Do něj se bez váhání zapojili
nejen místní muži, ale i ženy. Mezi
nimi byly v prvním kole úspěšné čtyři střelkyně, které postoupily do následného finále. V něm svůj úspěch
zopakovala pouze jedna z nich. „Na
ples chodíme pravidelně a tuhle soutěž jsem v minulosti už dvakrát vyhrála. Naposledy to ovšem bylo před
zhruba patnácti lety,“ svěřila se Sylva
Poláchová ze Ptení. Zatímco většina
z žen volila opatrnou střelu „placírkou“, vítězka v obou případech

BYLI JSME
U TOHO

napálila míč do branky razantním
bodlem. „To se musí,“ usmívala se
Poláchová, která si tímto způsobem
vykopala láhev šampaňského.
V plesové tombole se sešlo zhruba
padesát cen, tou hlavní byl wellness

pobyt v Beskydech. K tanci hrála tradičně skupina HSP, jejíž tři členové
pochází přímo ze Ptení. Bubeníkem
a zpěvákem této skupiny je Láďa „Sovjet“ Rus, který se zkušeně ujal i role
moderátora celého večera.

@   %  "   ")  ) +  '! 
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FOTOGALERIE

o šampaňské

Slečny a dámy v nádherných róbách,
mladí pánové i jejich otcové ve slušivých
oblecích i fracích. Nálada v sobotu večer
v „Kasku“ byla opravdu sváteční. „Jako

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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PROSTĚJOV Maturitní ples má
už za sebou i Reálné gymnázium
a základní škola města Prostějova
ze Studentské ulice. Uplynulou
sobotu večer se sál Společenského
domu zaplnil do posledního místa,
stužkování se týkalo tradičně hned
dvou maturitních tříd, zároveň ale
osobně slavil i ředitel gymnázia
Rostislav Halaš. Proč a co? Večerníku to prozradil!

  !


BYLI JSME
U TOHO

škola dnes nic nepořádáme, to všechno
si připravili samotní studenti,“ konstatoval ještě před začátkem maturitního
plesu Rostislav Halaš, ředitel reálného
gymnázia. Na své studenty byl patřičně
pyšný. „Je to překvapení, ale vám to snad
můžu prozradit. Studenti maturitních
ročníků nachystali téma Kráska a zvíře. Ale popravdě řečeno, ani já sám teď
nevím, jak všechno pojmou, nechám
se také překvapit. Samozřejmě budu
mít k maturantům úvodní proslov, ve
kterém si jim dovolím připomenout,
že i já osobně slavím velké výročí. Sám
jsem totiž maturoval přesně před čtyřiceti lety,“ prozradil Večerníku pár minut
před startem Rostislav Halaš. A co přeje
studentům dvou maturitních ročníků?
„Určitě spoustu štěstí do dospělého života, ale dnes hlavně skvělou zábavu,“
dodal ještě těsně před stužkováním ředitel RG a ZŠ města Prostějova.
Studenti připravili skutečně nápaditý scénář svého plesu. Nejprve za
bouřlivého potlesku předvedli své

taneční umění mladí profesionálové ze zlínské taneční školy, hned
poté následovalo promítání videí,
na kterých studenti gymnázia sehráli několik vtipných scének. „Já
tyto akce miluji a ráda na ně chodím.
Vždy sleduji, jak se mladí lidé baví
a přitom dokáží pobavit i dojmout
druhé. A samozřejmě si při těchto
stužkovacích plesech vzpomenu i na
své mládí,“ svěřila se Večerníku náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějova Ivana Hemerková,
která byla hostem večera.
Samotné stužkování se už neslo ve
zmíněné chorografii na motivy příběhu Krásky a zvířete, která byla velice
nápaditá. „Zvířata“ v podobě maturantů si počkala na parketu s květinami na krásky z řad svých spolužaček,
které s obrovskou pompou sestupovaly z pódia sálu Společenského
domu. A jejich první společný tanec
dospělosti? Ten určitě nacvičovali
dlouhé týdny...

Čtyřicet let od maturity slavil i ředitel!

Akce „reálky“ ve znamení Krásky a zvířete

Fotbalový ples ve Ptení se v místní
sokolovně konal už po šestadvacáté. Dorazila na něj zhruba stovka
účastníků, což bylo méně než loni.
Návštěvnost mohl dle organizátorů
nepříznivě ovlivnit i fakt, že všechny

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PTENÍ Plesové střevíčky dolů,
zamířit a... góóól! Většina bálů
nabízí napětí pouze při losování tomboly. To však neplatí pro
Fotbalový ples ve Ptení, který se
uplynulou sobotu konal v místní sokolovně. Akci i tentokrát
osvěžilo zábavné klání v kopu na
miniaturní bránu, do níž se zapojili téměř všichni přítomní muži,
a obdobně hojná byla účast také
v případě žen. Večerník u toho nemohl chybět...

Na Fotbalovém plese ve Ptení se kopalo

" I NII L ? JII L N´´ Û
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rozhodně nikoli nezajímavém aranž- Vedle půlnočního vylosování tra
567
má. Prezentační videa byla velmi zda- dičně bohaté tomboly se účastníci
řilá a sympatický byl i nápad promítat
při slavnostním stužkování současnou
&4!567
saa
fotku studenta doplněnou o podobiznu z dětství.
Šerpy na závěr obdržely z rukou studentů i obě třídní učitelky a dokonce
hned dvě také ředitel školy Marek
Moudrý. „Snad dobrý,“ pronesl na dotaz po bezprostředním zážitku z jeho
prvního stužkovacího plesu v roli ředitele, a po slavnostním přípitku zmizel
v zákulisí „Kaska“ spolu s náměstkyní
#    )  A R? *      !" "!  N   4+ (  (      
prostějovské primátorky Ivanou He- 
}  ~
E! 
merkovou a bývalým ředitelem Václavem Křupkou.
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VIDEO+FOTOGALERIE

Na rozdíl od ostatních středních škol
nemá SOŠPO třídy označené písmeny „A“ a „B“, ale „ES“ a „TM“, odkazujícími na studijní obory mezinárodní
obchod, sportovní management, cestovní ruch a žurnalistika.
Celý proces stužkování proběhl uplynulý pátek 2. února v prostorách Společenského domu ve střídmém, ale

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Že lze s pomocí profesionála vytvořit vydařené prezentační video, dokázali
nastávající maturanti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov. Oba maturitní
ročníky se představily videoklipem, k jednomu navíc zazněla velmi vtipně upravená písnička
Báry Polákové. Slova „naučená, našprtaná, optimistická“ měla blízko k originálu i k nadcházejícímu každodennímu chlebíčku desítek mladých lidí. Tento stužkovací ples byl také první,
v němž se v roli ředitele představil někdejší zástupce a nynější prostějovský zastupitel Marek
Moudrý. Večerník byl v pátek všemu pěkně nablízku.

plesu nadvakrát ponořili do tajů
magie a kouzel. Jestli studentům,
protáčejícím po parketu své blízké, iluzionista přičaroval i úspěch
u maturit, ukáže teprve čas...
„V každém případě ples se maturantům vydařil. Nápad s kouzelníkem byl vsutku originální a přinesl
velké ohlasy,“ pochválil studenty
Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu
s tím, že vůbec poprvé v historii se
konal ples ve Společenském domě.
„Do prostor Národního domu bychom se totiž letos nevešli,“ objasnil
Moudrý.

TANEC SOŠPO NEBYL NAFRNĚNÝ,

13045õ+074,0"1-&4074&;¯/"
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TOPVOLEJBAL! ALE OPTIMISTICKÝ

Největší úspěchy: italská liga - vítěz (2017) a stříbro (2015), italský pohár - 2x
vítěz (2004, 2015), italský superpohár - 3x vítěz (2003, 2005, 2017), CEV Cup
- 1. místo (2009), Top Teams Cup - 1. místo (2006)
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: nestartoval (2017),
základní skupina Ligy mistryň + čtvrtfinále CEV Cupu (2016), osmifinále CEV Cupu (2015)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2017), 5. místo (2016), 2. místo (2015)
Prezident: Giovanna Saporiti
Hlavní trenér: Massimo Barbolini
Asistent trenéra: Davide Baraldi

IGOR GORGONZOLA
NOVARA

Nadcházející souboj mezi úřadujícími
šampiónkami České republiky a Itálie
má tím pikantnější příchuť, že vlastně
je odvetou za první vzájemný mač ve
skupině „B“ aktuálního ročníku Champions League, který předminulý čtvrtek
na Apeninském poloostrově získal domácí favorit poměrem 3:1 (14, 15, -22,

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jeden ze tří volejbalově nejhodnotnějších zážitků
této sezóny hraných v hale Sportcentra DDM čeká pozítří prostějovské fanoušky. Ženy VK přivítají ve středu 7. února od 17:00 hodin
italské družstvo Igor Gorgonzola Novara a vzhledem k tomu, že jde
o střetnutí evropské Ligy mistryň coby elitní klubové soutěže světa,
tak z hlediska kvality už nic lepšího na Hané neuvidíte!

GORGONZOLA
NOVARA:
VS.

přijďte ve středu na mezinárodní

VK
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Týden jako stvořený pro dobré nápady, po nichž bude následovat okamžitá
realizace. Mnozí Prostějované navíc vydělají spoustu peněz jen díky tomu, že své
nápady prodají někomu zdatnějšímu. Točit se bude spousta peněz.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Nedostatkem energie rozhodně trpět nebudete, naopak vás hodně lidí bude
muset krotit. Vaše iniciativa bude
mnohokrát směřovat tam, kde byste
mohli tvrdě narazit. Raději se rychle
uklidněte.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Přestože se stále nechcete nijak vázat, v těchto dnech
se vám do cesty připlete velmi milá
osůbka. Rázem vám projde myslí, že
byste si po letech mohli s někým zase
něco začít. Klidně se o to pokuste,
bude vám přáno.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Budete
mít hodně přemrštěné plány, ze kterých vám vyjde sotva jeden. Měli byste
se tak soustředit skutečně na jeden jediný cíl a dotáhnout ho zdárně do konce.
O víkendu si nezapomeňte vsadit.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Přímo na ulici
potkáte člověka, kterého jste naposledy viděli v dětství. Setkání to bude výjimečné v tom, že dotyčný najednou
zcela ovlivní váš další život. Zda pozitivně, to záleží jen na vaší schopnosti
naslouchat.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Hrozí vám úraz
v domácnosti, podle všeho od některého ze spotřebičů. Proto by bylo
vhodné, abyste se nyní všem podobným přístrojům vyhýbali. V sobotu
očekávejte návštěvu, zřejmě půjde
o tchýni.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Kdy jindy
než právě teď? Znovu budete postaveni před problém, zda změnit zaměstnání či nikoliv. Nyní se vám naskytne
jedinečná šance dělat práci, která vás
baví a navíc je mnohem lépe placená.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Na sport
moc nejste, ovšem právě teď by se
vám jakýkoliv pohyb náramně hodil.
Blíží se totiž jaro a vy jste přes zimu
nabrali víc kilogramů, než je zdrávo.
Zkuste pro začátek domácí tělocvik,
při něm si neublížíte.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Čeká vás
velmi náročný pracovní týden, proto
si hned na začátku stanovte přesné
priority. Nemůžete stihnout všechno,
nejste žádní roboti. Ale vaše snaha
bude korunována vyšší odměnou,
než na kterou jste zvyklí.

v

INFORMUJE
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Předseda na ministerstvu
Dlouhý u ministryně financí Schillerové prosazoval osvobození živnostníků od EET i udržitelnost
mandatorních sociálních výdajů. Problémem je
také vysoká regulace podnikání.
Představitelé Hospodářské komory se v minulém
týdnu opakovaně setkali s ministryní financí Alenou
Schillerovou, přičemž deklarovali dlouhodobá komorová stanoviska, pokud jde o rozpočtovou politiku

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Kolem
vás se to začne hádat, ale vy v žádném
případě nezasahujte do sporů mezi
jednotlivými členy rodiny. Pokud se
do nich zamícháte, dají vám to „sežrat“ obě znesvářené strany. Buďte
nestranní.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Nabídka velmi kvalitního kšeftu ještě
nemusí znamenat, že z něj budete
mít zaručený zisk. Buďte mimořádně opatrní na líbivé sliby od lidí, kteří
obchodují s penězi. Mohli byste přijít
o všechno.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Pocítíte
chuť si vyhodit z kopýtka. To můžete,
ovšem jen za předpokladu, že jste svobodní a bez závazků. V opačném případě se těšte na odvetu ze strany partnera
a vzápětí na žárlivé vzájemné hádky.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Budete velmi
pochváleni za to, že domů přinesete
více peněz než obvykle. Mimořádné
prémie se budou hodit, konečně se
můžete pustit do nákupu něčeho,
co jste si ještě před týdnem nemohli
dovolit.

Pozvánky
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Ananas v plechovce 565g:
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Aktuální informace naleznete
na našem webu www.ohkpv.cz.
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dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Želeč
Obec: Otaslavice,
Dne: 20. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
Brodek u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 22. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
Želeč. Areál FVE Želeč.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
FVE Želeč 1. (č. 701618)
Brodek u Prostějova mimo ulic SaObec: Dobrochov
lajky, Vilapark a areálu ZD. Celá obec
Dne: 22. 2. 2018 od 7:30 do Otaslavice. Odběratelské trafosta10:30 hodin. Vypnutá oblast: nice: Otaslavice Pila (č. 310671),
areál fy ASIKA Dobrochov. Od- Otaslavice ZD (č. 300727).
běratelská trafostanice Dobro- Obec: Vrbátky
chov Key trading (č. 300688)
Dne: 23. 2. 2018 od 11:00 do 15:00

25,90
(360g)

rekonstrukcí, oprav, údržbových
hodin. Vypnutá oblast: odběratelské trafostanice Vrbátky - Cukrovar (č. 300677) a Vodafone (č.
702608).
Obec: Ptení
Dne: 23. 2. 2018 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
levá strana ulice novostaveb
směr stáje M+M od č. 311 po č.
314.
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 5. DO 11. 2. 2018
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. I když je ve fotosféře jen málo slunečních skvrn, chromosféra nabízí zajímavé podrobnosti. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Měsíc je vidět až
nad ránem a proto lze večer dobře pozorovat tyrkysový kotouček planety Uran, ale i slabší velice zajímavé vzdálené
objekty podzimního a zimního hvězdného nebe. Ve večerních hodinách také probíhají nad naším územím přelety
Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). V případě špatného počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOMETA ŽANETA“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

-

Pokud zrovna nemáte možnost, zakousnout se do čerstvého, přijde zcela jistě k duhu
zpracované ovoce v nálevu jako kompot. Je tudíž dobré vědět, že nejlevnější mandarinky a také ananas nabízí Penny market, pro broskve a jahody si aktuálně skočte rozhodně do Kauflandu, kde k tomu můžete přihodit do košíku i švestky. Cenově nejvýhodnějAť vám chutná!
ší višně pak nabízí Lidl.
Průzkum byl proveden ve středu 31. ledna.

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!
PROSTÌJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM

 

17102771285

Naše


39,90
(660g)

29,90

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
DPH pro začátečníky

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: 

36,90

Dále pøipravujeme semináøe na témata:

12. 2. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální
zabezpečení – změny v roce 2018 /přednáší Jiřina
Fráňová/
27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny v roce
2018
/přednáší Bc. Taťána Sojková/
28. 2. GDPR Vás nemine, buďte připraveni
/přednáší Luděk Mandok, specialista AutoCont CZ a.s./
28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
/přednáší Robert Křepinský/

nákupní servis
pro vás

Mandarinky v plechovce 312g:

státu, praktický výkon správy daní a dalších rezortních
agend nebo žádoucí legislativní změny v daňové oblasti včetně odpovídající úpravy EET. Hospodářská
komora na ministryni apelovala, aby zohledňovala pohled podnikatelů na ta rezortní opatření, která ovlivňují podnikatelské prostředí.
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově
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OKO BERE: TENISTKA
KVITOVÁ ZÍSKALA
V PETROHRADE

TITUL 
C. 21

Foto: facebook

PETROHRAD, PROSTĚJOV Poprvé od loňského června, kdy triumfovala v Birminghamu, se prostějovská tenistka Petra Kvitová radovala z turnajového triumfu na okruhu WTA Tour. V Petrohradu získala svůj jednadvacátý titul kariéry, když během pěti zápasů vyřadila hned čtyři nasazené
tenistky. Sama mezi nasazenými chyběla, což už zřejmě přestane brzy platit. Po trofeji z Ruska se totiž posunula v žebříčku těsně pod hranici druhé
světové desítky na jedenadvacátou příčku. Před víkendovým Fed Cupem slibné povzbuzení...
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39

Sportovce čeká Åàîï]Ýäèêãêðñôãí]ïàóïíÜçäâð
vyhlášení
krajských

zjistili jsme

PROSTĚJOV Hned sedm hráčů ze stávajícího prostějovského
mužstva si může prodloužit aktuální hokejový ročník a po skončení snažení ve WSM Lize pomoci
extraligistům. V některých případech může jít o duely ve skupině
o udržení, v drtivé většině by se
OLOMOUC Již posedmnácté budou uděleny ceny v anketě Sportovec však mělo jednat o bitvy v playOlomouckého kraje. Slavností večer bude hostit Měst-off. Za určité konstelace se tak
ské divadlo v Prostějově tuto středu 7. února od 19:30
někdo z vybrané sedmičky bude

hodin. Akci, kterou tradičně pořádá Olomoucký kraj ve 
radovat z mistrovského titulu!
  „Je pravdou, že řada našich hráčů má
spolupráci s marketingovou společností TK PLUS. Ve34
čer bude tradičně moderovat Petr Salava, v roli hostů se
vyřízené střídavé starty do různých
představí skupiny Mirai a Sebastian.
(lv)
klubů extraligy. Jsou to Kuba Neužil do

CEN

Litvínova, Matouš Venkrbec, Tomáš
Divíšek a Lukáš Luňák do Pardubic,
Honza Rudovský do Třince, Tomáš
Nouza do Komety, David Dvořáček
do Sparty,“ prozradil Večerníku generální manažer jestřábího „A“-týmu
Jaroslav Luňák gólmanskou jedničku
a šest útočných tahounů, o které byl
interes z nejvyšší soutěže.
Nejlepší klubové vyhlídky má zatím
jednatřicetiletý Rudovský, jenž by
mohl rozšířit svou sbírku rovných
sto čtyřiceti startů v nejvyšší soutěži, Oceláři totiž kráčejí ke třetímu
a možná i druhému místu po základní části. Na vyřazovací bitvy se s jistotou mohou těšit i v aktuálně pátém
Brně, pětatřicetiletý forvard by se tak

1DjYÛFDUVNRSĎMGHWHQLVRYÛ'UHDP7HDP

mohl přiblížit dvěma stovkám extraligových střetnutí.
Naopak v případě Pardubic i Sparty
může vyjít průnik do elitní šestky, ale
také může nastat pád za první desítku
zajišťující alespoň předkolo. Nejvíce
zkušeností má z dané čtveřice bezesporu Divíšek, jenž k sedmi stovkám
duelů přidal i zlato právě ve východočeském oddíle. Jistotu má pouze Neužil, jeho Litvínov už zřejmě baráž nemine. A třiadvacetiletý gólman by se
mohl dočkat debutu mezi tuzemskou
elitou. „Jejich případné uvolnění však
může být aktuální až po našem ukončení sezóny. Dříve toto nepřipadá pro
nikoho v úvahu,“ ujistil prostějovské
příznivce Jaroslav Luňák.
(jim)

8PQOKPCEKHGFEWRQXÆJQVÚOWXwGEJP[
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PRAHA Nejsilnější možná sestava
se představí v dresu České republiky
v utkání prvního kola Fed Cupu proti Švýcarsku. Nehrající kapitán Petr
Pála nominoval do týmu Karolínu
Plíškovou, Barboru Strýcovou, Petru
Kvitovou a Lucii Šafářovou. Všechny
mají za sebou působní v TK Agrofert
Prostějov. O postup do semifinále se
bude hrát v pražské O2 Areně o nadcházejícím víkendu 10. a 11. února.
„Sestava je hodně silná a věřím, že budeme i úspěšní. Na papíře budeme vel-

kými favority. Všechny hráčky toho ve
Fed Cupu spoustu vyhrály, díky nim
máme doma hodně trofejí. Je velká radost mít takový tým na tohle utkání,“
nechal se slyšet Petr Pála, podle něhož nebyl s nominací žádný problém.
„Domluvili jsme se snadno. Od holek
jsem cítil zájem reprezentovat, bylo to
příjemné.“
V nominaci Švýcarek je po zranění
vracející se Timea Bacsinszká, kterou
doplňují Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová a Jil Teichmannová.
y
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V roli trenérky má přijet bývalá světová
jednička Martina Hingisová. Největším nebezpečím ve výběru kapitána
Heinze Günthardta bude Bencicová.
Bývalá světová sedmička vyhrála začátkem roku s Rogerem Federerem
Hopmanův pohár a v prvním kole
Australian Open vyřadila Američanku
Venus Williamsovou. „Češky jsou jasnými papírovými favoritkami zápasu,
ale máme hráčky, které udělají pro tým
vše a můžeme překvapit kohokoli,“ věří
Günthardt.


Když se slavné „osmašedesátce“ podařilo podepsat kontrakt v Calgary, zdálo se, že zámořská
pohádka bude ještě pokračovat a dokonce padne
i bájný rekord v počtu odehraných utkání v základní části. Snad všichni jsme se těšili, jak bude
„Jarda“ přidávat po boku mladších a šikovných
spoluhráčů další a další body a jak bude i nadále
dokazovat, že věk je pouze nic neznamenající číslo. Jenže bohužel, realita byla nakonec jiná, většinu času strávila brzy šestačtyřicetiletá legenda
na marodce. V uplynulém týdnu se Jágr vrátil na
Kladno a jeho mise v NHL je tak zřejmě definitivně u konce, i když si snad každý z nás přeje, aby
tomu tak nebylo, přeci jen to byla v posledních
téměř třiceti letech jistota, na niž se dalo spolehnout. Prostě jako by se zastavil čas. Nemusíme
ale smutnit, místo u televize totiž můžeme Rytíře
sledovat v bitvě přímo na stadionech. Vypukla
sice velká nákupní horečka a po vstupenkách na
všechna venkovní utkání Kladna se jen zaprášilo,
třeba pro souboj Jestřábů na půdě Středočechů
ale ještě několik stovek zbývá...

V minulém ročníku české tenistky
prohrály v semifinále v USA. Předtím
soutěži vládly, v letech 2011 až 2016
získaly pět triumfů. Karolína Plíšková,
Strýcová, Kvitová a Šafářová se naposledy sešly ve fedcupové sestavě ve finále proti Ruskám v Praze v listopadu
2015. Ve dvouhrách hrály Plíšková
s Kvitovou a o vítězství tehdy rozhodly

Plíšková se Strýcovou ve čtyřhře. Při
prosincové extralize nastoupila Plíšková se Strýcovou a Šafářovou za TK
Agrofert Prostějov, Petra Kvitová jako
kmenová hráčka hostovala za pražskou Spartu.
(lv)
Exkluzivní rozhovor s Lucií
Šafářovou vám Večerník přináší
na straně 39
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Jistě znáte ty klasické filmové trháky, kdy se kladný hrdina dočká na konci své cesty, po mnoha
dobrodružstvích, vítězných i prohraných bitvách,
radostech i zklamáních a v momentě, kdy už to
třeba ani sám nečekal, velkého triumfu a ocenění. V televizi to vypadá někdy až nereálně, avšak
řada takových příběhů může mít reálný základ.
Viz třeba sobota večer a hokejový zápas, v němž
proti sobě nastoupili Jaromír Jágr a Petr Nedvěd.
Zdálo by se, že k něčemu takovému dojde již jen
v exhibici pro diváky, přeci jen v součtu je oběma
již dvaadevadesát let a starší z této dvojice ukončil
aktivní činnost již před několika lety, avšak svým
způsobem náhody dokáží určit, že se i zdánlivě
nereálné sny stanou skutečností. Připomíná to
až pohádku, vždyť Jágrův návrat totiž přišel právě
v době, kdy jeho Kladno mělo zajíždět do Benátek
a shodou okolností jen den před slavnostním vyvěšením Nedvědova dresu v liberecké Areně. Škoda jen, že osobně mohlo celé události přihlížet jen
sedm a půl tisíce diváků, oba aktéři by zaplnili
i mnohem větší stadion.

Snad každý z nás viděl minimálně jednou pohádku Tři oříšky pro Popelku, v níž mimo jiné soutěží
princ se svými družiníky o to, kdo z nich má lepší
mušku. S velkou lehkostí přitom střílejí z kuše na
ptactvo i šišky, aby je nakonec překonala mladičká Libuška Šafránková. Nicméně k současnému
sportovnímu zápolení má tato scéna velice daleko,
polní kuše vyžaduje vedle psychické odolnosti,
správného dýchání, přesného oka a lehkosti na
spoušti i fyzickou zdatnost. Dovolená napínací
síla činí lehce nad čtyřicet kilogramů a při venkovním závodě je potřeba tento úkon během jednoho
dne ručně provést hned devadesátkrát. Samotná
kuše pak může vážit až deset kilogramů a střílíte
navíc postupně na pětatřiceti-, padesáti- a pětašedesátimetrovou vzdálenost. Co tedy může na
první pohled působit jako hračka, je ve skutečnosti pěkná fuška. Ovšem fuška, která stojí minimálně za jednorázové vyzkoušení. Zejména když se
právě na Prostějovsku nacházejí ti nejpovolanější.
Úřadující domácí šampioni, kteří pravidelně pořádají i ukázkové akce pro veřejnost.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Návrat královen! Prostějovské volejbalistky ovládly víkendové Final
Four Českého poháru v Brně, kde
si poradily jak s Ostravou, tak i ve
finále s Olomoucí. Úpéčku vrátily
loňskou porážku a po roční pauze se
vrátily na trůn druhé nejprestižnější
domácí soutěže. Pro VK jde o jubilejní desáté pohárové vítězství.
DEBAKL:
I když se nejednalo o nikterak zdrcující porážku a ani veskrze důležitou
ztrátu v tabulce, každá prohra s rivalem zabolí. Nejinak to cítí prostějovští
fotbalisté, kteří se v přípravě vrátili do
zápasového rytmu duelem na půdě
hanáckého konkurenta ve Vyškově.
Porážce nezabránil ani úspěšný exekutor penalty Jan Koudelka.
 y U
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Členka prostějovského tenisového
klubu Petra Kvitová si spravila chuť
po brzkém vyřazení na Australian
Open a divokou kartu přetavila na
turnaji v ruském Petrohradu ve svůj
jedenadvacátý titul v kariéře. Triumfem si navíc pomohla k posunu
na dvacátou první příčku žebříčku
WTA.
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Šéf prostějovských Jestřábů
JAROSLAV LUŇÁ K hodnotí
dosavadní sezonu jako velmi
úspěšnou. Až na jednu výjimku...
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MILAN SZABO

Přípravu absolvoval mladý slovenský
pivot v kádru BK Olomoucko, do sezóny
vstoupil v prvoligovém dresu BCM Orli
Prostějov, avšak už čtyřikrát se objevil
také v nejvyšší soutěži. Po
celou dobu devatenáctiletý hráč výkonnostně roste, což potvrdil
i na mistrovství republiky středních škol
v Karlových Varech,
kde jakožto student
GJW výrazně
přispěl k senzač-nímu triumfu. Foto: internet
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BRONZ
NA
DRÁZE
V
LEGENDÁRNÍ
ŠESTIDENNÍ
Trojice prostějovských cyklistů zanechala v Berlíně výraznou stopu
BERLÍN, PROSTĚJOV Nejlepší světoví jezdci si dali na přelomu
ledna a února dostaveníčko na berlínském velodromu, kde se
na tamní dráze utkali v jednom z nejstarších závodů v dráhové
cyklistice. Sto sedmého ročníku legendární „ŠESTIDENNÍ“ se
pod novým názvem PARDUS TUFO zúčastnila také trojice zástupců prostějovského oddílu.

Josef POPELKA
Jak už samotný název klání napovídá, na velodromu se závodí od odpoledních do nočních hodin šest dní
v kuse. Na dráze se přitom střídají
sprinteři s vytrvalci, ti mají dvoučlenné týmy. Sprinteři jezdí letmé
kolo, keirin a sprint, vytrvalci bodovačku dvojic v různých obměnách,
vylučovačku, pětistovku, závod za
dernami a specialitu tvoří souboje za
motorovými vodiči. Výsledky za šest
dnů se sčítají.
„Je to poměrně náročná záležitost,
protože jezdci stráví denně v mnohem vyšším tempu, než jaké známe ze
silniční cyklistiky, až sto padesát kilometrů. Není to pro každého, trénink je
tomu také přizpůsoben,“ specifikoval
jedinečnost legendární šestidenní Michal Mráček, šéftrenér prostějovských
cyklistů. Podnik elitních jezdců doplňují závody žen či jezdců do 23 let.
Právě v této kategorii zanechal prostějovský klub nejvýraznější stopu.
Závodník týmu PARDUS TUFO
Prostějov měl v Berlíně startovat se
svým týmovým kolegou Tomášem

" I NII L ? JII L N´´ Û

saa

Bártou, bohužel došlo k nedorozumění ze strany pořadatelů a Baborovi byl přidělen německý závodník
Konrad Geβner. To však závodníkovi prostějovského týmu nebránilo
v tom, aby se prezentoval aktivním
pojetím závodění. Se svým parťákem posbírali výborných 106 bodů,
avšak také jednu rundu ztráty, a tak
obsadili velmi pěkné třetí místo za
vítěznou německo-britskou dvojicí
Richard Banush - Joe Evans, a druhými Němci Moritz Malcharek - Christian Koch. „Pro Dana to bylo skvělé
umístění a takový odrazový můstek
v kategorii třiadvacítek. ´Malé šestidenní´, jak se těmto závodům říká.
Jsou také velmi ceněny. A na to, že
to bylo jeho první účinkování, to byl
skvělý počin. Chtěli bychom takto
směřovat dál vstříc evropskému mistrovství třiadvacítek, kde samozřejmě budeme pomýšlet na medaili,“
přeje si Mráček.
Další dva zástupci týmu PARDUS
TUFO startovali na berlínské dráze
v profesionálním pelotonu, kde se
představili Wojciech Pszczolarski a Luděk Lichnovský. Zatímco Pszczolarski

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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s reprezentačním kolegou Danielem
Staniszewskim obsadili osmou příčku,
tak Lichnovský s někdejším kolegou
Adrianem Teklinskim obsadili místo
třinácté. Oba závodníci se předvedli
atraktivním závodním pojetím a dílčími výsledky, Lichnovský s Teklinskim
například zvítězili v tzv. malém madisonu pátého dne. Celkovými vítězi se

stala Nizozemská dvojice Wim Stroetinga - Yoeri Havik.
„Pro Luďka to byla premiéra v kategorii Elite, trošku se toho obával, ale
dokázal se s tím vypořádat nadmíru
dobře. Pochvaloval si spolupráci s Adrianem, kterému se doposud v šestidenních příliš nedařilo. Oba si ale typově a způsobem závodění velmi sedli.

jakk si veddli prosstěějovšští cykklistéé v berrlínně....

Vítězství Luďka v medisonu je velkým
bonusem a správným vykročením do
světa profesionální cyklistiky, což je velice důležité. Není snadné se tam probojovat. Wojciech to měl o poznání
snazší, protože závodil se svým reprezentačním kolegou, se kterým získal
na podzim evropský bronz v kategorii
Elite, takže jejich umístění takové pře-
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kvapení nebylo,“ komentoval úspěšné
tažení svých svěřenců trenér Michal
Mráček a k atmosféře dodal: „Musím
se přiznat, že šestidenní je moje srdcová záležitost, jezdím tam už spoustu let
ať už jako trenér, či jako divák. Dá se to
velice těžko popsat, to se musí zažít.
Rozhodně doporučuji všem fanouškům cyklistiky, aby si tam zajeli, není
to zase až tak daleko do Berlína. Zvláště pokud je na dráze zrovna domácí závodník, člověka úplně mrazí v zádech.“
Wojciech Pszczolarski i nadále
zůstává v přípravě s polskou reprezentací na blížící se mistrovství
světa v dráhové cyklistice, které
se uskuteční na přelomu února
a března v holandském Apeldoornu. Luděk Lichnovský a Daniel
Babor odcestovali do italského
Toskánska, kde se budou s prostějovským týmem připravovat na sezónu
v silniční cyklistice. Poslední únorový
den se pak vydají směr Rhodos. Na
tomto řeckém ostrově je již budou
čekat dva ostré závody UCI.
Výsledkový servis najdete na straně 22

okresu
V KOSTELCI VLÁDLI DOMÁCÍ KUŠISTÉ Šachovému
vévodí Vaculka

KOSTELEC NA HANÉ Třetím dílem pokračovala o posledním lednovém víkendu domácí kušistická
sezóna. Po závodech v Kostelci
na Hané a Opavě se střelci znovu
vrátili na Prostějovsko, aby i za
přispění města Kostelec na Hané,
Olomouckého kraje a Českého
svazu kuší poměřili síly v první
akci tohoto kalendářního roku Kostelecké halovce. Vinou nemocí
i lyžařských výjezdů se tentokrát
v tamější sportovní hale představila jen dvaadvacítka startujících,
s velkou převahou nad ostatními
jim kralovali zástupci domácího
oddílu a také Plumlova.

Jiří MOŽNÝ
Bodově nejhodnotnějšího výsledku
za celý den dosáhl v mužské kategorii Jan Nedělník. Několikanásobný
mistr republiky zaznamenal v obou
třicetišípových kolech dvě stě osmdesát bodů a v součtu vyhrál o plných
dvacet bodů před opavským Daliborem Lhotským. Na stupně vítězů
je doplnil Josef Nedělník, jemuž nevyšlo druhé kolo, pohoršil si v něm
o plných šestnáct bodů a průběžnou
stříbrnou pozici neuhájil.
Pouze dvě adeptky na vítězství měla
soutěž žen, v duelu se mezi sebou
utkaly kostelecké střelkyně Jaroslava
Nedělníková a Irena Hynková. Na
předvedených výkonech se ale slabší
konkurence nijak negativně nepro-

PROSTĚJOV Již tři kola
mají za sebou šachisté usilující o titul okresního
přeborníka
jednotlivců.
Do dlouhodobějšího zápolení
se zapojilo celkem deset
hráčů - pět členů SK Prostějov,
čtyři zástupci prostějovské Rošády
a společně s nimi i Tomáš Ochman
z AŠK Olomouc. Na čele se zatím
usadil Pavel Vaculka, aktuální lídr
má k dobru půl bodu před již zmíněným reprezentantem sousedního okresu a také před zkušeným
Karlem Meisselem.
Vaculka vstoupil do devítikolového
klání remízou s dalším adeptem na celkové vítězství Vladimírem Dvořákem,
následně dokázal i s černými kameny
zdolat Karla Virglera, aby naposledy
porazil i Petra Františe. Prozatím druhý Ochman zdolal Zvoníčka i Krejsu,
Meissel si pro změnu poradil s Tesařem a následně uhrál nerozhodné výsledky proti Dvořákovi i Hradskému.
Jen o dalšího půl bodu méně zatím
získali Dvořák s Virglerem. A právě
pro posledně jmenovaného mělo
třetí kolo zvláštní příchuť, předseda
SK Prostějov a také šéf celého turnaje
totiž slavil kulaté sedmdesáté naro-

IRGLERy
Karel Vm
desátin
slavil sed
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mítla a obě kušistky překonaly hranici pěti set padesáti bodů, což by jim
v otevřené kategorii zajistilo druhé
a třetí místo. V bitvě dvou oddílových
kolegyň byla nakonec úspěšnější zkušenější z nich, výhru uhájila o pouhé
dva body.
Dokonce jen jeden závodník se
představil mezi juniory a také v nově
zavedené kategorii seniorek, absolvováním všech pokusů si prvenství
zajistili kostelecký Lukáš Andrés
a opavská Jana Slováková.
O něco více zástupců se sešlo mezi
seniory. Velké soupeření o rozdělení stupňů vítězů nakonec ovládl
plumlovský František Baborák před
otrokovickým Ladislavem Žateckým

a Oldřichem Kubesou ze Suchých
Lazců. Hned za nimi se umístili další
zástupce Plumlova Jan Bosák a nestárnoucí František Sedláček z pořádajícího oddílu.
Tou úplně nejpočetnější sestavou se
tentokrát mohli pochlubit ti nejmladší. V Kostelci se představila celkem
devítka kadetů a téměř polovina ze
všech střelců tak náležela právě do
této věkové kategorie. Hned pět zástupců vyslaly na startovní čáru Otrokovice a právě jeden z nich se mohl radovat z prvního místa, úplně nejvýše
totiž vystoupal Martin Hajný.
Mladý střelec dosáhl na metu pěti set
čtyřiceti čtyř bodů, takže by kraloval
i mezi juniory a v mužích by bral stří-





bro. Po dvou zcela identických kolech
vybojoval druhé místo Lukáš Baborák, jenž ve druhé polovině závodu
předčil o pár bodů Barboru Pospíšilovou. Těsně pod elitní trojicí se umístil
plumlovský nováček Denis Vyskočil,
jemuž na záda dýchala kostelecká
Jana Koleňáková.
Čtvrtý díl Českého poháru halového přijde na řadu poslední únorovou sobotu v Opavě, o tři týdny
později se pak v Kostelci na Hané
uskuteční halové mistrovství republiky. Střelci si pro tuto příležitost v kalendáři zakroužkovali sobotu 17. a neděli 18. března. (jim)
Výsledkový servis Kostelecké
halovky najdete na straně 22

zeniny. Před samotným zahájením
jejich vzájemného souboje tak mohl
přijímat četná blahopřání, posléze již
plně soustředěn uhrál s černými figurami remízu.
Zatím při všech setkáních platilo, že se
na první pokus podařilo odehrát pouze čtyři partie z pěti. V prvním případě
zabránil Ochmanovi ve hře start na
turnaji v Praze a jeho duel s Hradským
musel být přesunut do náhradního
termínu. O týden později chyběl právě člen „eskáčka“, jenž se pro změnu
účastnil turnaje v Mariánských Lázních, a zatím naposledy nepustila noční směna do hry Václava Zvoníčka. Jan
Tesař tak při posledních dvou bitvách
marně vyhlížel svého soupeře.
V nejbližším kole se v úterý večer
střetnou Meissel s Virglerem, Františ s Dvořákem, Ochman s Vaculkou, Tesař s Krejsou a Hradský se
Zvoníčkem. Dojde tak mimo jiné
k zápasu dvou zatím nejlepších hráčů.
Výsledkový servis najdete
na straně 22
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PERNÝ ÚNOR ESKÁČKA. ZNOVU TO ZKOUŠÍ ŽYKOV Maďarští dorostenci
Prostějovští fotbalisté odjíždí poprvé na zahraniční soustředění

PROSTĚJOV Po lednové účasti v Tisport lize a dvoutýdenní
zápasové pauze čeká fotbalisty 1.SK Prostějov nabitý únorový
program. Zahájili jej hned druhý únorový den přátelským zápasem ve Vyškově, kde je střelecky vyškolil prostějovský odchovanec Matocha. Dalších pět zápasů před startem MSFL na svěřence kouče Machaly ještě čekají, dva z nich v rámci soustředění na
chorvatské Istrii.

TOMÁŠ KALÁB
Tento týden ještě fotbalisté normálně
trénují, opět si i zaboxují v rámci oblíbeného boxerského tréninku. V sobotu
10. Února pak výprava eskáčka odjíždí
autobusem do Medulinu, kde na základně v hotelu Park Plaza Belvedere
stráví šest dnů. Kromě tréninků v příznivých klimatických podmínkách na přírodní trávě sehrají také dvě přípravná
utkání, obě s rakouskými celky. V úterý
13. února čeká na Machalovy svěřence kombinovaný tým prvoligového
Wolfsbergeru, v pátek 16. února pak
třetiligový SV Wörgl. To už bude těsně před návratem zpět domů.
Následující týden sehraje Prostějov
další dvě přípravná utkání. Ve středu

21. února se představí pod umělým
osvětlením od 18:00 hodin v areálu
Tichá Orlice, kde probíhaly předchozí zimní přípravy. Ústí nad Orlicí je přitom tradičním soupeřem
v přípravě, tým si po postupu do
ČFL nevede vůbec špatně. Podobně
kvalitním soupeřem bude v sobotu
24. února dopoledne Frýdek-Místek, s nímž se v zimní přípravě potká
Prostějov už podruhé. Tým z pomezí Moravy a Slezska si totiž Hanáky
vybral pro svou generálku na jarní
druholigovou sezónu. Vlastní generálka na start MSFL čeká prostějovské fotbalisty až 10. března proti
Novým Sadům.
Co se týká změn v hráčském kádru,
živo v kabině 1.SK dle plánu není.
Výjimkou je ukrajínský záložník

3:2

VYŠKOV Po dvoutýdenní pauze sehráli fotbalisté 1.SK Prostějov uplynulý pátek první únorové přípravné
utkání, které bylo zároveň posledním před odjezdem na soustředění
v závěru tohoto týdne. Proti domácímu Vyškovu se hrálo na umělé
trávě pod umělým osvětlením, které
zářilo na množství slibných, ale neproměněných šancí eskáčka. Zato
domácím se po přestávce podařily
vstřelit snadné branky a díky nim
zvítězili 3:2.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
Trenér Oldřich Machala měl k dispozici
poněkud obměněnou sestavu, někteří
hráči přibyli, jiné postrádal. Mezi velké
návraty lze počítat brankáře Dominika
Neorala, který je zdravotně konečně
v pořádku a odchytal bez zaváhání první
poločas. V prostějovském dresu se po
půl roce opět objevil ukrajinský záložník

Dmitrij Žykov, který by mohl v kádru
ponechat zahraniční stopu místo Srba
Petroviće, který kvůli administrativním
záležitostem zůstává na jarní sezónu
doma.
Mezi stálými absentéry zůstal stoper Aleš
Schuster, který se na zápas ovšem přijel
podívat. „Příští týden mám jít na kontrolu ke klubovému lékaři, teprve pak se
uvidí, jestli na soustředění vůbec odjedu,“
potvrdil nejasné vyhlídky do další přípravy. Do utkání nenastoupil ani Karel
Kroupa, nebo Michal Zapletal.
Utkání začalo ve slušném tempu a hosté se brzy dostali do vedení. Už po
deseti minutách se vyplatil aktivní presink, Píchal vystihl rozehrávku domácího brankáře, který jej výkopem trefil,
a odražený míč nebyl problém poslat
do prázdné branky - 0:1. Nepříjemná
komplikace zasáhla defenzivu po čtvrthodině hry, kdy si Hirsch zranil kotník
do té míry, že musel být střídán. I přes
okamžité ledování odskákal do autobusu po jedné noze a jeho účast na soustředění se zdá být v akutním ohrožení.
Přestože si eskáčko v prvním poločase
drželo aktivitu a převahu na míči, kromě nedůrazných pokusů žádnou akci
nedotáhlo do gólové koncovky.
O lepší efektivitu se po změně stran
měla pokusit prostřídaná sestava, jenže
domácí Matocha hned po dvou minutách zužitkoval centr zleva a vyrovnal

Prost"jovští fotbalisté se pipravují na vyškovské um"lce na pípravné utkání s domácím celkem.
Foto: archív 1.SK Prost)jov

Dmitrij Žykov, který se po půlroce
vrátil do Prostějova na testování.
První zkouška v létě mu příliš nevyšla, objevil se pouze v utkání s Ústí
nad Orlicí. „Dymo“ Žykov nastoupil
pouze na necelou hodinu a silně jej
tenkrát ovlivňovaly zdravotní problémy, protože uprostřed zálohy byl
téměř neviditelný. Lékařské vyšetření potvrdilo, že šance na rychlé vylé-

- 1:1. Nedosti na tom po dalších dvou
minutách rozehrávali domácí přímý
volný kop, nacvičený signál zakončil
střelou opět Matocha a domácí v mžiku
otočili průběh zápasu - 2:1. Prostějov
se mohl znovu dostat do hry po hodině, kdy po centru z nepřímého kopu
domácí zadáci faulovali Hapala, a nařízenou penaltu v zastoupení Kroupy
bez váhání proměnil Koudelka - 2:2.

čení nebyla, takže se trenér Oldřich
Machala musel jeho služeb vzdát.
Sobotní druhý pokus ve Vyškově
dopadl mnohem lépe, bylo znát, že
Žykov už je v dobré kondici. Přejít
přes soupeře, podržet míč a chytře
rozehrát, to je jeho devíza, kvůli níž
jej trenéři opět zkouší přivést do
týmu. Jestli se to na podruhé podaří,
bude jasné v nejbližších dnech.

Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Problém nám opět dělala koncovka. My hrajeme, jsme lepší, první poločas měl
skončit naším vítězstvím minimálně o dva nebo tři góly, jenže zápas dovedeme
do takové koncovky, že prohrajeme. Ve druhé půli jsme šli snad třikrát na bránu
v přečíslení, jenže jsme akce ani nezakončili. Samozřejmě nám chyběl Karel
Kroupa, ale to je špatně. Pokud by se mu něco stalo, nejsme momentálně schopni dát gól. Mrzí mě, že ve vápně neumíme řešit situace tak, jak bychom měli.
Navíc dostáváme hloupé góly. Z prvního centru, který nám do vápna přiletí
v 46. minutě, dostaneme branku... To se ani nedalo považovat za šanci. Žykov
je vyhrátý záložník, má dobré přihrávky, spíš musí zlepšit některé návyky, třeba
nesmí přestat hrát po faulu, který mu u nás třeba rozhodčí nepískne.“
Jan TROUSIL – trenér MFK Vyškov:
„Utkání s vedoucím týmem MSFL byl kvalitní a hrálo se v dobrém tempu. Na
začátku byl Prostějov aktivnější, ale do šancí jsme je nepouštěli. Branku jsme
dostali po hrubé chybě v rozehrávce. Ve druhém poločase jsme po pěkné akci
Matochou srovnali na 1:1. Začali jsme být aktivnější a dobře presovali. Matocha poté po signálu přidal další branku na 2:1. Soupeř vyrovnal z penalty,
ale nakonec jsme rozhodli utkání brankou po rohu. Celkově dobře fungovala
defenziva, ve druhém poločase jsme se zlepšili v útoku a mohli jsme přidat
další branky.“

usmívá se branká Dominik NEORAL

TOMÁŠ KALÁB

 Na konci podzimní části jste se
v brance dostal do formy, pak bylo
zrušeno poslední podzimní kolo a objevil jste se mezi tyčemi až teď. Co vás
trápilo?
„K Vánocům jsem si nadělil pásový
opar... Jde do jisté míry o imunitní
problém, jehož léčení je dlouhodobé.
Počátek nového roku jsem tedy strávil
tímto způsobem, musel jsem být v klidu. Teprve až od poloviny ledna jsem
mohl začít trénovat a naskočil jsem
rovnou do rozjeté přípravy. Postupně
zvyšuji zátěž a přišlo mi vhod, že dva
týdny nebyl žádný přípravný zápas,

Foto: archív Veerníku

takže jsem se mohl do Vyškova dobře
připravit.“
 Sledoval jste dosavadní přípravu
týmu?
„Samozřejmě. Na internetu byly i některé přímé přenosy. I když jsem nebyl
osobně přítomen, přehled jsem si pochopitelně udržoval.“
 Jak hodnotíte nezúčastněným
pohledem premiérovou účast týmu
v Tipsport lize?
„Konfrontace s týmy druhé české i slovenské ligy jsou vždy ku prospěchu.
Našeho bezprostředního konkurenta

Poté měl několik slibných šancí Hapal,
jenže jeho hlavičkové pokusy vychytal
gólman domácích. A tak třináct minut
před koncem udeřilo potřetí. Po rohu
a zmatcích před brankou se nejlépe orientoval Zoue a vstřelil vítěznou branku
- 3:2. K vyrovnání nevedl ani Šteiglův
brejk ve spolupráci s Hapalem těsně
před závěrečným hvizdem.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenér

„Na Vánoce jsem si nadlil pásový opar,“
VYŠKOV Od začátku podzimní
mní
sezóny kryl záda Filipu Jíchovi. Po
ém
jeho zranění v zápase ve Velkém
ání
Meziříčí odchytal bez zaváhání
rtu
zbytek podzimní části, na startu
nik
zimní přípravy ale Dominik
Neoralchyběl.Cobylopříčinoujeský
ho absence, vysvětlil prostějovský
brankář po utkání veVyškově.

EX

EXKLUZIVNĚ

Ani ve Vyškově se efektivita nezlepšila
MFK VY
1.SK PV

potrénují v Prostějově

z MSFL Valašské Meziříčí jsme jednoznačně přehráli. Myslím, že jsme sehráli
dobré zápasy.“
 Co zápas s olomouckou Sigmou?
„„S týmem ze špice první ligy je zápas
samozřejmě úplně jiný. Rozdíl ve výkonnosti je zřetelně patrný, ale zase my jsme
bbyli úplně na začátku přípravy. Jsem si
jjistý, že teď by to utkání vypadalo trochu
jjinak.“
 Po dlouhé době jste ve Vyškově
opět nastoupil do branky, jak jste se
v zápase cítil?
„Jsem rád, že jsem mohl chytat hned první poločas, protože po střídání o přestávce je těžší se do zápasu dostat. Myslím,
že jsme v obraně neměli žádný problém.
Sám se cítím už v dobrém rozpoložení,
připraven na zápasy.“
 Při vší té smůle teď máte před sebou soustředění, jak se těšíte?
„Pochopitelně jsem rád, že jsem se
mohl dát zdravotně do pořádku a soustředění v Chorvatsku plnohodnotně
absolvovat. Snad se ještě do odjezdu
nic nestane, dovolenou mám, tak jsme
snad připraveni.“

CHROPYNĚ, PROSTĚJOV Fotbalisté Kralic na Hané mají za sebou
první přátelský zápas pod vedením
nového kouče Davida Kobylíka.
A premiéra to byla úspěšná, když na
chropyňské umělé trávě si poradili
s Brodkem u Přerova. Základ pro
konečný stav 4:2 položil účastník
krajského přeboru již v první půli,
kterou pro sebe získal v poměru
2:1. Třemi góly dal o sobě vědět
Cibulka, o zbylou trefu se zasloužil
Skalník.
„Jsem spokojen. Zejména s prvním
poločasem, v něm bylo nasazení,

PROSTĚJOV Výborné vztahy
mezi eskáčkem a Győri ETO FC již
přinesly první vzájemnou spolupráci. Mládežníci čtyřnásobného
maďarského mistra zavítají již zítra,
tj. v úterý 6. února, do Prostějova,
aby využili zdejších podmínek pro
zimní soustředění. Mladíci prostějovského klubu se do maďarského
Győru vydají na oplátku ve čtvrtek.
„V létě jsme byli na soustředění s týmy
U14 a U15 v Dunajské Stredě a maďarskému týmu vypadl soupeř, tak
jsme s nimi odehráli utkání. Díky tomu
jsme se lépe seznámili i s vedoucím
mužstva. Nabídli jsme si vzájemnou
spolupráci, že se budeme pravidelně
setkávat,“ objasnil vznik dobrých vztahů s Maďary šéftrenér mládeže Martin
Neoral.
Mladší dorostenci kategorie U16
a U17 odehrají hned v úterý přípravná
utkání proti domácím borcům na prostějovské umělce. Starší kluci vyběh-

nou půl hodiny po poledni, následovat
je bude mladší výběr od čtrnácti hodin.
„Jedná se o jednu z nejlepších fotbalových akademií v zemi, takže je to i pro
nás velmi dobrá příprava a konfrontace
s mezinárodním fotbalem,“ komentoval Neoral.
Pro hráče je dále připraven veškerý
servis od ubytování až po dvoufázové
tréninky na umělce. Tým setrvá na
Prostějovsku až do pátku, poté se přesune k přípravnému utkání do Ostravy
a zamíří zpět do Maďarska. V té době
již budou v tréninkovém centru Győri
ETO FC sbírat zkušenosti prostějovští
mladíci U14 a U15. „Máme to nastaveno velmi podobně. Při čtvrtečním
přesunu do Győru odehrajeme přípravná utkání v Trnavě a v pátek již na
maďarské půdě změříme síly opět se
slovenským celkem z Nových Zámků. V sobotu nás prověří další domácí
celek a v neděli před návratem navštívíme místní termály,“ popsal program
svých svěřenců Martin Neoral.
Necelá padesátka hráčů si tak zpříjemní náročnou zimní přípravu a pozná
podmínky fotbalové akademie v Maďarsku. Do jarních bojů mohou být
tím pádem mladíci eskáčka řádně připraveni.
(jp)

Turnaje pípravek

v novém hávu
NĚMČICE NAD HANOU
Komise mládeže OFS Prostějov
uspořádala uplynulou sobotu turnaj mladších i starších přípravek.
Na tom by nebylo nic zvláštního,
ale přesto se jedná o úplnou novinku. Jde především o změnu
herního systému a jeho hodnocení.
Devět okresních týmu včetně
benjamínků z Prostějova se sjelo do
Němčic nad Hanou na netradiční
turnaj přípravek. Dopoledne se utkalo pět družstev mladších ročníků,
odpoledne pak do haly vyběhli hráči
čtyř týmů starší přípravky. „Zavedli
jsme jiná pravidla v hodnocení turnaje, na což bychom rádi navázali
i v následujících turnajích. Body ani
výsledky se nepočítají do tabulky,
ale vítězné mužstvo je oceněno
nějakou sladkostí a nejlepší hráč ut-

kání si odnese medaili,“ specifikoval
zvláštnost nově zavedeného systému
Martin Neoral, šéftrenér mládeže
1.SK Prostějov.
Již o nadcházejícím víkendu
se podobný turnaj bude konat
v Přemyslovicích, aby šanci dostaly
všechny mládežnické týmy v rámci
okresu. Hned následující neděli, tj.
18. února, se již v pořadí třetí turnaj
uskuteční v nezamyslické hale.
„Atmosféra byla skvělá, trenéři
i rodiče byli velmi vstřícní,“ pochvaloval si Neoral. Dopoledne se hrálo
systémem každý s každým, odpolední čtveřice týmů se takto utkala hned
dvoukolově. Smyslem je, aby děti
co nejvíce hrály, vyzkoušely si nové
věci, naučily se nové dovednosti a aby
převládala radost ze hry. V tomto duchu budou vedeny i nadcházející turnaje pod záštitou OFS.
(jp)

Kralití zdolali perovský Brodek,

Cibulka se blýskl hattrickem
vyhrané osobní souboje, zisky míče
vysoko u soupeře. Kluci se dobře pohybovali, presovali a chodili jsme do
brejků, byl jsem až překvapen, že tak
rychle pochopili můj záměr,“ liboval si
Kobylík.
Po změně stran už to bylo trochu slabší,
částečně se projevila únava a částečně
i změna herního stylu. „Soupeř byl
taky unaven. Pouštěli jsme se do věcí,
které nám nejsou vlastní. Chtěli jsme
víc držet míč a byli jsme moc statičtí,
na to ještě nemáme klid ani fotbalovou kvalitu, abychom to pod tlakem
ustáli, takto navíc ani nechci hrát. Kluci

ale pochopili, že pokud pracují, tak to
podle toho vypadá,“ povšiml si někdejší
mistr Evropy do jednadvaceti let.
Větší vrásky na čele mu zatím dělá
docházka, vinou nemocí, zranění i pracovních povinností měl k dispozici
sotva jedenáct jmen a to ještě gólmana
musel Kralicím zapůjčit soupeř. „Chápeme některé důvody, současně ale na
hráče apelujeme, aby docházka byla
maximální. S podobnými starostmi se
ale potýká asi každý mančaft,“ podotkl
Kobylík s tím, že pracuje s vedením
oddílu na drobném posílení a zkouší
několik mladých hráčů.
(jim)

Záložník Zapletal ve Vyškov chybl

„Takový ples je jednou za život...“
PROSTĚJOV Místo na trávník
vkročil záložník týmu 1.SK Prostějov
Michal Zapletal v pátek večer na pódium Společenského domu, aby jako
poslední v abecedě převzal z rukou
své třídní učitelky šerpu pro nastávajícího maturanta 4.ES třídy Střední
odborné školy podnikání a obchodu.
Jeho absence v přípravném zápase ve
Vyškově byla rázem vysvětlena.
„Zápasů bude ještě hodně, stužkovací
ples je jednou za život,“ vysvětloval

svou logickou volbu po skončení
oficiální části. Po slavnostním
stužkování si ještě dosyta užil sóla pro
maturanty na tanečním parketu. Pak
teprve zmizel do přilehlých prostor
„Kaska“, kde na něj čekali současní
i bývalí spoluhráči Aleš Rus, Zdeněk
Fládr nebo Tomáš Novák. „Pomalu
končí krásné středoškolské období,
teď nás čeká už jen to horší,“ byl možná
Michal Zapletal zbytečně příkrý při
hodnocení životní budoucnosti, ale

studentská léta opravdu bývají ta
nejhezčí.
A co fotbal? „Trenér moji omluvu
samozřejmě chápal a na dnešní večer
mě uvolnil. Měl jsem zapnutý livesport
a utkání průběžně sledoval. Kluci mi teď
řeknou víc,“ pokynul hlavou směrem ke
spoluhráčům.
PředMichalemZapletalemjeopravdu
těžké jaro. V osobní rovině příprava na
maturitu, v té fotbalové pomoci týmu
k vítězství v MSFL.
(tok)
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Kromě osmého a devátého kola jsme hattrick zaznamenali v každém podzimním víkendu. Mnoho hráčů pak bylo velmi blízko této metě, avšak třetí
zásah se jim dosáhnout nepodařilo. Celkem se do statistik třígólových střelců
zapsala dvanáctka snajprů. Hned trojici z nich se podařil tento kumšt alespoň
ještě jednou, úplně nejvíc si pak připsal lídr střeleckých tabulek, vrahovický
Jan Studený. Tomu se podařil hattrick hned ve čtyřech případech.

'' &' & &

Rekordní výsledek se zrodil v devátém kole. Rozdílem deseti branek při
skóre 11:1 vyprovodili otaslavičtí hráči plejery z Hvozdu. Hned třikrát si
vítězné mužstvo připsalo devět přesných zásahů. Dvakrát v poměru 9:1
a jedenkrát v poměru 9:3. Čtyřikrát padla osmička branek na straně vítěze.
Třikrát 8:0 a v jednom případě 8:1. Sedmička pouze jedenkrát (7:4) a šest
ran do klobouku se zrodilo rovnou dvakrát (6:4 a 6:0).

Støelecké hody
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Okresní pøebor
PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku:

Josef POPELKA

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV Ani v únoru nebude na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku chybět oblíbený seriál
FOTBAL EXTRA, který je v regionu dlouhodobě
nejkomplexnějším zpravodajstvím o hře na zeleném
trávníku. V rozběhnutém rytmu pokračujeme zvesela dál,
tudíž vás tak nadále čeká hodnocení všeho, co se nejen
na krajských a regionálních pažitech v průběhu první části
probíhajícího ročníku 2017-2018 událo. Sumář podrobuje svému drobnohledu týmy od MSFL po III. třídu OFS
Prostějov. A můžete si být jisti, že se jako vždy dostane na
všechny a na všechno.
V minulém čísle jsme definitivně uzavřeli ohlédnutí za krajskými soutěžemi, v nichž má Prostějovsko hned několik
regionálních zástupců, jemuž předcházelo bilancování
1.SK Prostějov. Dnes se poprvé podrobněji díváme na bitvy, které se uplynulý podzim konaly výhradně na zelených
trávnících okresní úrovně. Začínáme pěkně odshora.
Jak už samotný název soutěže napovídá, nejčtenější regionální periodikum se nejvyšší soutěži Přeboru OFS
Prostějov alias II. třídě věnovalo co možná nejpodrobněji.
Pravidelně každé pondělí jste tak našli nejen výsledky
a statistiky všech odehraných utkání, ale i hodnocení
trenérů a hlavně přímou reportáž z vybraného šlágru kola. Nedílnou součástí se staly oblíbené rubriky „Šampion“
a „Smolík“ kola, nechyběla ani tabulka nejlepších střelců
a v neposlední řadě tipy Večerníku na následující kolo.
Ať už jsme se více, či méně trefovali do přesných prognóz, jisté je, že první polovina soutěže přinesla mnoho
zajímavých střetnutí, několik propadáků i překvapivých
výsledků. V prvním ze tří dílů, které bitvám na nejvyšší
okresní úrovni věnujeme, vám přinášíme konečné tabulky, hráčské statistiky jednotlivých týmů, vyhlášení rubrik
i redakční analýzu. Jako první pak dostal prostor zástupce
kouče lídra podzimní tabulky z Vrahovic, na něhož už
v příštím čísle naváží jeho trenérští kolegové.
Ještě na konci druhého měsíce roku 2018 se dostaneme
do III. třídy OFS Prostějov, posléze neopomeneme ani fotbalistky a podrobněji zabrousíme i pod pokličku jednotlivých mládežnických družstev. Číst pravidelně FOTBAL
EXTRA se tak rozhodně vyplatí.

30

Jan Orálek (2/1190) – Dominik Drmola (9/821), Jan Frehar (0/73),
David Gerneš (3/631), Martin Hon
(9/187), David Hrazdíra (0/821),
Jakub Chvojka (6/1100), Lukáš Kaláb (0/0), Michal Kaláb (2/416),
Pavel Kaplánek (0/11), Jindřich
Koudela (0/86), Daniel Langer
(0/229), Michal Marčan (1/5), Jan
Ruszó (0/557), David Rušil (1/942),
Martin Sika (0/0), Pavel Skalický
(1/246), Lubomír Smékal (7/1190),
Jaroslav Šatný (0/19), Michal Šubrt
(0/552), Martin Tkáč (1/0), Milan
Valenta (0/0), Martin Vogl (6/1010),
Dominik Zatloukal (2/440).

TJ Sokol
Otaslavice:

Za vedoucím triem se seřadilo se stejným počtem bodů duo nováčků. Jak
Brodek u Konice, tak i Dobromilice
ještě vloni bojovaly ve třetí třídě, tudíž
nikdo moc nepředpokládal, že se po
polovině nejvyšší okresní soutěže budou držet takto vysoko. Samotný vzájemný zápas vyzněl lépe pro svěřence
hrajícího trenéra Rochly, ostatně i počet
výher v základní hrací době hovoří pro
Brodecké. Dobromilice se do penaltového rozstřelu dostaly pouze dvakrát,
to Brodek hned čtyřikrát. Oba týmy si
drží padesátiprocentní úspěšnost.
Nad dvacet bodů se dostala ještě šestá
rezerva Čechovic, poslední tým v tabulce, který se pyšní aktivním skóre. To
uhrála zejména na domácím hřišti, kde
až na jeden případ vše vyhrála a zařadila se na třetí místo v této disciplíně.
Největším počinem mužstva s nejvíce
hráči na soupisce je zcela jistě skalp
lídra z Vrahovic na jeho půdě, což se
čechovickému „béčku“ podařilo vůbec
jako jedinému týmu.

SPANILÁ JÍZDA
NOVÁČKŮ

zóně 2012/2013, kdy obsadily celkové
třetí místo. Do jisté míry může hrát roli
i příchod zkušeného Lubomíra Smékala, který byl nedávno ještě oporou
Klenovic v krajském přeboru. Na jednu
chvíli si dokonce otaslavičtí hráči okusili pocit lídra, kde se ocitli vinou odložených utkání v závěru podzimu. Jsou tak
zcela jistě největším konkurentem vedoucímu celku. Navíc se honosí jedním
„NEJ“, když dosáhli na nejvyšší výhru
podzimní části, a to 11:1 na domácí
půdě proti mladíkům z Hvozdu.
Třetím do party, který míchá kartami
v postupových bojích, je tým z Horního Štěpánova. Poslední tři roky končili
jeho hráči vždy na „bramborové“ pozici, po uplynulém podzimu si o příčku
polepšili. Také ve statistikách se pohybují na nejvyšších stupíncích. V útočné
fázi se dělí o druhé místo, v obranné pro
změnu o třetí.

Na chvostu Okresního přeboru vypadá situaci na první pohled jasně.
Desetibodový rozdíl posledního Ptení a trojice Tištín - Určice „B“ - Nezamyslice však není až tak nic, co by se
během třinácti zbývajících kol nedalo
zvládnout.
Tištínští se v tomto ročníku těší z návratu mezi regionální elitu a jako jediný z účastníků druhé poloviny si drží
rozdíl mezi útočnou fází a obranou

NIC NENÍ
ROZHODNUTO

První polovinu tabulky uzavírá
druhý Brodek u Prostějova. Zprvu
to vypadalo, že se dočkáme příjemného překvapení, které ještě po osmi
odehraných utkáních brodečtí hráči
naplňovali. Pak ale aktuálně třetí
tým tabulky si odvezl porážku od
vedoucího celku, což by nebylo ještě
tak strašné, ale od té chvíle si však už
nepřipsal ani jeden bod a propadal se
tabulkou až na sedmou příčku.

KOMENTÁØ

na nule, což může být určitým impulsem do druhé poloviny probíhajícího
ročníku. Třeba se k devítibrankovému Jakubovi Kratochvílovi přidá
ještě někdo další a trenér Zdeněk
Oulehla bude mít hned o něco méně
vrásek na čele. Těch má určitě dost
i další z trenérů Karel Vlach, jenž si
jistě představoval lepší podzimní postavení svých svěřenců. Loni třetí tým
celkového pořadí se letos prezentuje
nevyrovnanými výkony. Možná na
určickou rezervu padla nějaká deka,
stále je však dost času dělat jakékoliv
závěry.
Prvním z týmů, které ještě vloni
bojovaly ve vyšších soutěžích, jsou
Nezamyslice. Krásný areál však
příliš mnoho radosti domácím fanouškům nepřinesl. Příčinou může
být odchod mnoha hráčů po sestupu
do Okresního přeboru, ale také větší
vyrovnanost zúčastněných týmů. Na
poklidný střed ale hráči Nezamyslic
určitě mají. O bod méně než tato
trojice získali hráči Výšovic. Střelecky mužstvo táhne opět „neprodejný“
kanonýr Koukal, tým ale potřebuje
více takových kanonýrů, kteří pomohou dostat Výšovice tam, kde by
se chtěly pohybovat. Druhým sestupujícím regionálním celkem z I.B
třídy se vloni stal Hvozd. Problémy
se složením sestavy se v úvodu probíhajícího ročníku projevily na výsledcích mužstva. Poté se parta mladíků,
kteří naskakují nejen v mládežnické
kategorii, ale také v seniorském fotbale více sehrála a ukázala, že má
svůj potenciál.
Přesnou desítku bodů nasbírali
hráči Vícova. Ztráta největšího kanonýra Radka Štěpánka zdá se být
nenahraditelnou, ale ani dosavadní
předposlední místo nemusí vícovským hráčům svazovat nohy. V nezáviděníhodné situaci je naopak
vedení ptenského fotbalového klubu.
Nejméně vstřelených branek a pouhých šest bodů prozatím stačí na poslední místo Okresního přeboru. Již
minulou sezónu se Ptení pohybovalo
na hraně sestupu, letos k tomu mají
velice dobře nakročeno. Trn v patě
trenéra Vlastimila Šmídy je pozice
brankáře, když polovinu soutěže
stál mezi třemi tyčemi naturalizovaný hráč.
Jisté před startem odvet je, že jak horní, tak i dolní polovina týmů se může
až do posledních kol prát o postup,
respektive záchranu v soutěži.
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 Jak jste spokojen s podzimními
výsledky a dosavadním prvenstvím
v soutěži?
„V průběhu sezóny vždycky nějaké výkyvy přijdou, tomu se nevyvaruje snad
žádné mužstvo. I my jsme prohráli
zápas, který jsme rozhodně prohrát
neměli. Bohužel to bylo v době voleb
a díky tomu chybělo několik hráčů.
K tomu se přidala neschopnost proměnit šance. Jinak jsem samozřejmě
spokojen. Vedeme tabulku a máme
tak nejlepší výchozí pozici do dalších
bojů, tudíž je na čem stavět.“ (úsměv)
 I přes postavení na samém vrcholu tabulky se určitě našla nějaká
negativa...
„Jednu věc bych zmínil. Pokud se nezačneme scházet na tréninky, nebudeme to my, kdo se na konci ročníku
bude radovat z vítězství v soutěži! Kluci v sobě ten potenciál rozhodně mají,

PROSTĚJOV První polovina
probíhající sezóny 2017/2018
vyšla v elitní soutěži pod
hlavičkou OFS Prostějov
nejlépe vrahovickým hráčům.
Ze třinácti odehraných kol ztratili pouhých šest bodů a jsou tak
právem lídry soutěže. Že je ale
potřeba pro udržení nejvyššího
umístění udělat mnohem více,
ví moc dobře i jeden ze zastupujících koučů Miloslav Schwarz.
Ostatně poslední zkušenost
je ještě čerstvá. Vrahovice se
jako největší pronásledovatel
prostějovské Hané bily v minulém ročníku o celkové prvenství a postup až do posledního
kola. Letos už by tento klub
chtěl svoji jízdu dotáhnout do
zdárného konce...
ale stále se u nich vyskytuje spousta
jiných soukromých akcí, které fotbal
odsouvají až na druhou kolej. Díky
tomu se nedají nacvičit určité herní
situace, systém či signály. Od toho se
všechno odvíjí. Pokud se ale toto změní, pak věřím, že mužstvo má na to,
aby postoupilo.“
 Z osmapadesáti branek vstřelilo útočné duo rovných čtyřiatřicet.
Co na tento počin říkáte?
„Troufnu si s čistým svědomím říct,
že máme nejlepší útočníky v soutěži. (pousměje se) To, že zahodili ještě
spoustu vyložených šancí, je věc jiná.
Oba dva to jsou ale velice šikovní hráči.“
 Jak moc by vám toto duo v případě odchodu chybělo?
„Když by chyběl jeden, ještě to není
takový problém. Pokud by nastala
chvíle, kdy by nebyli k dispozici oba
útočníci, už by to byla obrovská ztráta.
Adekvátní náhradu za ně v současnosti nemáme, proto doufám, že se nic
takového jako jejich odchod nechystá.
Nicméně podpora celého mužstva,
zvláště pak dvojice Dvořák - Kučera
a v neposlední řadě i strážce svatyně Pokorný, stojí za ´poločasovým´
úspěchem stejně tak silně.“
 A je někdo další, kdo opustí vaše
řady? Plánujete naopak v zimní přestávce někoho přivést?
„Nevím o nikom, kdo by neměl ze
současného kádru nastupovat i v jarní

části. Nejsme v profesionální soutěži,
aby za to dostávali hráči peníze. Každý
z nich chce hrát. Pokud tu šanci nedostává, pak mu chybí motivace a samozřejmě může přemýšlet o změně. Věřím, že tohle nás nepotká, v jedenácti
lidech se to hrát přeci jen nedá...“
 Jaké jsou cíle vrahovického
mužstva do jarních bojů?
„S tím, co máme, pokud by tedy všichni chodili, měli bychom hrát minimálně o ty nejvyšší příčky, ne-li o úplně tu
nejvyšší. Ostatně současné postavení
nás k tomu zavazuje. Na ostatních týmech jsou však vidět větší disciplína
a houževnatost, které se mohou v těch
nejdůležitějších momentech projevit
jako klíčové...“
 Jdete tedy za postupem?
„Tohle je otázka spíše na vedení mužstva. Několikrát se Vrahovice již pohybovaly na hraně postupu, ale nikdy
to nedotáhly do konce. Můj osobní
názor je, že pokud budou chtít postoupit, musí se zákonitě změnit tréninková morálka. Jinak by mužstvo
ve vyšší soutěži dostávalo naloženo.
Jestliže si hráči chtějí jen tak zahrát,
pak i při tomto režimu mohou ve stejném složení pomýšlet na horní příčky
v Okresním přeboru, aniž by se tolik
nadřeli. Výše už ale ne. Především oni
si tak musí rozmyslet, jestli chtějí hrát
o postup nebo hrát jen pro potěšení.
To musí vycházet od fotbalistů samotných.“

kdo se na konci ročníku bude
radovat z vítězství v soutěži!

se nezačneme scházet
“ Pokud
na tréninky, nebudeme to my,

Marek Janků (1/1001) – Tomáš Barták (0/1183), Jiří Blatner
(2/998), Aleš Burget (11/910),
Hubert Burget (4/1001), Radek Burget (2/354), Pavel Grepl (3/557), Michal Grepl (0/0),
Kryštof Robin Grepl (0/0),
Libor Grulich (3/169), Pavel
Hloušek (0/457), David Kolář
(5/44), Lukáš Koudelka (0/0),
Zdeněk Koudelka (3/1183),
Petr Koudelka (2/1183), Jakub
Mach (0/166), David Možný
(0/385), Patrik Müller (0/90),
Radek Procházka (0/89), Radovan
Vičar (1/274), Miroslav Zapletal
(0/472).

TJ Jiskra
Brodek u Konice:

Jan Havlíček (3/820), Josef Šmíd
(1/274) – Roman Bašný (8/274),
Marek Červinka (0/52), Radek
Deutsch (0/733), Jiří Fojt (5/641),
Karel Gryc (9/345), Kamil Janíček
(2/590), Jan Kamený (0/84), Libor Klimeš (5/675), Richard Klügl
(1/274), Adolf Langer (0/0), Libor Němec (6/1141), Kamil Pitner
(0/0), Lukáš Rychnovský (2/1097),
Martin Sígl (2/1095), Petr Svoboda
(0/99), Ondřej Ščudla (5/1007),
Lukáš Tyl (2/959), Michal Žilka
(2/133).

TJ

 

Tomáš Zelinka (2/729), Pavel
Zápeca (1/263), Ondřej Stískal
(0/176), Jaroslav Kumstát (0/92),
Jiří Jančík (0/11) – Petr Bašný
(1/13), Tomáš Bilík (0/547), Marco Bontempo (0/197), Pavel Foret
(1/158), Ondřej Frys (1/867),
Filip Halouzka (0/92), Štěpán
Hanák (0/105), František Hanák
(1/458), Dominik Hluštík (0/15),
Jiří Jančík (3/1025), Radek Jano
(2/687), Petr Jansa (1/274), Daniel Jodl (7/387), Josef Klváček
(2/224), Radim Kravák (0/0), Petr

TJ Sokol
 

Václav Drnovský (1/1003), Libor
Nosek (1/181) – Zdeněk Blumenstein (1/298), Bronislav Dokoupil
(0/0), Josef Dvořák (0/6), Jaroslav Jordán (1/733), Lukáš Krivčík
(0/0), Jan Kubíček (0/671), Jiří
Kučera (0/91), Ondřej Matoušek
(0/323), Adam Matoušek (1/725),
Jakub Nakládal (2/422), Jiří Obruča
(0/131), Patrik Richter (10/817),
Michal Rochla (4/914), Jaroslav
Ryška (1/1004), Dominik Selucký
(2/593), Filip Svozílek (0/3), Petr
Šenkyřík (7/1184), Rostislav Šoc
(0/30), Jakub Špaček (11/914),
Jan Václavík (1/1004), Drahoslav
Žondra (0/30).

FC
Dobromilice:

Jiří Král (0/901), Tomáš Vystavěl
(0/212) – Tomáš Bureš (1/90),
Jiří Buriánek (0/275), Petr Fialka
(0/996), Petr Gamberský (0/811),
Richard Hudeček (0/452), Michal Jelínek (0/0), Ondřej Kořínek
(1/335), Roman Ličman (3/208),
Jaromír Matoušek (4/731), Ivo
Petlák (0/5), Petr Piňos (2/667),
Radek Piňos (0/0), Patrik
Rakáš (3/555), Petr Sedlák
(0/142), Přemysl Slouka (0/62),
Miloš Smejkal (0/0), Tomáš Smékal (0/544), Jiří Sochor (0/88),
Dušan Sochůrek (0/0), Radek
Soldán (0/180), Petr Soldán
(2/1040), Tomáš Ševčík (0/9), Jan
Typner (7/1015), Radim Vaněk
(0/0), Ondřej Vlachynský (0/645),
Jakub Vybíral (0/18), Leopold
Zatloukal (8/1176), Petr Zbořil
(1/292).

TJ Sokol Brodek
  

Kupka (1/480), Tomáš Matula
(3/347), Marek Meixner (0/143),
Radim Muzikant (3/289), Jan Nejedlý (0/0), Miroslav Němeček
(3/455), Adam Pospíšil (0/25),
Michal Prášil (0/865), Adam
Sedlák (0/39), Dominik Spurný
(0/0), Ladislav Šťastný (0/454),
Rudolf Valný (0/0), Tomáš Vybíral
(0/143), Jakub Wolker (0/392),
Marek Začal (0/180), Patrik Zapletal (0/0).

David Sosík (0/181), David Střebský
(0/108), Matěj Šnajdr (0/245), Viktor
Šťastný (1/270), Patrik Vajdík (0/90),
Jiří Koutský (2/1093), Marek Pavelka Petr Vodák (9/639), Kamil Žáček
(1/182) – David Bosák (0/545), Ma- (2/332).
rek Cetkovský (0/46), Pavel Hanák
(1/908), Jindřich Hanák (1/347),
 
Pavel Hýsek (2/776), Jakub KratoNezamyslice:
chvíl (9/929), Michal Kubeš (0/0),
Vlastimil Kyselák (2/753), Miroslav Tomáš Buriánek (2/906), Lukáš
Lakomý (0/1183), Rudolf Návrat Dvořák (1/183) – Drahomír Cr(3/1093), Robin Návrat (0/678), han (0/0), Ondřej Dostál (0/271),
Zdeněk Oulehla (0/0), Karol Re- Jiří Dostalík (0/32), Radek Fialka
hák (0/46), Ondřej Rehák (2/262), (0/271), Martin Flajzar (0/37), MiMilan Sipěna (0/413), Josef Slavík chal Frgál (0/960), Petr Gabrišák
(2/1108), Jan Stančík (1/909), Jan (0/0), David Hájek (1/997), Ondřej
Hradil (1/337), Jakub Jozek (0/0),
Štvrtecký (0/0).
Lukáš Král (1/635), Michal Lakomý
(0/1090), Martin Machálek (0/282),
TJ Sokol
Martin Majer (0/104), Tomáš Ma
riánek (1/307), Arnošt Matoušek
Jan Pokorný (2/1089) – Roman Ber- (0/89), Dominik Matoušek (0/122),
čák (1/637), Michal Bureš (0/543), Ladislav Moler (1/364), Daniel MoJaroslav Dračka (1/73), Jaroslav Frehar ravec (0/249), Zdeněk Moravec
(0/0), Martin Grulich (1/634), Petr (3/138), Miroslav Musil (5/819),
Halouzka (0/0), Petr Hanák (1/570), Martin Ošťádal (0/44), Martin PlucJakub Hanzelka (0/367), Martin nar (0/639), Martin Přikryl (1/273),
Hudský (0/96), Tomáš Hýbl (0/24), Dalibor Šebek (0/180), Zbyněk ŠpičTomáš Ježek (0/458), Josef Kadlec ka (0/276), Zdeněk Špička (3/751),
(1/225), Jaroslav Kouřil (2/361), Vla- Miroslav Vévoda (0/250), Petr Zádimír Krajíček (0/271), Marek Mašek vadský (0/0).
(0/18), Jan Mikulka (0/21), Přemysl Mlčoch (1/1180), Petr Muzikář
FC
(0/456), Jakub Nadýmáček (0/11),
Výšovice:
Lukáš Nakládal (0/910), Richard Paul
(1/138), Filip Pavlů (0/139), Fran- Ivan Pychora (3/1087) – Battsetišek Plajner (0/44), Miloslav Pospí- ren Baterdene (2/544), Pavel Čajan
šil (0/0), Michal Rotschedl (0/34), (0/15), Josef Dostál (0/255), Mi-

TJ
Tištín:

Kamil Hlavinka (1/637), Vít Koutný (0/1/1147) – Pavel Béňa (0/2),
Vojtěch Bílý (2/364), Josef Brach
(0/339), Luboš Burian (0/45), Jaroslav Čureja (2/161), Tomáš Dostál
(0/496), Václav Dostál (0/26), Zolboo Enkhbaatar (0/93), Petr Fiala
(0/0), Michal Hacar (0/27), Tomáš
Hrda (0/0), Roman Krása (2/649),
Jaromír Krása (0/91), Jaromír Krása
(8/1180), František Krejčí (0/20),
Martin Kubica (0/0), Jakub Muzikant
(1/998), Karel Procházka (0/634),
Ondřej Procházka (2/1090), Lukáš Spíchal (0/290), Josef Szekulics
(0/206), Radek Švec (0/90), Petr
Tichý (0/39), Zdeněk Tichý (0/75),
Jiří Vánský (1/910), Filip Veisgárber
(0/97), Jan Vítek (0/52), Ondřej Vyroubal (0/724).

FC
Hvozd:

chal Dudík (1/203), Zdeněk Fildán
(6/1085), Martin Hýbl (0/0), Ladislav Kaprál (0/20), Kristián Koukal
(7/997), Martin Kozdas (0/1000),
Petr Krajíček (0/722), Petr Krčmář
(1/904), Jan Křivinka (2/1177),
Filip Křížek (1/223), Michal Obručník (0/408), Filip Okleštěk (0/167),
Luděk Olbert (4/375), Kamil Režný (0/0), Lukáš Ryšánek (1/545),
Jan Smička (1/241), Milan Suchomel (0/90), Jiří Škop (0/46), Marcel Škop (0/997), Ondřej Škultéty
(0/21), Michal Žoch (0/0).

TJ Sokol
Vícov:

Poznámka: v závorce za jménem následuje počet
vstřelených branek a odehraných minut, u brankářů
počet vychytaných nul, případně vstřelených branek.
Zdroj: is.fotbal.cz

Antonín Hradil (1/639), Tomáš Lang
(0/579) – Stanislav Doležel (0/351),
Martin Doležel (0/144), Oldřich Dospiva (2/839), Michal Franc (0/30), Lukáš
Holinka (3/908), Jiří Hrabal (0/819),
Lubomír Jergl (1/274), Michal Kohout
(0/1000), Oldřich Látal (1/1180),
Roman Minx (0/90), Tomáš Nevrla
(3/1087), Ondřej Peterka (1/725),
Vojtěch Porteš (0/84), Václav Přikryl
(0/34), Jan Sekanina (0/436), Tomáš
Sekanina (0/6), Michal Steiner (1/135),
Martin Steiner (1/361), Vlastimil Šmída
(0/365), Jaromír Vyroubal (0/635).

FC
Ptení:

Petr Brabec (2/1182), Jakub Zapletal
(0/0) – Michal Baránek (3/639), Jakub
Bartlík (1/636), David Bartoš (1/182),
David Hornych (0/205), Tomáš
Humpolíček (3/1182), Radim Chytil
(0/1092), Jaroslav Ježek (0/817), Miroslav Krutovský (0/91), Jan Musil (0/0),
Michal Nedvěd (0/43), Miroslav Ovčáček (0/482), Petr Rajchman (0/271),
Jakub Rozsíval (0/685), Tomáš Světlík
(0/1091), Martin Šobr (2/1002), Ondřej Štuler (0/113), Tomáš Tříska (0/51),
Miroslav Vaverka (0/80), Vojtěch Vávra
(6/912), Radek Zdobina (0/442).
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V minulém ročníku si mužstvo vedené Vlastimilem Šmídou vysloužilo titul šampiona,
když se senzačně nacházelo na sedmém místě tabulky. Jako nováček soutěže tak mile
překvapilo. Uplynulý podzim však ziskem pouhých šesti bodů a pouze jedinou výhrou
v základní hrací době znamená samotný chvost tabulky, tudíž naprosto jiné starosti.
Vjarníčástisebudoumusetptenštíhráčihodněsnažit,abysenevrátilidonejnižšísoutěže.

FC PTENÍ

VÝBUCH

PODZIMU

Oba nováčci Okresního přeboru si vedou nad očekávání dobře. Přechod z nižší
soutěže měl ale postupný vývoj. Nejprve naplno bodovaly oba týmy až ve čtvrtém
kole, pak se jejich výkony stabilizovaly a spíše se nesly na vítězné vlně, závěr podzimu už byl spíše kolísavý. Vzájemný souboj patřil domácím Dobromilicím, které
v závěru otočily nepříznivý stav a svého soupeře nakonec pokořily.

BRODEK U KONICE A DOBROMILICE

K META

PODZIMU

Příjemným překvapením v úvodu soutěže bylo počínání svěřenců Přemysla Slouky
a Tomáše Bureše. Tým nedaleko od Prostějova se až do devátého kola podzimní
části držel na nejvyšších příčkách, z vysoké prohry na půdě lídra tabulky se však až
do závěrečného dějství nedokázal chytit, propadl se tak do samotného středu tabulky. Poteciál kvalitního kádru tak zůstal nevyužit. Alespoń v první části sezóny...

TJ SOKOL BRODEK U PROSTÌJOVA

SM LÍK

PODZIMU

Vloni sedmý tým tabulky se letos ukazuje v ještě lepším světlem a rychle se vyprofiloval jako největší pronásledovatel vedoucích Vrahovic, za kterými zaostává
o pouhé dva body. Dokonce se jedno kolo před koncem první poloviny soutěže, vinou odložených utkání, hřál na výsluní přeboru. I podzimní druhá příčka je velice
slušným počinem a z našeho pohledu i nejefektivnějším výsledkem z celého pelotonu

TJ SOKOL OTASLAVICE

N

Jako exkluzivní partner Okresního přeboru-II. třídy se
PROSTĚJOVSKÝ Večerník věnuje této soutěži velice pečlivě,
o čemž se můžete už druhou sezonu v řadě přesvědčit v každém
vydání, kdy pravidelně přinášíme nejen reporty z jednotlivých
utkání, ale i neoddělitelnou součástí jsou i rubriky o nejlepších
či naopak nepovedených výkonech klubů či hráčů. Dočíst jste
se proto každý týden mohli o výborných střeleckých počinech
lídrů střeleckých tabulek, výsledkových propadácích nebo naopak největších překvapeních. A jak je již dobrým zvykem, sluší
se na konci každé půlsezóny udělat malý sčot.

„Máme nejlepší výchozí podzimu
pozici, je na čem stavět“ ŠAMPI

0LORVODY6FKZDU]]ODYLêN\OËGUD
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David Pokorný (4/1183) – Rudolf
Alexy (1/195), Miroslav Bukovec
(0/456), Svatopluk Bukovec (3/913),
Jiří Doležel (0/814), Jan Dvořák
(5/821), Pavel Farný (14/906),
Jan Klíč (1/81), David Kratochvíl
(0/102), Martin Kratochvíl (1/1010),
Martin Kučera (3/496), Vratislav Marek (0/206), Pavel Michalec (0/685),
Daniel Petík (0/51), Tomáš Pořízka
(0/92), Martin Procházka (0/0), David Prucek (0/635), Richard Schvarz
(5/729), Jan Studený (20/452), Roman Šmíd (2/641), Jakub Vitásek
(0/56), Michal Závodský (1/69).

TJ Sokol
Vrahovice:

Mezi nejzkušenější týmy Okresního
přeboru bezesporu patří tým z východního předměstí Prostějova. Každoročně se tamní hráči umísťují v horním
patře tabulky, vloni se dokonce až do
posledního kola prali o postup, ale ani
vysoká výhra na půdě Zdětína jim nestačila. Haná Prostějov si doma poradila s Výšovicemi a zamířila o soutěž
výš. Nynější situace je velmi podobná té
z minulého ročníku, jen s tím rozdílem,
že právě Vrahovičtí jsou ti, kteří mají vše
ve svých rukou, chcete-li nohou. Největší podíl na tomto umístění má dvojice
snajprů Jan Studený a Pavel Farný, která z osmapadesáti vstřelených branek
dala úctyhodných čtyřiatřicet. Jistotou
oplývá také David Pokorný mezi třemi
tyčemi, který vévodí statistikám gólmanů se čtyřmi nulami na kontě.
O pouhé dva bodíky méně si připsali
svěřenci Jiřího Hona, kteří přezimovávají na druhém mistě, což je nejlepší
výsledek za poslední roky. Nejblíže
k tomuto umístění měly Otaslavice v se-

VRAHOVIČTÍ
KANONÝŘI

Roky plynou rychlým tempem, stejně
jako fotbal v prostějovském regionu.
A tak minulostí už je podzimní část
aktuálního ročníku Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku-II.
třídy OFS Prostějov. Pro nikoho asi
není překvapením umístění Vrahovic
na samotném vrcholu, kdy vloni těsně
druhý tým za postoupivší prostějovskou Hanou také letos dokazuje, že se
s ním v poslední pětiletce musí v postupové matematice počítat. Jeho postavení ale mohou ohrozit druhé Otaslavice
či třetí Horní Štěpánov. Naopak největší starosti mají přes zimní přestávku
ve Ptení, kde už loni utekli hrobníkovi
z lopaty. Jistotu záchrany ale nemá ještě
celý půltucet dalších týmů v čele s předposledním Vícovem. Překvapením jsou
pak čtvrté, respektive páté místo dvojice
nováčků. Suma sumárum - v jarních
bojích se máme ještě na co těšit...

~ x yy> x>  [
 y   x   >x

Jaký byl podzim v nejvyšší soutěži pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu?

OKRESNÍ PØEBOR-II. TØÍDA PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST PRVNÍ
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rozhovor Večerníku
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„DIVÁCKÉ NÁVŠTĚVY JSOU ZA OČEKÁVÁNÍM“
Šéf Jestřábů Jaroslav Luňák pohovořil exkluzivně pro Večerník
o síle týmu, přáních pro play-off i rekonstrukci Víceúčelové haly

PROSTĚJOV Již téměř pět let je
prostějovský hokej neodmyslitelně spjat s osobností podnikatele Jaroslava Luňáka. Generální
manažer jestřábího „A“-mužstva
si zatím ze svých plánů mohl odškrtnout postup ze druhé ligy
a kvalifikaci do prvoligového
play-off. Letos věří, že se jeho
týmu podaří projít alespoň do
semifinále WSM Ligy. Radost
mu dělá především ofenzivní
síla, kdy svěřenci Jiřího Vykoukala bojují o pozici nejlépe
střílejícího týmu soutěže a trio
Nouza, Divíšek, Rudovský kraluje pořadí produktivity. „Kdo
by si to neužíval a nebyl pyšný
na to, že to jsou právě vaši hráči.
Ale tyto statistiky jasně přeskočí
úspěch celého týmu, ten je nejdůležitější,“ usmívá se sedmaionář, který
padesátiletý funkcionář,
ýdnech tvrdě
musel v minulých týdnech
bojovat i v zákulisí a z důvodu
ovského hostabilizace prostějovského
keje převzal post předsedy orřábi spolek,
ganizace LHK Jestřábi
ského provokterá až do léta loňského
zovala mládežnické týmy. O tom
ti obsáhlého
ale až ve druhé části
rozhovoru.

v rámci původního
ního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
 Do konce základní
kladní části
WSM Ligy zbývá šest
est kol, jaký
je cíl Jestřábů v nejbližších
bitvách?
„Tak cíl je samozřejměě naprosto jasat pro Prostěný, chceme vybojovat
ech čtvrtfinále
jov opět po dvou letech
play-off. K tomuto cílili máme aktuálně již hodně blízko, ale ještě je třeok a ten bývá
ba udělat poslední krok
zpravidla ten nejtěžší. Potřebujeme
po sobotní výhře až v prodloužení
hry nebo možv Kadani ještě dvě výhry
mů už vlastně
ná jednu, ale řada týmů
aktuálně play-off hrajee a musí sbírat
každý bod, aby naději na čtvrtfinále
vé celky patří
neztratila. Mezi takové
oupeři Frýdek
i naši následující tři soupeři
č. Ti nám neMístek, Vsetín, Třebíč.
darují nic zadarmo.“
 Pohybujete se na pátém až
šestém místě. Jsou to pozice, kde
jste si přál mužstvo vidět?
„Vzhledem k našemu startu do
sezóny si myslím, že s aktuálním
umístěním můžeme být spokojeni.
Sezóna se ale počítá až po play-off
a pro mě je důležité, že na vyřazovací boje by měli být všichni hráči
zdraví, a Jirka Vykoukal bude mít
k dispozici kompletní kádr.“
 Chvíli byla na dosah dokonce první čtyřka. Mrzí v tomto
směru některé bodové ztráty?
„Hlavně mě mrzí prohry s Přerovem... Pokud bychom měli těch
devět bodů, co jsme s nimi ztratili,
tak bychom v první čtverce rozhodně byli. A také hodně zamrzí
ztráta dvou bodů s poslední Kadaní, ale to je WSM liga ve které
muže prohrát i vyhrát každý s každým.“
 Předpokládám ale, že vám
hráči zatím dělají hlavně radost,
co se vám zatím obzvláště líbilo?
„Rozhodně jsem velmi spokojen
s výkonem prvních dvou formací.
Před play-off ale potřebujeme, aby
se k nim přidaly i další dvě, protože
pokud v něm chceme hrát důstoj-

nou roli, musíme podat kolektivní
výkon a hlavně se musí na výsledku podílet všechny čtyři formace.
Velkou radost jsem měl také při
našem vítězství před vyprodanou
halou v Českých Budějovicích.“
 Dokázali jste porazit právě Motor a dále i Karlovy Vary,
Kladno či Slavii, můžete se tedy
srovnávat i s těmi nejlepšími?
„Favority play-off jsou výše zmiňované týmy, ale já si myslím, že to
nikdo z nich nebude mít jednoduché, protože ať už my, nebo Třebíč,
Přerov, Vsetín či Havířov mají své
kvality a budou chtít o postup zabojovat. A pevně věřím, že se nějaké to překvapení objeví...“ (úsměv)
 Podařilo se vám tedy kádr
typově sestavit podle přání,
nebo něčeho litujete?
„Skutečně si myslím, že na naše
možnosti máme aktuálně maximum možného. Kromě jednoho
hráče jsme získali všechny, které
jsme chtěli. A toho jednoho pevně věřím, že získáme pro sezónu
příští.“
 Již před časem jste oznámili
pokračování spolupráce s Tomášem Divíškem i Tomášem
Nouzou, v čem jsou pro vás tak
zásadní, a znamená to, že už intenzivně pracujete i na složení
týmu pro příští ročník?
„Ano, získání těchto dvou hráčů
bylo na naše poměry hodně ambiciózním krokem a s odstupem
času mohu říct, že to byl krok pro
tuto sezónu zásadní a správný. Sice
jejich aklimatizace chvilku trvala,
ale pak se oba rozehráli k vynikajícím výkonům, a proto jim po zásluze patří dvě první místa v bodování celé WSM ligy. Nesmíme zde
ale zapomenout i na Honzu
Starého, který tuto dvojici
velmi dobře doplňuje.
A to, že jsme s oběma
podepsali
smlouvu i pro

Takže snad jen trochu více bodů
od třetí a čtvrté lajny, přestože jejich primární úkoly na ledě jsou
jiné.“
 V posledních dnech se doslova strhla „Jágrmánie“, co všechno může návrat legendy soutěži
přinést?
„Tak nic lepšího než comeback tohoto fenomenálního hokejisty si
WSM liga nemohla přát. Všechny
jeho zápasy budou beznadějně vyprodány, a pevně věřím, pokud by
náhoda tomu chtěla, že i ten v Prostějově.“
 Což takhle vyzvat ve
čtvrtfinále s vidinou plného stadionu právě Rytíře?
„Kdo by si to nepřál? Byla
by to asi pro nás všechny ta
největší odměna, obrovská
motivace uspět a rozhodně
bychom měli i u nás vyprodáno. Je třeba ale říct,
že i další soupeři budou
velmi atraktivní - aktuálně
Slavia či Přerov - a i tito
soupeři by si zasloužili
vyprodanou halu.“

„Upřímně si to nemyslím, ale rozhodně to pro Kladno bude velká
posila a nakonec se to Rytířům podařit může, ale budou to mít velice
těžké. Přední týmy WSM ligy mají
svoji kvalitu, která se již blíží extralize, řadu zkušených hokejistů, kteří
se jména Jágr nezaleknou a rozhodně nedají svoji kůži zadarmo.“
 Jaký očekáváte zájem mezi
fanoušky o lístky na play-off
a jakou radost či naopak vrásky vám dělaly jejich dosavadní
návštěvy?

„Tak návštěvy
nám skutečně radost nedělají a jsou
stále za očekáváním... Je třeba říct, že chodí více lidí než
loni, ale my hrajeme dobrý
hokej a máme tři hráče Tomáše Nouzu, Tomáše
Divíška a Honzu Rudovského - v TOP 5 bodování WSM

Naplno běží příprava projektové
dokumentace pro stavební povolení
na výstavbu nového zázemí pro malé
hokejisty. Mělo by se začít stavět
nejpozději příští rok, následně by pak
mohla přijít na řadu naše stará hlavní hala.
 Přes koho vidíte nejsnazší cestu do semifinále? A stále platí, že je právě postup ze
čtvrtfinále metou, již chcete
dosáhnout?
„Nebudu nikterak zastírat, že semifinále je mým snem! Soupeře ve
čtvrtfinále si vybírat nechci a předně je třeba říci, že ještě ani v tom
play off nejsme, ale rozhodně každý z potenciálních soupeřů bude
mít velmi vysokou kvalitu.“
 Myslíte si, že Jágr bude opět
dominovat a dovede svůj tým do
extraligy?

jsou naprosto správným i jediným
rozumným rozhodnutím, za které
je třeba statutárnímu městu Prostějov velmi poděkovat. Ostatní
věkové kategorie včetně krasobruslení aktuálně spokojeny být
nemohou... Ale všichni jsme moc
natěšení na nové zázemí pro minimálně tři čtyři stovky mladých
hokejistů a krasobruslařů.“
 Souhlasíte, že právě zastaralé prostory a nekomfortní podmínky odrazují spoustu diváků
od cesty na zápas?

Na naše možnosti máme aktuálně
maximum možného. Kromě jednoho
hráče jsme na přestupovém trhu
získali všechny, které jsme chtěli.

Foto: archív Veerníku

příští rok, bylo pro mě velmi důležité a jsem za to velmi rád. Navíc
lidsky to jsou oba super kluci.“
 Na první pohled se zdá, že
vše klape na jedničku. Je tomu
tak, nebo musíte řešit i nějaké
starosti?
„Možná to bude znít divně, ale nás
opravdu nikterak zásadně bota nikde netlačí. (pousměje se) Máme
výbornou brankářskou dvojici
v čele s Kubou Neužilem, obranou, kterou jsme zde v této kvalitě
nikdy neměli, a super první útočnou formaci i výbornou druhou.

pro, či se zdrželi, nebo se údajně
museli poradit, protože nebyli
kompetentní. Je to škoda pro tuto
soutěž, mohla být hlavně komerčně o výrazný krok dál a mladí hráči
si musí místo vybojovat svými výkony a ne nařízením svazu.“
 Na čele druhé ligy se pohybují Sokolov, Havlíčkův Brod
a Poruba. Koho byste si přál
jako nového soupeře pro příští
ročník?
„Tak rozhodně ne Sokolov, ten je
skutečně moc daleko! (směje se)

ligy. Na play-off pevně věřím ve
vyprodaný zimní stadion na kteréhokoliv soupeře.“
 Končí první sezóna, kdy
se nesestupuje a kdy také bylo
zrušeno předkolo play-off. I nadále platí váš nesouhlas s těmito
úpravami?
„Ano, stále s tímto rozhodnutím
zásadně nesouhlasím! Ze soutěže
by se mělo sestupovat. Osobně
jsem byl přítomen na aktivu WSM
ligy, kde se o tom rozhodovalo,
a proti byli pouze Prostějov, Kladno, Slavia a Most. Ostatní buď byli

Z pohledu zájmu fanoušků pak
asi raději Havlíčkův Brod. Poruba
je sice nejblíže, ale slouží jako vítkovická farma a já ty farmy moc
nemusím...“
 Před čtyřmi lety se stala velkým předvolebním tématem
rekonstrukce Víceúčelové haly-zimního stadionu. Je to stále
ještě aktuální otázka?
„Je třeba říct, že pro město jako
Prostějov není investice do stadionu jednoduchou věcí. Asi je
vždy možné vše udělat rychleji, ale
i magistrát má své priority a důležité investice, které je třeba realizovat. Já mohu říct, že jsem nadšen,
jak se poslední dobou ledy pohnuly a nyní již naplno běží příprava
projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu nového zázemí pro naše malé hokejisty,
kde kromě dostatečného počtu
moderních šaten bude také tělocvična, posilovna, střelba na branku a hlavně druhá ledová plocha.
Pokud mám správné informace,
mělo by se začít stavět nejpozději
příští rok. Následně by pak mohla přijít na řadu naše stará hlavní
hala. Zde bych si dovolil říct svůj
soukromý názor. Jestliže budeme
tuto halu přestavovat, přestavme
k aby
b byla
b l poplatná
l
d
ji tak,
trendům
současné doby a mohla sloužit dalších aspoň padesát let. A to nejde
při zachování současné střechy.“
 Co se za poslední dobu změnilo k lepšímu?
„Jako ‚A'-tým máme nové šatny
a zázemí, za které se rozhodně
nemusíme stydět. Další změny nenastaly, s čímž ale plně souhlasím,
neboť stadion má svoje odslouženo a jakékoliv další rekonstrukce
by byly plýtváním městských peněz. Zvolená cesta výstavby nového zázemí a druhé ledové plochy

„Rozhodně! Zázemí pro diváky je aktuálně již velmi zastaralé
a neodpovídající dnešní době!
Prostějovští fanoušci si zaslouží
jinou úroveň. Obzvlášť v zimních
měsících je skutečně dnes již více
pro ostudu, že divák, který jde na
hokej, musí na sobě mít tři vrstvy
oblečení, pak péřovku, a pokud jde
na sezení, ještě deku pod zadek.
Toto prostředí odradí hlavně rodiče s malými dětmi, kteří skutečně
nenajdou tolik potřebný komfort.“
 V nedalekém Přerově se čas
od času objevují mládežnické
reprezentační týmy- Chtěli byste i vy po letech přitáhnout národní tým do Prostějova?
„Určitě bych se rád touto myšlenkou v budoucnu zaobíral, ale právě
při současné kvalitě našeho zázemí
to skutečně možné není. Pevně ale
věříme, že ten čas, kdy budeme
schopni přivítat i v Prostějově některý z reprezentačních výběrů, se
pomalu blíží.“ (úsměv)
 Jak jste celkově spokojeni s podporou ze strany města
a Olomouckého kraje?
„Jsme. Zde bych chtěl skutečně
strašně moc poděkovat statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji za podporu, které
se z jich strany dostává prostějovskému hokeji a ‚A'-týmu. Bez nich
bychom zde hokej hrát nemohli
a velmi si jejich podpory všichni
vážíme.“

Druhou èást
rozhovoru
s Jaroslavem Luòákem
na téma hokejového
zákulisí vám
pøineseme
na konci února.

vizitka
JAROSLAV LUŇÁK
✓ narodil se 4. října 1960 v Olomouci
✓ generální manažer hokejových Jestřábů
✓ do zdejšího a v té době druholigového
klubu vstoupil na jaře 2013, čímž se nastartoval návrat do první ligy
✓ vystudoval pedagogickou fakultu,
obory tělesná výchova a zeměpis
zajímavost: od revoluce se věnuje podnikání a vlastní dnes nejstarší cyklistickou firmu v České republice,
obchoduje rovněž s elektronickými cigaretami a elektronikou

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz
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JESTŘÁBI POSILUJÍ: Cetkovský hlásí návrat,



do útoku uloven i Král

PROSTĚJOV Již tak statná jestřábí ofenziva hlásí dva nové přírůstky. Druhý nejproduktivnější útok celé WSM Ligy doplnil
v uplynulých dnech zdejší rodák a hned trojnásobný extraligový
šampion Jiří Cetkovský, společně s důrazným a zkušeným pořízkem zamířil na Hanou také dosavadní forvard Benátek nad
Jizerou Zdeněk Král. V něm získal prostějovský tým pro změnu
hráče s průměrem téměř bod na zápas.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Zápasovou premiéru v novém dresu
si zatím odbyl pouze dvaadvacetiletý
Král, v úvodních dvou duelech právě
proti svému poslednímu zaměstnavateli a následně proti Kadani si připsal
dva plusové body. Naopak ve středních Čechách zaznamenal za dvaačtyřicet duelů právě probíhajícího
ročníku pětatřicet kanadských a čtyřiadvacet mínusových bodů, k nim
přidal šedesát trestných minut. O rok
dříve nastřádal za Michalovce ve druhé slovenské lize čtyřicet sedm bodů
v osmačtyřiceti zápasech základní
části, dalších šest získal v sedmi soubojích play-off.

„Víme o něm, že je produktivní, a chceme zvednout naši druhou přesilovkovou
formaci, které se zatím tolik nedaří. Právě
tam ho chceme zapracovat, bude ale
chvíli trvat, než si vše sedne a on zapadne,
v Benátkách se hraje trochu jiným systémem,“ vyjádřil se hlavní kouč Jestřábů Jiří
Vykoukal na adresu libereckého odchovance, v jehož barvách se stal před čtyřmi
lety dorosteneckým šampionem.
To o dvanáct let staršího a o půl hlavy vyššího navrátilce netřeba dlouze
představovat. Právě v Prostějově dosáhl
Cetkovský na svůj první velký úspěch,
když se stal juniorským vicemistrem,
následně pak prožil úspěšnou pardubickou éru. Naposledy za Prostějov
nastoupil před necelými dvěma lety
a byl velkým tahounem na cestě do
čtvrtfinále, uplynulou sezónu strávil
na Kladně a dosavadní část té aktuální
pak ve slovenských Nových Zámcích.
„Jirka se nám sám ozval, že bude na Slo-

vensku končit, tak jsme si vzali chvíli času
na rozmyšlenou, navíc byla ve hře i extraliga. Nakonec jsme se domluvili a podepsali jsme ho na třetí a čtvrtou lajnu, už je
připraven naskočit, zatím se nám ale nevešel do sestavy. Je potřeba si uvědomit,
že je o další dva roky starší, když ale bude
hrát, očekáváme od něj důraz, to je jasné,“
poznamenal Vykoukal.
Šéf prostějovské střídačky a současně
sportovní manažer týmu tak má po
odchodech Daniela Voženílka do Litoměřic a Jiřího Hozáka opět k dispozici
stále dostatečně širší výběr hráčů, i třeba
pro případ zranění. Z marodky se navíc
vrátili Janové Rudovský se Starým, byť
nově se na ní objevil Lukáš Luňák. Pro
středeční duel s Frýdkem-Místkem by
však i on mohl být opět připraven. „Dan
pode mnou nedostával tolik příležitostí
a rozhodli jsme se ho tedy uvolnit a dát
mu příležitost jinde. O Jirku Hozáka
projevila zájem Slavia a jelikož u nás
neměl dostatečné vytížení, uvolnili
jsme ho. Honza Starý už je zdravý, ale
v sobotu nehrál, protože je v Pardubicích, i proto potřebujeme početnější
kádr. Hráče, kteří po patnáctém únoru
nastoupí v extralize, už nebudeme moci
použít. To se týká nejvíce právě Starého
a ještě Ščotky,“ dodal Vykoukal.
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Chcete na Jágra? Přijďte už teď! „Nesoustředíme se na to,
PROSTĚJOV Závěrečných šest
kapitol napíše v následujících
třech týdnech základní část WSM
Ligy. Pro Jestřáby půjde stejnou měrou o domácí i venkovní
střetnutí, která by měla potvrdit
postup do play off. Hlavní otázka
tak zní, z jaké pozice se tak stane
a s kým se tedy ve čtvrtfinále utká?
Reálně je ve hře mimo jiného
souboj s kladenskými Rytíři posílenými o Jaromíra Jágra a právě
pro případ tohoto potenciálně
extrémně zajímavého souboje
připravil management LHK speciální akci. Účast na nejbližších
domácích duelech totiž fanouškům zajistí předkupní právo pro
vstupenky na play-off!
„Předně bych chtěl znovu zopakovat,
že my se do play off musíme nejprve
dostat. K tomu potřebujeme ze tří
posledních zápasů doma aspoň dva
vyhrát. A k tomu zase potřebujeme
maximální podporu od diváků již na
těchto zápasech. Proto jsme se rozhodli udělat marketingovou akci pro
příznivce. První den předprodeje na
případné play-off bude určen pouze
držitelům alespoň dvou vstupenek
z domácích zápasů s Frýdkem Místkem, Třebíčí a Karlovými Vary,“
prozradil Jaroslav Luňák, generální
manažer Jestřábů.
V praxi to bude vypadat tak, že kdo
předloží dva lístky, bude si moci koupit až čtyři vstupenky, kdo předloží
všechny tři lístky, bude mít nárok až
na šest vstupenek. „Teprve další den
bude otevřen předprodej pro ostat-

Foto:internet

ní, přičemž bližší informace zveřejníme brzy na klubovém webu. Přijďte
nás podpořit, moc vás potřebujeme
již na tyto tři zápasy,“ vybízí všechny
prostějovské fandy jestřábí šéf.
Hokejový boss tak věří v zaplněné
hlediště již o nejbližších třech
středách, kdy na Hanou zavítají
aktuálně desátý, sedmý a druhý
tým tabulky. „Pokud by soupeřem pro čtvrtfinále skutečně bylo
Kladno, budou lístky z těchto tří
zápasů pro jejich majitele zaručovat jistotu, že uvidí Jaromíra Jágra. A že bude na Kladno vyprodáno, o tom nemusíme v tomto
případě vůbec polemizovat,“
očekává Luňák, že nynější jágrmánie jen tak nepoleví.
A za jaké situace vážně dojde
k sérii mezi Prostějovem a Kladnem? Možností je více. Ta nejpravděpodobnější tkví při zachování
aktuálního pořadí, tedy pokud Rytíři
zůstanou třetí a Jestřábi nezískají ve
zbylých šesti duelech více bodů než
Přerov, současně pak oba nepředstihnou Slavii. Druhá varianta nastane,
jesltiže by právě sešívaní smazali tříbodové manko na třetí post a Vykoukalův tým by se současně posunul před
Zubry na pátou pozici.
(jim)

kolikátí skončíme,“
tvrdí Jiří Vykoukal
PROSTĚJOV Hokejisté Prostějova
nadále zůstávají v přímé bitvě o čtvrté místo. Nebýt jednobodové ztráty
v Kadani, panovala by v pomyslném
jestřábím hnízdě maximální spokojenost. „Na počátku sezóny nás každý odepisoval, že nebudeme ani do
osmého místa, a po výhrách jako
nad Českými Budějovicemi vám
naroste sebevědomí. Musíme
to ale udržet
v rovině,
abychom
si výhry
vážili a dál
pracovali,“
nepropadá bezbřehé euforii hlavní trenér Prostějova Jiří Vykoukal.
Ve hře tak stále zůstává posun na
čtvrté místo. Za pátým Přerovem
jsou Jestřábi jen vinou horší bilance vzájemných zápasů, na
pražskou Slavii pak ztrácejí jen
tři body. A to zejména díky
skvělým obratům sešívaných,
jako například ve středu, kdy
proti Vsetínu zvrátili stav 1:4 na
    konečné skóre 5:4. „Nesoustředíme
se na to, kolikátí skončíme. Jde nám

 


hlavně o to, aby výkon týmu byl stabilní,
aby hráči pracovali a abychom se co nejlépe připravili na play-off,“ poznamenal
někdejší reprezentant.
Ani do jednoho z uplynulých soubojů
ještě nezasáhla staronová tvář Jiří Cetkovský, podobně jako on zůstává už
delší čas mimo hru i Aleš Holík, zkušený obránce naskočil do hry naposledy 6. ledna při domácí výhře 4:3 nad
Ústím. Jednatřicátý start v sezóně zatím
nepřidal a zůstává na bilanci 5+5, jednapadesáti trestných minutách a jednom
plusovém bodu. Proč? „Aleš je mimo sestavu na hraně sedmého obránce, bohužel
ale můžeme hrát jen na šest beků. Jsem
spokojen s jeho přístupem i přínosem pro
tým a je připraven kdykoliv naskočit, nyní
ale před ním dostávají příležitost jiní hráči,“
přiznal prostějovský lodivod.
Ten se vyjádřil i k návratu Jaromíra Jágra
na česká kluziště. „S jeho příchodem se
musí vyrovnat hlavně Kladno, nyní totiž
mají jiný cíl než dřív a chtějí postoupit do
extraligy. Pro první ligu je to ale super, pro
mladé hráče půjde o výjimečné okamžiky a doufám, že budeme hrát na to, abychom je porazili a ne se jenom zúčastnili.
Respekt ano, ale být stoprocentně připraveni,“ přeje si Jiří Vykoukal.
(jim)
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PROSTĚJOV Doslova šílenství
zachvátilo Českou republiku po
návratu žijící hokejové legendy
Jaromíra Jágra do rodného Kladna. V tomhle stínu nástupu mega
hvězdy v sobotním duelu Rytířů
proti Benátkám nad Jizerou zůstala i výborná bilance prostějovských Jestřábů, kteří během
uplynulého týdne WSM ligy ČR
2017/2018 nabitého třemi kompletními koly posbírali vynikajících osm bodů!
Vydařenou bilanci načal famózně
zvládnutý pondělní šlágr, v němž
Jestřábi rozmetali na vlastním ledě

vedoucí tým soutěže z Českých
Budějovic působivě 7:2! „Soupeř
byl zpočátku aktivnější. Naštěstí
jsme úvod přečkali a dokázali vstřelit první branku. Ve druhé třetině
jsme zlepšili pohyb, dali druhý gól
a vynutili si přesilovky. Hráčům
chci poděkovat především za to,
jakým způsobem zvládli třetí část.
A fanouškům patří díky za skvělou
atmosféru,“ nešetřil oprávněnou
chválou trenér LHK Jiří Vykoukal.
Jeho spokojenost ještě znásobil
další domácí mač, který Hanáci
ve středu znovu naprosto ovládli
poměrem 6:0 nad předposlední-

mi Benátkami. „Zápas jsme měli
od první do poslední minuty pod
kontrolou. Sice jsme udělali nějaké
chyby, ale důležité je, že za celou
dobu na nás nepřišel žádný výpadek. Máme důležité body a pro
fanoušky je super i výše skóre,“ radoval se Vykoukal.
Do třetice mohl kvitovat s povděkem výhru svého mančaftu v sobotu, byť tentokrát jen dvoubodovou.
Na kluzišti Kadaně, jež beznadějně
uzavírá prvoligové pořadí, uspěli
hosté 3:2 v prodloužení. „Pro nás
to bylo těžké utkání. Nehraje se
tu lehce, i když Trhači mají mladý
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tým. Měli jsme spoustu příležitostí, ale brankář chytal výtečně. Pro
jistotu postupu do play-off potřebujeme každý bod a ty dva dnešní
jsou strašně důležité. Klukům za ně
děkujeme,“ zdůraznil Vykoukal.
Do konce základní části soutěže
teď chybí šest dějství a hokejisté
Prostějova mají na deváté, tedy
první nepostupové místo do vyřazovacích bojů ohromný náskok
čtrnácti bodů. Což znamená, že
aby měli úplný klid, potřebují jich
sami urvat ještě pět. Reálně však
bude s největší pravděpodobností
stačit i pravděpodobná skutečnost,

když Vsetín z půltuctu zbývajících
duelů dva prohraje. Každopádně
ptačí dravci jsou na tom momentálně skvěle, neboť poskočili na pátou
pozici před rivalský Přerov, který
má na kontě totožných 80 bodů.
Daleko přitom nejsou ani čtvrtá
Slavia Praha (83), ani třetí Kladno
(86) s výše zmíněným JJ68 ve svém
středu.
Pro Jestřáby je za dané situace určitě atraktivní, že Rytíře potkají
na úplný závěr dlouhodobé fáze
(24. února ve středočeském městě). A jednou z možných variant je
i vzájemná série ve čtvrtfinále, což

Ton ukonèil kariéru
Kladno (jim) - Čtrnáctého března
loňského roku sehrál Petr Ton poslední soutěžní zápas. Stalo se tak v dresu
rodného Kladna, kdy se při druhém
semifinále loňského ročníku WSM
Ligy proti Jihlavě zranil. S rukou musel
čtyřiačtyřicetiletý útočník na operaci
a zotavení neprobíhalo podle plánu,
načež se člen Klubu hokejových střelců, trojnásobný nejlepší extraligový
kanonýr, dvojnásobný mistr a také držitel bronzu ze světového šampionátu
dvacítek rozhodl uzavřít svou aktivní
činnost. Hokejovou scénu opouští
s bilancí více než devíti stovek startů
a téměř čtyř set nasázených gólů v nejvyšší tuzemské soutěži, další více než
stovku tref zaznamenal ve Finsku.

Honzík ve Slavii
Praha (jim) - Sešívaní posilují v brankovišti, dosavadní jasnou jedničku
Dominika Frodla doplnil David
Honzík, jenž přichází na výpomoc ze
Sparty. Čtyřiadvacetiletý gólman strávil drtivou část své dosavadní kariéry
v Karlových Varech, aby před začátkem této sezóny zamířil do holešovického oddílu, v extralize se mu však
příliš nevedlo a v devatenácti zápasech
zůstal pod devadesátiprocentní úspěšností zásahů, blížil se navíc hranici tří
inkasovaných gólů na zápas. Po příchodu Jána Laca navíc přestal krýt
záda Samimu Aittokalliovi a stal se až
číslem tři. Ve WSM Lize má za sebou
zatím první start a náladu si zatím příliš nevylepšil, prohru 0:2 od Třebíče
neodvrátil.

Husák na Slovensku
Ústí nad Labem (jim) - Někdejší
Jestřáb Patrik Husák změnil krátce
před koncem přestupového období
dres. Sedmadvacetiletý obránce působil od léta 2016 v Ústí nad Labem,
právě probíhající sezónu však dohraje
v Nových Zámcích. Sparťanský odchovanec se tak vrací na Slovensko,
kde již v barvách Trenčína začal ročník 2014/2015, než se stěhoval právě
na Hanou. V novém působišti stihl již
sedm zápasů a v nich jednu přihrávku,
čtyři trestné minuty a dva mínusové
body, pod vedením svého staronového trenéra Miroslava Macha, který
v Podunajsku vystřídal ve stejný čas
Ladislava Lubinu. Krajské město
v severozápadních Čechách opustil
rovněž další někdejší jestřábí zadák
Petr Šenkeříka, společně s útočníkem
Danielem Vrdlovcem posílil Karlovy
Vary.

Kališníci bez Bílka
Litoměřice (jim) - Jedna z hlavních postav posledních ročníků
WSM Ligy Vítězslav Bílek dohraje
sezónu v zahraničí. Obávaný kanonýr se přesouvá z Litoměřic Rosenheim, kde si za tamní Starbulls
zahraje třetí německou ligu. Čtyřiatřicetiletý forvard zasáhl do devětatřiceti bitev a připsal si v nich devětadvacet bodů za čtrnáct branek
a patnáct asistencí, nejlepší kanonýr
soutěže z ročníku 2015/2016, kdy
ovládl rovněž statistiky plus/mínus,
vítězných gólů i přesilovkových
tref tak načal druhou stovku prvoligových zásahů. Střídavé starty do
extraligy má nově vyřízeny obránce
Stadionu Aleš Pavlas, naopak mezi
Kališníky může díky stejné formě
příchodu nakouknout jihlavský gólman Jakub Škarek.
by při domácích bitvách zaručovalo
bez nejmenších pochyb totálně vyprodaný prostějovský zimák. Nyní
záleží na závěru základní části, jak
se postavení jednotlivých kolektivů
v tabulce nakonec vyvine.
Ještě doplňme, že navzdory dalšímu výsledkovému klopýtání vedou
druhou nejvyšší tuzemskou soutěž
stále České Budějovice (95) těsně
před Karlovými Vary (93), jež také
poztrácely.
(son)
Statistiky z utkání Prostějova,
výsledkový servis a průběžnou
tabulku s příštím programem
najdete na straně 22
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Na Zimní olympiádě dětí a mládeže se ze zástupců
Prostějovska nejlépe dařilo bruslařce Vystavělové
ČESKÁ TŘEBOVÁ, PROSTĚJOV V Pardubickém kraji proběhla minulý týden Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR
2018. Podle očekávání vyhrál tuto vrcholnou akci pro všechny tuzemské naděje znovu Liberecký kraj, který uspěl již posedmé v historii této sněhové a ledové odnože olympijského
klání talentovaných nadějí. Olomoucký kraj bojoval ze všech
sil, což stačilo na konečné jedenácté místo. V jeho barvách se
představili tři zástupci prostějovského regionu.

Marek SONNEVEND
Nejvíce bodů pro svůj tým získala členka oddílu KRASO-bruslení Prostějov
Anna Vystavělová, která ale soutěžila
v rychlobruslení. Ve své klasické disciplíně totiž doplatila na to, že za uplynulé
měsíce bleskově nabrala mnoho centimetrů výšky. „Vládla jsem republikovému žebříčku v mé věkové kategorii, ale

pak jsem za krátkou dobu rychle vyrostla. Což mi rozhodilo těžiště těla a moje
výsledky šly rapidně dolů,“ vysvětlila
exkluzivně pro Večerník Vystavělová,
proč reprezentovala svůj kraj v rychlostní verzi bruslařského sportu. „Piruety
a skoky mi teď tolik nejdou, ale samotné
bruslení stále ano,“ podotkla.
Na vrcholné akci českých školáků 6. až
9. tříd ZŠ absolvovala tři individuální zá-

vody, kde platilo: čím delší trať, tím lepší
výsledek. Na 500 metrů obsadila čtvrtou pozici, na 333 metrů šestou příčku
a v super sprintu na 111 metrů třináctý
post. „Na to, že jsem v rychlobruslení
soutěžila úplně poprvé a ještě v jedné
jízdě spadla, to nedopadlo vůbec špatně. Každopádně jsem si to v Litomyšli
velmi užila, šlo o bezkonkurenčně nejsilnější zážitek v mém sportovním životě,“ řekla čtrnáctiletá Vystavělová.
Na rychlobruslařském oválu závodila
spolu s ní i klubová parťačka z oddílu
KRASO-bruslení Prostějov Aneta Kučerová. Ta skončila na 111 metrů čtyřiadvacátá, na 333 metrů patnáctá a na
500 metrů devatenáctá. Obě se pak podílely na pátém místě dívčího kolektivu
ve štafetě. Třetí zástupce našeho okresu
ve výběru Olomouckého kraje Tomáš

Mohapl je členem SK Prostějov a zápolil v šachovém klání, kde mezi nejmladšími chlapci zaznamenal jedenáctou
příčku. A v soutěži družstev přispěl ke
dvanácté pozici.
Důležitou roli pro vytvoření ideálního zázemí pro mladé sportovce
bojující za kraj se zkratkou OL měli
také dva dospělí Prostějované. Ondřej Vystavěl jako servisman lyžařů
a jeho otec Dušan Vystavěl coby šéf
celé výpravy. Připomeňme, že letošní
ZODM absolvovalo téměř 1300 účastníků věku 11 až 15 let ve 30 disciplínách
11 různých sportů (alpské lyžování,
běžecké lyžování, lední hokej, skicross,
snowboarding, biatlon, krasobruslení,
rychlobruslení, lyžařský orientační běh,
tanec, šachy). Obří podnik měl centrum v Litomyšli (včetně olympijského

Zimní olympiáda
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OBHÁJÍ TRIUMF KVITOVÁ, NEBO SKOČÍ

NA TRŮN JINÁ PROSTĚJOVSKÁ TENISTKA?

OLOMOUC Již tuto středu 7.
února budou známi vítězové jednotlivých kategorií ankety Sportovec Olomouckého kraje, kterou
hejtmanství každoročně vyhlašuje
ve spolupráci se společností TK
PLUS. Letošní ročník je už sedmnáctý v pořadí a stejně jako loni proběhne slavnostní večer v prostorách
Městského divadla a Národního
omu v Prostějově. Večerník bude
opět u toho!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Také letos budou v rámci ankety oceněni sportovci, které vybrala hodnotící
komise v celkem osmi kategoriích. „Už
při pohledu do nominací bylo jasné, že
máme opět z čeho vybírat. Úspěchů
bylo opravdu hodně, týmových i individuálních. Čeká nás vskutku prestižní
večer,“ poznamenal na středeční tiskové
konferenci František Jura, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje. „Rozhodování nebylo v žádném případě
snadné. Prakticky v každém sportu byl
nějaký klub nebo jednotlivec mezi nej-

JAK HLASOVAL
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Vecerník
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

1. Lucie ŠAFÁŘOVÁ
2. Miroslav KŘÍŽ
3. Romana LABOUNKOVÁ

;?;x^>+Q]=_\
1. SK Sigma Olomouc

NEJLEPŠÍ JUNIOR
1. Petr CHLÁDEK
2. Jakub ŠŤASTNÝ
3. Daniel PONÍŽIL

NEJLEPŠÍ JUNIORSKÉ
^>+Q]=_\
1. SKC TUFO Prostějov

NEJLEPŠÍ TRENÉR
1. Richard BENEŠ

NEJLEPŠÍ
HANDICAPOVANÝ
SPORTOVEC
1. David HÁJEK

lepšími na domácích šampionátech,
mnozí se prosadili i na mezinárodním
poli. Z pohledu sportovní prezentace je
na tom náš kraj velice dobře,“ míní Jura.
Patřičný lesk dodá vyhlášení ankety
přítomnost naprosté většiny oceněných. „Bude to hodně přes devadesát
procent. Nebylo to však úplně snadné, řada špičkových sportovců nebo
úspěšné kluby mají právě na začátku
roku na programu třeba soustředění.
Naše jednání přesto byla většinou
úspěšná. Ještě není všechno dořešeno, přesto si myslím, že absencí bude
minimum,“ prozradil manažer marketingové společnosti TK PLUS David
Lenz. „Ze tří největších hvězd by měly
dorazit dvě. S tou třetí budu mluvit
dnes, pokusíme se najít konsensus,
ale asi to nebude jednoduché, protože
v době vyhlášení se ona osoba zúčastní
jedné velké akce,“ upřesnil Miroslav
Černošek, jednatel TK PLUS.
Prostějovská společnost stála
u zrodu ankety. Její šéf Miroslav
Černošek ji vymyslel společně
s tehdejším náměstkem hejtmana
Ivanem Kosatíkem a v centru zájmu
se udržela dodnes a stále roste její
prestiž. „V průběhu předchozích let
se na pódiu představila řada medailistů
z olympiád, světových a evropských
šampionátů. Mám radost, že velká část
z nich byla z našeho prostějovského
tenisového klubu,“ poznamenal v sídle
hejtmanství Černošek, kterého těší, že
společně se svým týmem může anketu
spolupořádat. „Je to čest, kterou si ale
za odvedenou práci zasloužíme. Podobné akce umíme,“ pousmál se.
Ceny se budou předávat v kategoriích: Nejlepší sportovec, Nejlepší
družstvo, Nejlepší junior, Nejlepší
juniorské družstvo, Nejlepší trenér
a Nejlepší handicapovaný sportovec
a sportovkyně. Samostatné jsou Čestná cena a Cena Olomouckého kraje.
V kategorii sportovec bude vyhlášeno
pořadí na 1. až 3. místě. To samé platí
premiérově také v kategorii nejlepší
junior. „Je to novinka, ze které máme
radost. V kategorii juniorů je tolik
skvělých sportovců, že nechceme vyhlásit pouze vítěze. Pokud to mladým
vydrží, budeme mít za pár let těžkou
práci při výběru vítěze mezi seniory,“
věří námětek Jura. „Navíc jsme se
rozhodli, že všichni nominovaní od
vedení kraje dostanou pamětní listy.
Chceme ukázat, že si jejich úsilí váží-

BYLI JSME
U TOHO

me, i když se v letošním roce nedostanou na pódium,“ dodal.
Favoritkou na zisk trofeje je prostějovská tenistka Lucie Šafářová, která
loni vyhrála dva grandslamové turnaje
ve čtyřhře, když uspěla na French Open
i Australian Open) či budapešťský
WTA turnaj ve dvouhře. V deblu byla
dokonce pár týdnů světovou jedničkou.
„Když do toho zatáhnu i osobní emoce,
musím dát na první místo návrat Petry
Kvitové na kurty po zdravotních problémech. Byl jsem na Rolland Garros
u toho a mělo to své nejen sportovní,
ale hlavně morální hodnoty,“ přidal svůj
pohled Miroslav Černošek.
Připomeňme, že v loňském ročníku
zvítězila právě Petra Kvitová. Trojici
nejlepších jednotlivců Olomouckého
kraje za rok 2016 doplnil ještě tenisový
deblový pár Lucie Šafářová - Barbora

Strýcová a také parašutista ASO Dukla
Prostějov Libor Jiroušek. V kategorii
nejlepší družstvo získali ocenění hokejisté HC Olomouc. Nejlepším trenérem se stal kouč Mory Zdeněk Venera.
Veslař VK Olomouc Eduard Bezděk se
stal nejlepším juniorem, týmovou mládežnickou kategorii ovládli házenkáři
z TJ SOKOL Centrum Haná. Katego-
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rii handicapovaná sportovkyně získala
pro sebe atletka Miroslava Obrová,
cyklista z TJ Zlaté Hory Tomáš Kajnar
se pak stal nejlepším handicapovaným
sportovcem. Cenu Olomouckého
kraje si odnesl Miroslav Čada, Čestná
cena patřila bývalému závodníkovi
na horském kole Radimu Kořínkovi.
Kdo ovládne krajský sport tentokrát?

To poznáme tuto středu v Městském
divadle Prostějov. Celý večer bude
moderovat Petr Salava, v roli hostů se
představí skupina Mirai a zpěvák Sebastian. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude stejně jako v předešlých šestnácti ročnících u toho, abychom vám
mohli přinést nejen přímou reportáž,
ale i exkluzivní rozhovory.

18012610131

O kulturní vložku se postarají
populární Mirai a Sebastian
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VOLEJBALISTKY MAJÍ POHÁR ČÍSLO
Rozhodující turnaj na brněnské půdě zvládly prostějovské
ženy s přehledem a jediným ztraceným setem ve finále

5$*$6-2'(7'

klikni na

www.vecernikpv.cz
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BRNO Volejbalistky VK Prostějov to dokázaly! V rámci závěrečného turnaje Final Four Českého poháru žen 2017/2018 o uplynulém víkendu v Brně vyhrály bez vážnějších komplikací jak semifinále
nad Ostravou, tak finále nad Olomoucí. A druhou nejcennější trofej ČR získaly do klubové sbírky
podesáté v poměrně krátkých dějinách novodobé historie oddílu. Famózní kulatiny!

S Ostravou
  
Vstup do dvoudenního rozhodujícího klání letošního ČP neměly
prostějovské ženy nijak excelentní.
V sobotním semifinále proti Ostravě
se naopak docela dlouho trápily, byť
ne nijak fatálně. Ale do určité míry
viditelně ano, především vyráběly
nezvykle mnoho nevynucených
hrubek.

„To je pravda, na holkách se asi projevila nervozita prvního dne takhle
důležitého turnaje. Na druhou stranu klíčové momenty, kdy se lámal
chleba a soupeř mohl jít přes nás,
jsme lépe zvládli my. Což rozhodovalo celý zápas,“ analyzoval Čada.
S výkonem svého družstva ve většině střetnutí nemohl být příliš spokojen, přesto se jako obvykle snažil vyzvednout pozitiva. „I přes problémy
a místy nejistou hru jsme zvítězili

3:0, což má svou váhu. Vyhrát nelehké utkání, v němž přímo jde o trofej,
bez ztraceného setu nám dodá potřebné uklidnění,“ vypíchl zkušený
kouč a už vyhlížel finálový duel.
„Okolo pohárového Final Four bylo
předem hodně publicity, hlavně začátek pak logicky bývá složitější po
psychické stránce. Proto je dvojnásob dobře, že jsme semifinále prošli
bez vážnějších následků a nastartovali se do rozhodujícího souboje celé
soutěže. Takové to největší napětí by
z hráček mohlo opadnout. Věřím,
že s Olomoucí zahrajeme mnohem
lépe,“ přál si Čada.
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Semifinále:
TJ OV
VK PV

0:3
HRÁNO V BRNĚ

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 3:0,
4:1, 4:5, 5:8, 7:9, 7:11, 9:13, 12:13,
13:14, 13:17, 15:18, 15:22, 17:22,
21:23, 22:25. Druhý set: 1:1, 1:3,
4:3, 6:6, 9:6, 10:7, 10:10, 12:11,
12:13, 14:14, 14:17, 15:20, 16:21,
19:21, 19:23, 21:25. Třetí set: 1:0,
1:4, 4:5, 5:6, 5:14, 7:15, 7:18, 8:20,
10:20, 11:21, 11:24, 13:25.
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„První dva sety jsme se jakž takž drželi, ale
byly tam fáze, kdy jsme si počínali zbytečně zakřiknutě. Prostějov nehrál nijak skvěle a byl zralý na to, abychom ho dostali do
ještě větších problémů. Místo toho jsme
však v důležitých chvílích vždy udělali
triviální chyby, což rozhodlo celý zápas.
Taktika nám prostě vycházela jen do určité míry. Třeba holky věděly, co a jak mají
bránit, ale místy to přestaly plnit. Škoda,
určitě jsme nemuseli prohrát 0:3. A na
tým budu do dalších utkání apelovat, aby
se v tomhle zlepšil.“
% ,-.-/0! 1
„Kvituju vítězství beze ztráty setu, nicméně úvodní dva sety nebyly z naší strany
zdaleka optimální. Dělali jsme jednoduché chyby a bylo vidět, že jsou holky
nervózní. Přitom zase tak moc nemusely.
Rozhodně jsme měli útočit ještě dominantněji, než se nám to v reálu dařilo, tým
místy srážela zbytečná zaváhání v mezihře, a proto jsme se většinu zápasu tolik
neprosazovali. Přesto byl ale rozdíl mezi
oběma družstvy velký, z toho důvodu
jsme i navzdory průměrnému výkonu
zvládli důležité utkání bez ztracené sady.“

Očekávání prostějovského lodivoda se v neděli do puntíku naplnilo
tím, že ženy VK vlétly do finále jako
ničivý uragán. Od úvodních míčů
předváděly komplexně skvělý volejbal a během prvních dvou dějství
nedaly hanáckým rivalkám téměř
ani čuchnout.
„Na vyvrcholení Českého poháru
a speciálně na rozhodující bitvu jsme

A  
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se důkladně připravovali prakticky
poslední dva týdny. Věděli jsme, že
jde o jeden z důležitých vrcholů sezóny a snažili se na něj podle toho
nachystat, dobře načasovat formu.
Což se povedlo dokonale. Všechno
včetně závěrečných tréninků nasvědčovalo tomu, že jsme na nejlepší
cestě splnit cíl. A máme velkou radost, že to opravdu vyšlo, navíc po
tak kvalitním finálovém výkonu,“
usmíval se Čada spokojeně.
Víru v úspěch mu nenahlodala ani

ztracená sada číslo tři. „Tam olomoucké hráčky podávaly na maximální riziko a my jsme měli výpadek
na přihrávce, což se v části zápasu
může stát. Osobně jsem však ani na
chvíli nezapochyboval o tom, že vývoj zase otočíme naší celkovou herní
silou. To se i stalo a mančaft zaslouží
za zvládnutí Final Four velkou pochvalu,“ zdůraznil Čada.
Vyplatil se mu i jeden možná trochu
riskantní tah v podobě finálového
nasazení třetí blokařky Gabriely

/0 

Kozmík místo obvyklé členky základu Veroniky Trnkové. „Rozhodli
jsme, že pro lepší obranu nasadíme
Gabiku od úplného začátku. Vyšlo
to, zahrála velice dobře a v sestavě
vydržela celé utkání. Každopádně
však proti Olomouci nerozhodovaly
individuality, nýbrž kolektivní práce
celého našeho družstva na vysoké
úrovni,“ připojil Miroslav Čada stěžejně pravdivý postřeh.
A jal se slavit se všemi svými svěřenkyněmi i členy realizačního týmu!

proti Ostravě průměrný FINÁLE: Olomouc načal vynikající vstup VK
výkon, ale hladká výhra

BRNO Závěrečný turnaj Final Four Českého poháru žen
2017/2018 v Brně otevřelo první
semifinále mezi Ostravou a Prostějovem. Pro volejbalistky VK vůbec
nešlo o snadné utkání, neboť dva
sety nepředváděly zrovna optimální výkon a celek TJ je velmi trápil.
Favorizovaný mančaft ale lépe
zvládl klíčové momenty, aby v závěru celému souboji už kraloval.
Důležitý vstup do střetnutí neměly
Hanačky vůbec dobrý. Zahajovací
sadu otevřely třemi chybami a rychle tak prohrávaly 3:0, ale naštěstí se
stejně bleskově chytily. Čtyřbodovou
šňůrou při podání Trnkové otočily
na 4:5 ve svůj prospěch, a pokud jim
fungovala přihrávka, měly navrch 7:11. Uprostřed úvodního dějství však
přišel výpadek, kdy se vékáčko přestalo prosazovat svým dominantním
útokem. Soupeřky toho hned využily
k dotažení z 9:13 na 12:13, hrozilo drama. Ovšem tohle nebezpečí favoritky
okamžitě zažehnaly protiúderem na
13:17, čímž dostaly dění na palubovce plně pod kontrolu. Vládlo zejména
výborné zakončení Horké, k tomu
se přidalo několik vítězných bloků.
Nicméně v koncovce ještě výběr TJ
pořádně zazlobil (z 15:22 na 21:23)
a kouč Čada si musel vzít oba oddechové časy. Až ten druhý pomohl, jeho
svěřenkyně to přece jen těsně urvaly 22:25 a 0:1.

Leč bylo patrné, že papírově silnější
tým znejistěním trochu vypadl z role,
což potřeboval překonat. Při vedení 1:3
se zdálo, že to vychází, ale houževnaté
Severomoravanky bryskně obrátily na
4:3 a držely vyrovnaný průběh. Prostějovské družstvo srážely nevynucené
hrubky ve všech činnostech, jednu takovou horší pasáž Pommerova družina
potrestala nebezpečným únikem (z 6:6
na 9:6). Citelně pomohlo brzké vyrovnání na 10:10 s pomocí dobrých zásahů Emonts, přesto se bojovná děvčata
Ostravy dál držela. Dolů je dostal teprve
trhák ze 14:14 na 15:20, kdy ženy VK
přitlačily nejen servisem. Jenže ani tentokrát nebylo rozhodnuto, neboť skvěle
zapodávala Makauskaite a rázem se kolektiv od polských hranic dostal znovu
na dostřel - 19:21. Závěr poté Weiss
a spol. i napodruhé zvládly - 21:25 a 0:2.
Za stavu 0:2 na sety zbývalo načatého
protivníka jen dorazit, k čemuž devítinásobné triumfátorky Českého poháru
vyrazily zkraje třetího dějství hodně
prudce - 1:4. Jako již mnohokrát předtím však sokyně nic nevzdávaly, naopak
pořád kousaly - 4:5. Definitivní zlom
přinesla série osmi bodů v řadě, při které vystřihla několik vynikajících servisů
Kossányiová (z 5:6 na 5:14). Na tenhle
razantní nápor nedokázaly ostravské
plejerky pádně odpovědět a zbytek
duelu následně dorazila hanácká parta
v klidu i pohodě - 13:25 a 0:3.
Statistikyzutkánínajdetenastraně22
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a definitivně rozhodl nový nápor ve čtvrté sadě
UP OL
VK PV 1:3
BRNO První z cílů aktuální sezóny je splněn, prostějovské volejbalistky ovládly Český pohár žen
2017/2018! Nedělní finále v Brně
bylo dlouho naprosto jasné, než
jej Olomouc vyhranou třetí sadou
zdramatizovala. Nicméně tým VK
reagoval novým náporem a nakonec mohl po čtyřsetovém vítězství
slavit kulatý desátý zisk trofeje
z druhé nejvyšší soutěže České republiky!
Velký zápas. Komu lépe sedne odpich do něj? Jednoznačně vékáčku!
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„Rozhodl hned vstup do utkání, kde
nás Prostějov zatlačil servisem. My jsme
měli problémy s přihrávkou, házeli tam
hodně lehkých balónů zadarmo a soupeř
naopak útočil velice tvrdě. Trvalo nám
dva sety, než jsme se s tím trochu vyrovnali a zvedli se. Hlavně třetí sadu jsme
odehráli konkurenceschopně, částečně
i čtvrtou. V ní jsme pak ale udělali několik
zbytečných chyb, místo vyrovnání nám
protivník znovu odskočil a s tím už jsme
nedokázali nic udělat.“
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„Do důležitého zápasu se nám podařilo
výtečně vstoupit, čímž jsme získali velkou
výhodu. Ze strany celého týmu tam byla
absolutní koncentrace podpořená maximální společnou energií, což dalo dohromady výborný kolektivní výkon. Ani
na chvíli jsem nezapochyboval, že utkání
dotáhneme do vítězného konce, byť se
Olomouc ve třetím setu zvedla riskantním podáním a snížila na 2:1. Věřil jsem,
že tohle nemůže vydržet a že my naopak
odpovíme naší volejbalovou kvalitou.
Což se ve zbytku střetnutí stoprocentně
potvrdilo. Holkám děkuji za perfektně
zvládnuté finále poháru.“

Své rivalky od začátku nemilosrdně
drtilo úplně všemi herními zbraněmi:
účinným servisem, jistým příjmem,
kvalitní obranou na síti i v poli a hlavně
výborným útokem z pestrých nahrávek. Celý prostějovský tým exceloval
skvělým výkonem, naopak ten olomoucký veskrze tápal a nenacházel
absolutně nic, čím by se chytil. Nebylo
proto divu, že rozdíl ve skóre neustále
rostl (1:5, 6:16, 9:22), až se výsledek
zahajovací části zastavil na nečekaném
dílčím debaklu – 12:25 a 0:1.
Jen těžko šlo tak obrovskou převahu
udržet trvale, což potvrdil úvod druhého dějství. Tam se převaha družstva
vedeného jako hostující náhle vytratila, místo toho se zvedlo úpéčko (4:2).
Jeho startovací výhodu však favoritky
rychle smazaly tříbodovou šňůrou
na 4:5, načež se rozpoutal vyrovnaný
boj. Po třech bodech znovu se rozjíždějícího VK za sebou (7:7 – 7:10) to
vypadalo na pokračování dominance
Čadova souboru, leč protivnice se dokázaly záhy dotáhnout na 11:12. Hned
vzápětí ovšem rozhodl další okamžitý
úder mančaftu okolo vynikající Horké v podobě série pěti bodů - 11:17.
Tenhle náskok vedoucí a perfektně
fungující kolektiv bezpečně držel až do
úplného konce setu - 18:25 a 0:2.
Celkový triumf byl blízko, ale hladký
průběh střetnutí musely Prostějovanky ještě potvrdit zvládnutým třetím dílem. Jenže v něm začaly sokyně zlobit
nejvíc v dosavadním zápasovém dění.
Zlikvidovaly brzké manko (z 0:2 na
3:3), zanedlouho otočily ze 4:5 na 7:5,
opakovaně odskočily do dvoubodového vedení (ze 7:7 na 9:7, z 10:10 na
12:10). Dalo se vycítit, že šly herně nahoru, zatímco devítinásobné držitelky
ČP naopak dolů. Plejerky Olomouce
hrabaly obětavou defenzivou v poli,

HRÁNO V BRNĚ

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:2, 1:5,
3:5, 3:7, 5:8, 5:12, 6:16, 8:17, 8:20,
9:22, 12:23, 12:25. Druhý set: 0:1,
2:1, 4:2, 4:5, 7:7, 7:10, 10:11, 11:12,
11:17, 13:17, 16:20, 16:22, 17:24,
18:25. Třetí set: 0:2, 3:3, 4:5, 7:5,
7:7, 9:7, 9:9, 12:10, 13:12, 15:12,
19:13, 19:15, 21:15, 21:18, 23:20,
25:20. Čtvrtý set: 1:0, 1:4, 3:4, 4:5,
4:8, 6:9, 6:11, 8:11, 9:13, 11:13,
15:17, 15:19, 16:21, 18:22, 18:25.
výrazně jim prospěla střídání (zejména Orvošové za Napolitano) a utrhly
se na 15:12, posléze dokonce 19:13.
Takové manko na přihrávce se trápící
mistryně republiky už nesmazaly 25:20 a 1:2.
Za dané situace Čadova parta nutně
potřebovala dostat vzdorujícího soupeře opět pod sebe. Což se povedlo
hned na startu čtvrtého pokračování
(z 1:0 na 1:4). Maximálně namotivované Weiss a spol. fantasticky vybraly
několik přetěžkých míčů v poli (Kovářová a Kossányiová) a tím nabraly novou dávku pozitivní energie. Ekipa UP
ale samozřejmě nic nevzdávala, oleje
do hořícího ohně krásné bitvy přililo
její snížení z 6:11 na 11:13 využitím
pár nevynucených chyb na druhé straně sítě. Přesto se papírově silnější mančaft pořád držel mírně vepředu a definitivně rozhodl minitrhák z 15:17 na
15:19. Potom se borkyně v červených
dresech již nenechaly vyhodit ze sedla
a mohly křepčit s pohárovým grálem 18:25 a 1:3!
Statistikyzutkánínajdetenastraně22
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VEČERNÍKU KLÍČ K POSTUPU LEŽÍ VE SVITAVSKÉ HALE
PROSTĚJOV Klíčový zápas čeká basketbalisty BK Olomoucko.
V předposledním kole základní části Kooperativa NBL se
představí na půdě svitavských Turů a pokud zvítězí, budou mít elitní šestku nejvyšší tuzemské soutěže na dosah.
V opačném případě se jejich šance na postup do nadstavbové skupiny A1 rapidně sníží... Zápas 21. kola se odehraje tuto
sobotu 10. února od 18:00 hodin.

CHARLES MITCHELL

Prostějovský pivot sice nepřevedl tak výjimečný výkon jako v předchozím utkání v Ostravě,
přesto to bohatě stačilo na devátý double-double v sezóně. K pětadvaceti bodům přidal patnáct doskoků. Z vymezeného území
proměnil jedenáct střel ze sedmnácti pokusů, další tři body přidal z trestných hodů po
získaných faulech. Škoda že neproměnil ani
jednu ze tří trojek.

SCOTT
MARTIN

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„Chtěli jsme si pomoci úspěchem na
pardubické palubovce, nepovedlo se. Ale
nic nevzdáváme. Jedeme dál a budeme
se rvát až do konce,“ burcuje svůj tým
trenér Predrag Benáček, podle něhož
závěr základní části slibuje velké drama.
„Pomohl tomu i výsledek zápasu mezi
Děčínem a Ústím nad Labem. Hned pět
týmů dělí jediný bod. Bude se hrát až do
posledního kola,“ míní Benáček.
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RYCHLÝ

Olomoucko bylo
u rekordní návštìvy
Pardubice (lv) - Kooperativa NBL
má nový divácký rekord svých dějin. Na hudebně-basketbalový večer
přišlo do pardubické Tipsport arény
5879 lidí, což značí o více než tisícovku vylepšené dosavadní maximum
z děčínského zimního stadionu
v předloňském finále. U překonání
rekordu asistovali i hráči BK Olomoucko, soupeř Východočechů
v utkání 20. kola. „Byla to skvěle zorganizovaná akce. Dlouho jsem takovou kulisu nezažil. Přál bych si, aby se
podobný zápas hrál v každém kole,“
uvedl trenér Hanáků Predrag Benáček. První hvězdou akce Hrajeme
za Pardubice byla zpěvačka Dasha,
která vystoupila s místní Komorní
filharmonií a doprovodnou skupinou Pajky Pajk. „Musím přiznat, že
zpěvačku jsem dříve neznal. Ale byla
úžasná. Spojit kulturu s basketbalem
je skvělý nápad,“ pochválil organizátory Benáček.

Mladí Orli uspìli
na padesát procent
Prostějov (lv) - S vyrovnanou
bilancí devíti výher a stejného počtu porážek zakončili prvoligoví
basketbalisté BCM Orli Prostějov
základní část druhé nejvyšší soutěže. Vylepšili také svůj výsledek
z minulé sezóny, v níž jako nováček
v nadstavbě bojovali ve skupině hrající o záchranu. Tentokrát se tomu
vyhnuli a v předstihu si zajistili
účast ve druhé nejvyšší soutěži i pro
příští ročník. Mladý tým odehrál
řadu kvalitních zápasů a v domácím prostředí přes porážku o sedm
bodů potrápil hradecké Královské
Sokoly, kteří v minulé sezóně bojovali o postup do Kooperativa NBL.
O ještě lepší bilanci připravila tým
nevyrovnanost výkonů. Zbytečná
byla především porážka s posledními olomouckými „vysokoškoláky“
v závěru základní části.

více informací
    

www.vecernikpv.cz

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Ligový nováček by v ideálním případě potřeboval ve Svitavách vyhrát
o třináct bodů, aby měl lepší vzájemnou bilanci v případě stejného bodového zisku. K této metě se ale klub
v žádném případě neupíná. „Svitavy mají kvalitní sestavu s celou řadou
špičkových hráčů. Kdyby překvapivě
neprohráli v Jindřichově Hradci, měli
by šestku již teď téměř jistou. Byl to ale
pouze výpadek, což se ukázalo v posledním zápase. Tým byl pod tlakem, přesto
naprosto totálně rozebral Ostravu
a vyhrál o čtyřicet bodů. Nemůžeme si
myslet, že je nějak přejedeme. Chceme
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vyhrát, třeba o bod, třeba v prodloužení. Na rozdíl ve skóre nemyslíme,“ tvrdí
Predrag Benáček.
Z týmů bojujících o účast ve skupině A1 v příštím kole Děčín hostuje
v Jindřichově Hradci, Ústí nad Labem přivítá nymburského suveréna
a Kolín vyzve Opavu. „Vím, kdo s kým
hraje, ale příliš mě to nezajímá. V před-

chozích letech se to řešilo a pokaždé to
dopadlo úplně jinak,“ pousmál se kouč
BK Olomoucko, který nechce, aby hráči byli před utkáním svázáni velkou nervozitou. „Nepostup do A1 by neznamenal nesplnění cíle. Jistě by to byla taková
šlehačka na dortu a my pro ni uděláme
maximum. Hlavním cílem se přesto postup do play-off,“ tvrdí Benáček.

FILIP
ŠEPA

Basketbalu se na Gymnáziu Jiřího Wolkera daří
PROSTĚJOV Skvělou sezónu prožívají
mladí basketbalisté startující na středoškolských turnajích pod hlavičkou výběru
prostějovského gymnázia Jiřího Wolkera.
V basketbalu 3x3 získali titul na mistrovství
republiky a kvalifikovali se tím na mistrovství světa středních škol ISF do srbského
Bělehradu.
„Na šampionátu startovalo celkem osmadvacet týmů a o to je úspěch v takové konkurenci
cennější,“ usmál se trenér týmu Tomáš Kola-

řík, jehož výběr ve skupině porazil Havlíčkův
Brod a Sokolov. Ve čtvrtfinále si zástupci gymnázia Jiřího Wolkera poradili s Kyjovem a následně porazili i Pardubice. Jejich vítěznou cestu nezastavil ve finále ani Nymburk. O velký
úspěch prostějovské školy se postarala sestava
ve složení Štěpán Borovka, Adam Klepač, Erik
Klepač a Juraj Páleník. „Individuálního úspěchu navíc dosáhl Juraj Páleník, který se stal
vítězem dovednostní soutěže ve střelbě trestných hodů,“ prozradil Kolařík.

Jak Večerník informoval už v minulém vydání, další medaili, a opět zlatou, vybojoval
středoškolský tým na mistrovství republiky
v klasickém basketbalu. Gymnázium Jiřího
Wolkera hrálo v sestavě Erik Klepač, Štěpán
Borovka, Jan Maděra, Juraj Páleník, Radim
Havel, Filip Sigmund, Lukáš Sychra, Vojtěch
Loyka, Milan Szabó a Adam Klepač. Také
v tomto případě došlo ve finálovém utkání
na souboj s Nymburkem a opět se radovali
basketbalisté z Hané. Osu týmu tvořili hrá-

či BCM Prostějov. Jedním z nich byl pivot
Milan Szabo, který průběžně ukazuje, že se
dá skloubit vrcholový sport se studiem. „Milan už dokonce v průběhu sezóny několikrát
nastoupil v dresu BK Olomoucko v Kooperativa NBL. Přestože je ve čtvrtém ročníku,
který je hodně náročný, patří k nejlepším
studentům ve třídě,“ poznamenal na adresu
reprezentanta Slovenska U 20 Michal Műller,
zástupce ředitele gymnázia Jiřího Wolkera
a předseda spolku BCM Orli Prostějov. (lv)

Střelcům se v Pardubicích z dálky nedařilo
BK PAR
BK OL

99:79

PARDUBICE Před rekordní návštěvou sezóny bojovali hráči BK
Olomoucko v sobotním odpoledni na palubovce druhých Pardubic,
kde odehráli dvacáté kolo nejvyšší
domácí soutěže. Po slušném prvním poločase jim v menší rotaci
postupně docházely síly a po porážce 79:99 si zkomplikovali cestu
do nadstavbové skupiny A1.
Domácí proměnili hned první střelu
z dálky zásluhou Martina, už ve 4. minutě ale svěřenci kouče Benáča šli do
vedení a dokonce získali náskok pěti

bodů. Ještě na začátku 9. minuty drželi nerozhodné skóre 16:16, do konce
čtvrtiny ale přidali pouhé dva body
a rázem prohrávali 18:24. Pardubickým tahounem byl v té době exprostějovský Švrdlík, který dal v průběhu
svého prvního pobytu na hřišti osm
bodů.
Hned zkraje druhého hracího období natáhl Potoček vedení Východočechů na devět bodů a od té doby se
Olomoucko marně snažilo manko
vymazat. Trápil je především Martin.
Křídlo Pardubic stihlo do poločasu
nastřílet třináct bodů. Hostům se navíc po osmnácti minutách vyfauloval
Čohadarevič. Přes toto oslabení ligový nováček v poločase prohrával přijatelným rozdílem šesti bodů - 52:46.

I druhý poločas zahájily Pardubice trojkou, tentokrát z ruky Panduly. Po dvou
minutách už měli domácí na své straně
dvouciferný náskok - 59:49. Modro-žlutým v této pasáži úplně odešla střelba a ve 27. minutě prohrávali 51:67. Tři
koše v řadě vykřesaly naději na zajímavou koncovku, přesto byl stav po třiceti
minutách pro hosty nepříznivý - 72:62.
Závěrečnou pasáž ovládlo především
kvarteto domácích cizinců Kent, Martin, Spearman, Pandula. Bez problémů
procházelo obranou Olomoucka a natáhlo vedení až na dvacetibodový rozdíl. Stovku ale Pardubice nedaly, když
v závěru neproměnily dva nájezdy a jeden trestný hod.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Kooperativa NBL najdete na straně 22

  NA TISKOVCE...
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„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Olomoucko je kvalitním soupeřem,
který se opírá o svoji základní sestavu. Snažili jsme se hrát rychle a protivníka unavit a donutit jeho hráče k faulům. To se nám dařilo. Nakonec
dohrával na jednoho pivota, což pro nás bylo výhodné. Bodově nás trápil
Mitchell, nakonec to nevadilo, protože se nám dařily brejky, při kterých se
právě on nestačil vracet do obrany.“
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„Domácí využili širší rotace a zaslouženě vyhráli. Nám nešla střelba
z dálky. Z patnácti otevřených střel jsme dali snad dvě. Přesto je porážka
o dvacet až krutá, ale to se stává. Náš tým potřebuje, aby všichni pokaždé
zahráli vysoký standart a to se nestalo. Čohadarevič se vyfauloval během
deseti minut na palubovce. Střelecky se tentokrát trápil Fuller. Na chvíli
jsme soupeře zpomalili přechodem na zónovou obranu, bylo to ale jen
na chvíli...“

„Lekli jsme se velké haly,“
priznal
 Sehnal

PARDUBICE S dvanácti body byl
Marek Sehnal čtvrtým nejlepším
střelcem svého týmu při utkání v Pardubicích, když proměnil
šest z deseti dvoubodových střel.
Příkladně se navíc dokázal vracet
do obrany, ani jeho vysoké nasazení
však nepomohlo Olomoucku k úspěchu, který by mu přiblížil vytouženou
šestou příčku po základní části. „Jeli
jsme pro vítězství, bohužel se to nepovedlo,“ litoval po utkání Sehnal.

původní rozhovor

Ladislav VALNÝ

pro Večerník
Foto: www.bkolomoucko.cz

 Hrálo se ve víceúčelové aréně. Byl to
velký problém?
„Zalekli jsme se většího prostoru... Hala
nám překazila naše plány, bylo to jiné než v
jiných pardubických zápasech.“
 Domácí se s tím vyrovnali lépe?
„Bylo to vidět. Zřejmě jim pomohl ranní trénink v hale, kde také běžně nehrají. Lépe se
v tom velkém prostoru orientovali.“
 V hledišti bylo okolo šesti tisíc fanoušků. Nedolehla na vás i atmosféra
zápasu?
„To jsme si naopak užívali. (úsměv) Osobně

si nepamatuji zápas, kdy by bylo v hledišti
tolik lidí! Bylo by skvělé, kdyby podobné návštěvy nebyly výjimečné. Pochopitelně většina lidí fandila Pardubicím, ale slyšet byli i
naši fanoušci, kteří na zápas dorazili. Jejich
podpory si celý tým hodně váží.“
 Odpovídá dění na hřišti rozdíl dvaceti bodů?
„Soupeř proměnil své otevřené střely, což
se nám nepodařilo. Prostě nám to nepadalo.
Pravdou je, že nás také přeskákali. Ale i tam
si myslím, že hlavní rozdíl mezi soupeři byl
opravdu v zakončení.“

Pondělí 5. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Lucie Šafářová trénovala Volejbalové oděvářky:
před Fed Cupem v Prostějově

Proti
Bílovci
o
možná
   



PROSTĚJOV Těsně před důležitým fedcupovým utkáním, ve kterém se Češky o nadcházejícím víkendu
utkají v prvním kole se Švýcarkami, zavítala jedna
z členek národního týmu na prostějovské kurty.
V hale prostějovského klubu se připravovala dlouholetá hráčka TK Agrofert Lucie Šafářová. Po sobotním tréninku sdělila Večerníku své dojmy nejen
k blížící se velkolepé tenisové události na českém
území. Kompletní rozhovor připravujeme do
vydání s pořadovým číslem 8.

a já věřím, že se nám podaří opět
zvítězit. Utkání rozhodně budou těžká, ale domácí publikum nás opět požene a bude
to dobré.“
 Jakou úlohu v týmu
očekáváte? Budete hrát jen
čtyřhru nebo jsou indicie,
že byste mohla nastoupit i v singlu,
kde je však silná
konkurence?

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

poslední naději...

PROSTĚJOV Situace volejbalistek TJ OP Prostějov ve 2. lize žen
ČR 2017/2018 je kritická, z hlediska bezbarážové záchrany soutěže možná už neřešitelná. Která
z těchto dvou variant bude po
nejbližším víkendu víc platit, to
určí zápasy 13. dvoukola proti Bílovci v sobotu 10. února od 10:00
a 14:00 hodin doma v letní hale
u velodromu.

 Jste čtyřnásobnou vítězkou
Fed cupu, jak vzpomínáte na tyto
triumfy?
„Jsou to krásné vzpomínky. Jedny
z nejkrásnějších momentů mé kariéry. Jsme úžasný tým, úspěchy, co
se povedly, jsou neuvěřitelné. Hrát
před vyprodanou O2 arenou a vyhrát, to je to, proč to každý sportovec
dělá.“
Letos jste opět v nominaci. Jak
si jí ceníte a jak vidíte šance týmu?
„Myslím si, že jsme, jak se říká, v plné
polní. (úsměv) Tým máme opravdu
silný, takže dá se říct, že v jakékoliv sestavě budeme velkým favoritem. Ještě
trošku odbočím. Zahraniční hráčky
si dělají srandu, že i kdybychom nastoupili v áčkové, béčkové či céčkové
sestavě, budeme stále nejlepší. (směje
se) To je úžasná pozice pro kapitána

CENTURION, PROSTĚJOV Čeští tenisté zahájí
svoji cestu za vysněným návratem do světové skupiny Davis Cupu na domácí půdě. Ve druhém kole
evropsko-africké zóny přivítají izraelský tým,
který zdolal Jihoafrickou republiku 3:2, když
dokázal otočit nepříznivý stav 1:2 po čtyřhře.
Izraelci v jihoafrickém Centurionu za stavu 1:1
prohráli čtyřhru, ale poté týmová jednička Dudi Sela,
který je ve světovém žebříčku na 97. místě, porazil
Lloyda Harrise a vyrovnal. V rozhodujícím duelu sestavě. Věřím, že se to podaří a utkání zvládneme
Edan Lešem zdolal Nicolaase Scholtze 6:3, 7:5.
a postoupíme do baráže o světovou skupinu,“ uvedl
„Důležité je, že hrajeme doma. Pochopitelně se nehrající kapitán českého výběru Jaroslav Navrátil.
budeme snažit, abychom nastoupili v co nejsilnější
(lv)

Foto: Josef Popelka

„Připravená jsem na cokoliv. Samozřejmě volba je na kapitánovi. V současnosti nejsem
žebříčkově v pozici jedničky, že
bych očekávala jasnou volbu, ale
nechávám to na něm. Když budou
hrát holky, chápu to, když budu hrát
já, poperu se o co nejlepší výsledek.“

www.
vecernikpv.
cz
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Tým však ztratil Diviše, otazník je nad Švecem
PROSTĚJOV Necelé tři měsíce trvající zimní
přestávka ve druhé lize mužů ČR 2017/18 se
chýlí ke konci a házenkáři Sokola Kostelec na
Hané tak nezadržitelně směřují k pokračování
v jihomoravské skupině své soutěže. V rámci
přípravy odehráli doma na palubovce Městské
sportovní haly jeden přátelský duel.
Minulý pátek skončil jejich vítězstvím 36:31 nad
staršími dorostenci Karviné. „Výsledek nebyl tolik
důležitý. Zápas měl vyloženě tréninkový charakter,
když soupeře hned druhý den čekal přípravný turnaj a my jsme vzhledem k mládí protihráčů, tím pádem jejich menší silové vybavenosti nechodili do
soubojů úplně naplno. Důležité bylo, aby se pokud
možno nikdo nezranil,“ upozornil kostelecký kouč
David Ševčík.

Jeho svěřenci měli i tak o něco navrch. „Protočili
jsme všechny členy mužského kádru a navíc ještě
i některé dorostence, aby si každý dostatečně zahrál.
Celkově mělo utkání slušné tempo na solidní úrovni
a myslím, že splnilo svůj účel jak pro nás, tak pro karvinské kluky,“ shrnul Ševčík.
Další přátelský mač měli Sokolové absolvovat na
půdě prvoligové Litovle, ovšem z tohoto měření
sil nakonec sešlo. „Nedohodli jsme se na termínu.
Škoda, mohli jsme se střetnout s hodně kvalitním
týmem. Teď uvidíme, jestli se ještě něco naskytne,
nebo půjdeme do prvního souboje odvetné části
druhé ligy s Ivančicemi přímo už bez dalšího přáteláku,“ odtušil Ševčík směrem k blížícímu se šlágru proti
lídrovi tabulky na vlastním hřišti (neděle 18. února,
10:30 hodin).

„Byl bych rád, aby to byl
 "#$%&"#'
KLADNO, PROSTĚJOV Jaromír
Jágr znovu v Prostějově? Je dost
dobře možné, že se tak brzy stane.
Nemálo pravděpodobnou variantou je, že nejlepší český hokejista
historie zavítá do našeho města
jako hráč kladenských Rytířů, kteří mohou narazit v play off WSM
Ligy na LHK Jestřábi. Ještě pravděpodobnější je setkání s jeho dlouholetým přítelem a manažerem
Miroslavem Černoškem. Byl to
ostatně právě boss marketingové
společnosti TK PLUS, kdo Jágrovi
doporučil angažmá v Třinci!
„S Jardou máme za sebou dvacet let
spolupráce, když první kontakty proběhly v roce 1997. Následně přišlo
Nagano a velká hokejový boom po
celé České republice. Tehdejší Jágr
Team vyprodával i v létě všechny

jsou rovněž hratelní protivníci. Už teď
s Bílovcem se však ukáže, jestli současný výběr TJ OP ve skutečnosti má na
houževnatý boj o druholigové udržení,
nebo sezónu s předstihem zabalil.(son)
2. liga žen ČR, skupina C 2017/18 pořadí po 24. kole: 1. Nový Jičín 61,
2. Opava 60, 3. Kylešovice 49, 4. Ostrava B 47, 5. Juliánov 31, 6. Šlapanice 27,
7. Odry 26, 8. Vsetín 24, 9. Bílovec 20,
10. OP Prostějov 9.
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Josef
POPELKA

➢ ze strany 21

Tým ópéčka je v moravské skupině C
na poslední desáté příčce s pouhými
devíti získanými body, zatímco jeho
nadcházející soupeř figuruje na deváté pozici a má o jedenáct bodů víc.
Kdyby se ho podařilo dvakrát zdolat,
ještě by ožila prostějovská šance na
výstup z úplného dna tabulky.
A to tím spíš, že následně Hanačky
jedou do Juliánova a poté přivítají na
své palubovce Vsetín, což teoreticky

stadiony, prožili jsme společně velké
věci. Nyní tedy vstupujeme do jedenadvacátého roku, což mi dělá velkou
radost. Již delší dobu jsem věděl, že se
Jarda z NHL vrací. Když jsem s ním
mluvil, řekl jsem mu, že nejen na základě dlouhodobých vztahů bych byl
rád, kdyby to v extralize byl Třinec.
Pak už bylo na Jardovi....,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Miroslav Černošek, jak se angažmá na severu Moravy zrodilo.
Jeho slova potvrdil Jágr na čtvrteční tiskové konferenci. „Všichni moc
dobře víme, že spolupráce s TK
PLUS a panem Černoškem trvá
hrozně dlouho. Kladno s Třincem
vždycky fungovalo a myslím, že by to
tak mělo pokračovat. Ale zdůrazňuju,
že mým hlavním cílem je pomoct
Kladnu. Jinde můžu nastoupit jedině
v případě, že by Kladnu skončila sezona. V tom duchu jsme se domluvili
s Třincem,“ řekl Jaromír Jágr. (pk)

Do té doby budou kostelečtí muži každopádně
pokračovat v plné přípravě. „Dál trénujeme třikrát
týdně, všechno běží dobře a podle plánu. Od kondice jsme postupně přešli k herním věcem a těm se
momentálně věnujeme už v maximální míře,“ přiblížil trenér. Bohužel ale musel ohlásit jednu hráčskou ztrátu, možná dokonce dvě. „Co se mančaftu
týče, z pracovních důvodů skončil zkušený Karel
Diviš, který v jarní části do mistrovských bojů určitě nezasáhne. A hlavně pro naši obranu to bude
citelná absence. Pro změnu kvůli rodině ohlásil
konec kariéry také Martin Švec, další ostřílený borec. S ním jsme se však předběžně domluvili, že ve
druhé půlce této sezóny ještě v zápasech vypomůže,“ prozradil Večerníku zajímavé novinky David
Ševčík.
(son)

Házenkáře Prostějova trápí

ROZSÁHLÁ MARODKA

Ruský triumf
➢ ze strany 21

z Lotyšska dovolila v průběhu
zápasu pouze dva gamy. O kolo
později zvládla Kvitová i náročPETROHRAD, PROSTĚJOV nou třísetovou bitvu s Němkou
28. finále, 21. titul. Petra Kvi- Görgesovou. „Obě jsme hrály
tová ovládla halový turnaj WTA opravdu dobře. Dlouho jsme se
Premier v Petrohradu a načala přetahovaly, naštěstí mi vyšel zatřetí desítku titulů, bez něhož čátek do rozhodující sady. Vedení
neskončí už osmou sezonu po 3:0 mě uklidnilo. Předvedená hra
sobě. Sedmadvacetiletá členka mi dodala hodně sebevědomí do
TK Agrofert o tom
finálového duelu,“ prohlásila něrozhodla po jedkdejší světová dvojka.
noznačné
výFrancouzka Mladenohře 6:1, 6:2 nad
vicová v posledním
francouzskou
střetnutí nevěděla, kde
obhájkyní titulu
ji hlava stojí. Obhájkyně
Kristinou Mlatitulu měla problémy od
denovicovou.
úvodního gemu. Ihned
„Začátek
roku
v první hře na podání čenebyl ideální. Ani nálila dvěma brejkbolům, ty
hodou mě nenapadlo, že
ještě dokázala odvrátit, ale
tady získám titul. Turnaj
následující gamy na servisu
byl výborně obsazený,
v prvním setu prohrála. Kvimusela jsem porazit
tová se prezentovala dělovýcelou řadu špičkových
mi returny, na které neměla
hráček, takže mám
Francouzka šanci reagovat
pochopitelně velkou
i ve druhé sadě, a na jejím
radost,“ uvedla po finákonci proměnila hned první
lové výhře Petra Kvitová.
mečbol. V průběhu jediného
Prostějovská
tenistka
týdne tak porazila hned dvě
před fedcupovým týdnem
hráčky z první světové deukázala rostoucí formu.
sítky. „Jsou to cenné výhry.
Domácí Vesninové v prvMěla jsem docela náročný
ním kole nadělila kanára,
los, a přesto se mi podařilo
to samé se jí povedlo ve
vyhrát. To je hodně počtvrtfinále. Turnajové
vzbudivé. Jsem na dobré
dvojce
Ostapenkové Foto: internet cestě,“ těší Kvitovou. (lv)

V improvizované sestavě byl Sokol II. poslední v Bystřici

PROSTĚJOV Přípravný turnaj ve
Velké Bystřici mají za sebou házenkáři TJ Sokol II. Prostějov. Na
akci s účastí čtyř mužstev vysoko
prohráli oba své duely a obsadili
poslední čtvrté místo. Přesto však
za dané situace nezanechali až tak
špatný dojem.
„Abychom bystřický turnaj vůbec
absolvovali, museli jsme povolat veškeré zálohy... To znamená kluky, kteří už za nás do mistráků třeba několik
let nenaskočili, nebo i mladíky z dorostu. Pořád nás totiž pronásleduje
velká marodka a hráčů ze současného áčka bylo v sobotu k dispozici jen
pět,“ popsal kalamitní zdravotní stav

trenér prostějovského týmu Anatoliy Vasyliev.
Pro klání 3. února nakonec dal dohromady aspoň deset lidí. „Semifinále jsme hráli proti domácímu
mančaftu, který je šestý v první lize
a má sílu. Přesto jsme se i v kombinované sestavě bez větší možnosti
střídání dlouho drželi dost slibně.
Výkon chlapců byl dobrý, skvěle
chytal gólman a skoro celý zápas
jsme ztráceli jen dvě až čtyři branky.
Teprve v závěru nám došla energie,
takže Velká Bystřice utekla na konečných 33:23,“ popsal Vasyliev.
Mač o třetí pozici měl hodně podobný průběh. „Tam jsme narazili

na Olomouc jako šestý celek severomoravské skupiny druhé ligy.
Zase jsme v improvizovaném složení dlouho vzdorovali, dokonce se
nám dařilo většinu utkání držet nerozhodný stav. Bohužel posledních
deset minut klukům opět chyběly
síly, už nezvládli se soupeřem běhat,
dělali moc chyb. A dopadlo to jasně
34:26,“ pokračoval kouč Sokola II.
I přes dvě hladké porážky nehodnotil přátelský test vůbec negativně. „Mančaft se v dané sestavě
rval statečně, navíc jsme si leccos
vyzkoušeli směrem k odvetné části
soutěže. Do jejího startu schází necelé dva týdny a naší jednoznačnou

prioritou je dát se pro domácí bitvu
s Juliánovem 17. února zdravotně
co nejvíc dohromady. Momentálně
máme jakž takž fit devět borců A-týmu včetně těch, co mají nějaké dlouhodobé omezení. K nim se třeba povede ještě někoho uschopnit a taky
jsme poprosili o pomoc několik
našich bývalých hráčů, kteří poslední roky chodili už pouze trénovat.
Uvidíme, jestli někdo z nich do toho
s námi půjde,“ přemítal Vasyliev odhodlaný zachránit druholigovou příslušnost všemi dostupnými, zároveň
legálními prostředky. Každopádně
jaro bude pro házenkáře TJ nadmíru
složité.
(son)
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KOSTELEC NA HANÉ = MÍSTO KUŠÍM ZASLÍBENÉ
Střelci Savany dál obsazují nejvyšší posty, zdatně jim sekunduje Plumlov

KOSTELEC NA HANÉ Podobně jako Němčice nad Hanou jsou
po republice známé svou krasojezdeckou tradicí a v nedalekých
Nezamyslicích patří ke špičce v kolové, tak v Kostelci na Hané neodmyslitelně dominuje vedle házené také střelba z polní koše.
Minimálně v posledních letech, kdy se právě toto město nedaleko od Prostějova stalo jednoznačnou jedničkou na domácím poli
a tahounem reprezentace při mezinárodních střetnutích. Pozici
neohroženého vládce potvrdila i venkovní sezóna 2017, kdy
střelci Savany KK Kostelec na Hané získali hned jedenáct medailí
na domácím šampionátu, devět pódiových umístění přidali v konečném hodnocení Českého poháru, v nejvyšší soutěži družstev
brali první dvě pozice a jejich třetí tým navíc postoupil z druhé
ligy. Na paty jim nově nejvíce šlape plumlovský oddíl, jenž bral
na republice hned čtyři kovy, a třikrát vystoupali jeho členové na
stupně vítězů při otrokovickém dílu Světového poháru.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Po červencovém světovém šampionátu, na němž se český národní tým
opírající se zejména o výkony kosteleckých střelců několikrát jen těsně
nevměstnal mezi medailové držitele,
se kušisté vedle klasických domácích
pohárových bitev představili v roce
2017 i na třech specifických závodech.
Ještě o letních prázdninách se jednalo
o závod Světového poháru Bohemia
Cup, kam se pravidelně sjíždí světová
špička zastoupená střelci z Chorvatska, dále se jednalo o venkovní mistrovství republiky a následně jeden
z dílů Evropského poháru v chorvatském městě Slavonski Brod. Ve všech
případech potvrdil právě kostelecký
oddíl pozici tuzemského premianta.
„Minulý rok pro nás byl úspěšný
a dopadl vlastně ještě lépe, než jsem
čekal. Tvořili jsme podstatnou část
reprezentace a nedopadli jsme vůbec špatně, na mistrovství republiky
obsadila naše družstva první, třetí
a čtvrté místo, Honza Nedělník porazil mezi muži Korbaře. Obhájili
jsme prvenství v poháru a vyhráli
jsme i první a druhou ligu družstev,
nyní budeme mít v nejvyšší soutěži
tři týmy ze šesti,“ liboval si střílející
předseda oddílu Josef Nedělník.
Vyplatily se tak intenzivní příprava
i poměření se s naprostou světovou
špičkou tvořenou zejména závodníky
z Balkánu. „Ještě v dubnu byl u nás
sníh a neměli jsme kde venku trénovat, pomohlo nám ale soustředění na
fotbalovém hřišti v Čechách pod Kosířem na přelomu května a června, při
němž jsme doháněli střelecké manko.
Naše výsledky pak hned byly jinde,
takže se tuto akci budeme snažit i letos zopakovat,“ podotkl Nedělník
a pokračoval: „Jezdili jsme na zahraniční závody a hlavně děti se otrkaly.
Pochytily nové věci a už nejsou tak
nervózní a svázané, navíc jsem se já
s Karolínou Hynkovou účastnil trenérského kurzu v Chorvatsku a získali jsme rovněž další poznatky, jak
zlepšit střelbu. Ideální by samozřejmě

bylo trénovat každý den, nám se to
daří alespoň jednou týdně.“

Kralování
na republice
Na přelomu léta a podzimu se na
otrokovickém fotbalovém stadionu uskutečnilo mistrovství České
republiky pod otevřeným nebem.
K vyvrcholení venkovní sezóny se
na jih Moravy sjela téměř třicítka
střelců, jejichž snahu o co nejlepší
nástřely komplikovalo proměnlivé
počasí, zejména pak silný vítr.
Mezi muži si s danými podmínkami nejlépe poradil Jan Nedělník
a po dvou vyrovnaných kolech si
došel pro vítězství. Po nevýrazném
prvním dnu se v tom druhém velice
zlepšil plumlovský Bohumil Korbař, téměř dvacetibodovou ztrátu
už ale nesmazal a musel se spokojit
se stříbrem, na stupně vítězů je bez
výraznějšího stresu doplnil Josef Nedělník.
Ženám kralovala Sabina Kubesová ze Suchých Lazců, která triumfovala o téměř stovku bodů před
Hanou Nedělníkovou z Kostelce
na Hané. Bronz brala její oddílová
kolegyně Irena Hynková a obě kostelecké střelkyně si v neděli výrazně
vylepšili sobotní výsledek. Do druhého dne už naopak pro zdravotní
problémy nenastoupila Jaroslava
Nedělníková, které v polovině klání
patřila průběžná druhá pozice.
V juniorech se jednalo o čistě kosteleckou záležitost a mikrooddílovou bitvu pro sebe suverénně
rozhodla Karolína Hynková. Od
samého počátku neponechala nic
náhodě a její náskok se neustále
zvyšoval, druhou Terezu Skládalovou nakonec zdolala o téměř stovku
bodů. Třetí skončil s dalším výrazným odstupem Dominik Fifka.
V kategorii kadetů vyrostl Lukáši
Andrésovi zdatný soupeř a střelec
Savany sahal po většinu sezóny
za kratší konec, novou jedničkou
mezi benjamínky se stal Lukáš Baborák z Plumlova. Za nimi uhájila
bronz Barbora Pospíšilová z Kostelce
a jen těsně pod stupni vítězů se mezi
seniory umístil František Sedláček.
V této kategorii bral stříbro František
Baborák, na plumlovského zástupce
vyzrál jen opavský Václav Losert.

Pomìøení
se špièkou
O tom, že s polními kušisty Chorvatska se poměrně obtížně soupeří, se
přesvědčili čeští zástupci znovu v Otrokovicích, kde se jako každoročně
uskutečnil Bohemia Cup. Maďary
nebo Němce se sice dařilo domácím
závodníkům nechávat za sebou, na aktuální vládce tohoto neolympijského
sportu to ale nestačilo.
V mužích si za nedostižným duem
Pereglin - Oborovečki dokráčel pro
bronz Bohumil Korbař, hned za ním
se umístil Jan Nedělník. Mezi ženami
se také soupeřilo až o třetí místo, které
pro sebe uzmula Jaroslava Nedělníková, pátá pak skončila ještě Irena Hynková, když se mezi dvě Kostelečanky
dokázala vmísit Sabina Kubesová.
V seniorské kategorii kráčel od počátku pevným krokem za druhým místem Josef Nedělník, hned za ním si
podobně suverénně počínal František
Baborák. V juniorech potvrdila Karolína Hynková pozici domácí jedničky
a brala rovněž stříbro, za ní se umístila
Tereza Skládalová s Dominikem Fifkou. A v kadetech znovu zdolal Lukáš
Baborák Lukáše Andrése, což mu vyneslo bronzový stupínek, s drobným
odstupem vše sledovala Barbora Pospíšilová, jež se díky perfektnímu druhému dni a téměř padesátibodovému
zlepšení vměstnala o jediný bod před
otrokovického Martina Hajného.

V Chorvatsku
s novinkami
Již podruhé se kostelecký oddíl účastnil mezinárodního závodu Europa
Cupu, který se na přelomu září a října
konal ve Slavonském Brodu. Při této
příležitosti si všichni účastníci mohli poprvé vyzkoušet střelbu podle
nových halových pravidel. Původně platilo, že šíp dotýkající se čáry je
hodnocen jako hodnota vyšší, nyní
je tomu naopak a mimo jiné se tak
ruší tzv. centrové desítky.
Nejen kostelečtí zástupci s napětím
očekávali, jak se tyto úpravy projeví na
bodových součtech, a byli příjemně
překvapeni, že se jejich bodové skóre
maximálně jen lehce snížilo. A potvrdili si, že jsou schopni poměřit se i se
zahraniční špičkou.
Všem kategoriím vládli domácí Chorvati, kteří obsadili kompletní stupně
vítězů v družstvech a nikoho jiného
nepustili mezi trio nejlepších ani mezi
ženami a kadety. V mužích se však na
třetí místo vyhoupl Jan Nedělník, když
mu pouhé čtyři body scházely na stříbrného Marijana Kajfeše, v následném
otevřeném extrafinále na deset ran
obsadil osmou pozici, když vítězný
Domagoj Pereglin potvrdil své kvality
a ani jednou neminul desítku.
Mezi seniory se Jaroslava a Josef Nedělníkovi dokonce vyhoupli na druhý
a třetí post. Vítězný Željko Tijan měl
deset bodů k dobru. Juniorka Karolína Hynková útočila rovněž na stříbro,
které nakonec Stjepan Borak uhájil
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o pouhých pět bodů, Barbora Pospíšilová se musela v kadetech spokojit
a „bramborami“, když jí na stupně vítězů chybělo bodů čtrnáct.

Projdou
další návrhy?
S cílem zatraktivnit kušistické
soutěže pro diváky a odstranit
monotónní dvoudenní střelbu při
vrcholných akcích sezóny vzešel
v Kostelci návrh na další úpravy
pravidel. Jeho středobodem je zavedení soutěží dvojic či smíšených
družstev, v nichž by se však na rozdíl
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od současné praxe nejednalo o pouhý bodový součet daných jednotlivců, ale o samostatnou disciplínu. Dále
by se mohl snížit počet sad šípů z deseti na šest a po úspěšném lukostřeleckém vzoru by přišla ke slovu eliminace. „Aby změna mohla začít platit,
musí ji schválit federace, jednotliví
členové nyní mohou náš návrh připomínkovat. Očekávám, že to bude běh
na dlouhou trať a v nejbližších letech
k realizaci nedojde, všechny státy asi
v tuto chvíli nebudou souhlasit. Myslíme si ale, že jde o rozumný návrh,“
nastínil Josef Nedělník.





V tomto roce se jím vedený oddíl
vedle domácích vavřínů utká o nominace na mistrovství Evropy do
Estonska, počty reprezentantů jsou
v tuto chvíli ve hvězdách. „S dotacemi je to velice špatné a zatím nevíme,
jak velkou výpravu bude moci svaz
vypravit. Snažíme se tak alespoň získat nové střelce a nedávno se nám
podařilo přivést Janu Koleňákovou
z Kralic. Je zajímavé, že zájem o kuši je
hlavně mezi mladými holkami, dříve
tomu bylo přesně obráceně,“ podivil se
s úsměvem předseda Savany KK Kostelec na Hané.

jak si vedli kosteleètí kušisté v roce 2017...
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kdy to kušistickému oddílu cinkalo?
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