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PROSTĚJOV Vypadá jako bezdomovec, přesto každý měsíc prakticky bez práce inkasuje na své konto minimálně padesát tisíc
korun. A bez větších problémů to může být i dvojnásobek. Jenže
Jiří Wolker je svůj. Majitel domu na prostějovském Újezdě sice vystudoval vysokou školu, v reálném světě se však naprosto ztrácí.
Navzdory tomu, že přišel o řidičský průkaz, byl policisty opakovaně přistižen za volantem. Po řadě podmíněných trestů už soud
neměl jinou šanci než mu zabavit vůz a jeho samotného poslat na
rok do vězení...
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rubriky

RYCHLÝ
VEERNÍK
Noc v kontejneru
Prostějov (mik) - Zima dokáže
být neřád. Není divu, že lidé bez
domova nyní vyhledávají různá
místa k přespání. O azylový dům
se ale rozhodně nejednalo v případě, který museli řešit strážníci
v úterý 6. února na Sídlišti Svobody. „Vpodvečer sem vyjížděli
strážníci kvůli oznámení, že se
v kontejneru na papír nachází
bezdomovec, který v něm hodlá
přespat. Čtyřiapadesátiletého spáče hlídka probudila a vykázala ho
ze sběrné nádoby ven. Výzvy muž
uposlechl a z místa odešel,“ uvedla
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

V Krasicích se maká
Prostějov (red) - Stavební úpravy
rybníka v Krasicích byly konečně
zahájeny. Jak informovali prostějovští radní, narušené břehy čeká
úprava a zpevnění lomovým kamenem. Odstraňovat se například
budou i náletové dřeviny. Práce
na revitalizaci rybníka ovšem mají
zpoždění.
Více se dočtěte v příštím vydání.

Kolegu mìl
za zlodìje
Prostějov (mik) - I to se stává, ne
každý musí být zrovna zloděj či
jiný grázl! Minulé úterý 6. února
večer přijali prostějovští strážníci
telefonické oznámení od vrátného, že se po parkovišti firmy již
delší dobu prochází neznámý muž
a nahlíží do zaparkovaných vozidel. „Při zjišťování skutečného
stavu věci se ukázalo, že se nejedná o neznámou osobu, ale jde
o druhého člena ostrahy podniku.
Oznamovatel nevěděl o kolegovi,
který šel na kontrolu přilehlého
parkoviště mimo areál. Tím došlo
k nedorozumění,“ komentovala
případ tisková mluvčí prostějovských strážníků Tereza Greplová.

FOTO

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na parkovišti před místním
nádražím v Prostějově jsou tři místa striktně vyhrazena pro invalidy. Večerník zde
předminulý pátek 2. ledna odpoledne
spatřil podivný dopravní prostředek, který
rozhodně nepatřil zdravotně postiženému
občanovi. Jízdní kolo na rozsypání, za kterým byl zapřažen vozík s obsahem starého
papíru a různého harampádí, by ostatně
invalida ani řídit nemohl... Jak jsme zjistili, kolo s vozíkem patří známému bezdomovci, který se v tu chvíli ukryl před zimou
v hale nádraží a s parkováním si rozhodně
hlavu nelámal. Podle informací Večerníku
„botičku“ od strážníků nedostal...

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
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Oběť „skorovraždy“ je už doma.
Pokus o vraždu, ke kterému došlo
v neděli 28. ledna v Hradební ulici
v Prostějově, má pro oběť šťastný
konec. Zatímco útočník stále sedí ve
vazbě a hrozí mu osmnáct let vězení,
zraněný muž se v nemocnici vylízal
z trojitého bodnutí nožem do hrudníku a byl již propuštěn domů.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

Primátorka plesat nešla. Tradičně
se uplynulou sobotu konal v Čechách pod Kosířem ples České strany sociálně demokratické, na kterém
by se daly očekávat nejen regionální
špičky této strany. Večerník však překvapilo sdělení primátorky statutárního města Prostějov Aleny Raškové,
že na stranický bál rozhodně jít nemíní. Důvody neprozradila, můžeme
tedy jen spekulovat...
ZACHYTILI JSME…

Agentura Kvli Džegrovi nadstaví v Prostjov zimák!
Džegrománie zasáhla celou republiku. Návrat hrající hokejové legendy
Jarouše Džegra nenechal chladnými
ani prostějovské radní. Tento fenomenální hokejista se svým Kladnem
během základní části WSM ligy do
Prostějova jistě nedorazí, ovšem je
navýsost pravděpodobné, že právě Kladno bude jedním ze soupeřů
prostějovských Ptáků v play-off.
A jak agentura Hóser aktuálně zjistila, právě tato velmi pravděpodobná

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

•• Pondělí ••
Láska, nebo chřipka? Láska je nemoc. Musí se s ní do postele. Podobné je to
s chřipkou. Mezi oběma nemocemi se však najdou i rozdíly. Zatímco při epidemii lásky se ani v šedesátých letech nemocnice nezavíraly, epidemie chřipky
zavírá špitály téměř každý rok. Na začátku uplynulého týdne byla z tohoto důvodu znepřístupněna prostějovská LDN.
•• Úterý ••
Nehulíš, neletíš. „Stačí malá konopná zahrádka... a výše důchodu už vás
nemusí trápit!“ I s tímto heslem by mohl vytáhnout do kampaně za úplnou
legalizaci konopí Dušan Dvořák. Důvody by byly jasné: jednak se prodejem
„trávy“ dá slušně vydělat, druhak zhulený člověk je spokojený. Stát má však
stále raději, když občan chlastá. I proto byl nepoučitelný muž opět odsouzen.
•• Středa ••
Nitka se nepřetrhla. „Vezou pána v sanitce, život visí na nitce. Sanitka se převrhla, a nitka se přetrhla....“ Tahle básnička naštěstí nedošla svého naplnění
v případě vozu Rychlé záchranné služby, která nabourala na dálnici D46 u Prostějova. Škoda byla vyčíslena na sto dvacet tisíc korun, zraněn však nebyl nikdo.
•• Čtvrtek ••
Podomní prodej s Chuckem. Kdyby Chuck Norris dělal podomního prodejce, tak by nám za elektřinu ještě platili... Tak tomu ovšem bohužel není
a tak je podomní prodej v Prostějově zakázaný. Nic si z toho ovšem nedělali
čtyřiačtyřicetiletý muž a dvaačtyřicetiletá žena, kteří to zkoušeli v Martinákově ulici. Nyní budou muset zaplatit pokutu.
•• Pátek ••
Olympiáda začala bez Kima i Miloše. Daleko, pradaleko v Jižní Koreji byla slavnostně zahájena zimní olympiáda. Na její zahájení nedorazil vůdce sousední KLDR
Kim Čong-un. Neobjevil se ani český prezident Miloš Zeman, kterého při setkání
v Českém domě nahradil slovenský kolega Kiska. Někteří z Čechů svým bratrům
Slovákům upřímně poděkovali za půjčení prezidenta a nabídli vrácení premiéra...
•• Sobota ••
Oživlá historie. „Tady jsem nemohl chybět. A tak mě Dášenka včera vyhrabala,“ prohlásil muž v masce Václava Havla, který v dobré shodě pokuřoval vedle
zdravějšího klonu Miloše Zemana během masopustu v Horním Štěpánově.
Z toho vyplývá jediné: slivovice a masopust léčí!
•• Neděle ••
Do pekla, či do mučírny? Přijde chlápek do pekla. Čert mu ukazuje. Tady máme
bar, pití je zadara, to platí i o jídle a támhle je spousta osamělých holek, se kterými si
můžeš dělat, co chceš. Muži se v pekle moc líbí, v tom si všimne přivázaných žen bičovaných znuděnými čerty. „No ale co má znamenat tohle?“ Čert ho uklidní: „Toho
si nevšímej, to jsou milovnice Padesáti odstínů šedi, ony to tak chtěj...“ V kině Metro
70 byly během jediného dne k vidění filmy Čertoviny a Padesát odstínů svobody.

možnost příjezdu Jarouše Džegra do
Prostějova málem zbourala radnici!
„Musíme něco udělat s naším zimákem, do takové pastoušky přece
současný nejslavnější hokejista planety nemůže přijet a hrát zde. To by
byla nehorázná ostuda,“ je si vědom
náměstek primátorky Jiří Nikamnepospíchal. „Tak určitě! Džegr by si
poranil své bolavé kolínko už při
vstupu do šaten,“ ví přesně primátorka Rašáková.
Není tedy divu, že při mimořádně
mimořádném zasedání rady města
minulý týden konšelé schválili rychlou
investici na okamžitou modernizaci
prostějovského zimáku, a hlavně na
zvýšení jeho kapacity. „Není třeba

KRIMI
íslo

Senioři bývají snadno zranitelným terčem různých podvodníků a zlodějů. Naprostá
důvěřivost se bohužel ani tentokrát nevyplatila pětaosmdesátiletému stařečkovi z Prostějovska. Toho si vyhlédla dosud
neznámá žena, která se vetřela
díky vylhané legendě o vrácení
přeplatku za vodu, načež jej
obrala o úspory.

35 000
Zatímco lidská hyena z bytu
seniora utekla i s pětatřiceti tisícovkami, policisté okamžitě
vydali varování pro všechny
starší osoby, aby si na podobné
podvodníky dávaly větší pozor.
Pomůže to ale? Důvěřivost důchodců je totiž stále bohužel
bezmezná...

PEDPLATNÉ
608 960 042

vysvětlovat, že Jarda Džegr přiláká
hordy fanoušků z celého okolí. Už teď
registrujeme zájem o čtyřicet tisíc vstupenek,“ prozradil Jaromil Tuňák, boss
prostějovských Ptáků. „To je jasné,
musíme s tím něco udělat. Okolí zimáku necháme spravit, ale hlavně ho
celý nadstavíme. Už zítra začne demolice střechy, všechny tribuny vyženeme
o dva štoky nahoru a pak to všechno
znovu přikryjeme novou střechou.
Počítám s tím, že kapacita stadionu
vzroste na padesát tisíc míst,“ chlubí
se Zdeněk Fišerák, náměstek primátorky pro bleskovou výstavbu. Ono
totiž prostějovské konšely honí čas.
Do začátku play-off zbývá pár týdnů
a Jarouš Džegr už může být pomalu

na cestě. „Bude to bleskovka, na výběrové řízení kašleme, určili jsme, že
generální rekonstrukci zimáku provede firma Rychlostav. Její zástupci nám
slíbili, že vše stihnou do doby, než si
Džegr zaváže tkaničky na bruslích.“
Z prostějovského zimáku se tak stane největší stadion pro lední hokej
na světě. Už teď ale Jarouš Džegr na
svém facebookovém profilu uvedl, že
v případě utkání Kladna v Prostějově
nastoupí jen na dvě minuty. Pak prý
odejde vedle zahrát si tenis...
Za Agenturu Hóser Majkl
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Právě tolik je aktuálně v Prostějově lidí bez práce. Místní region dlouhodobě vykazuje velmi
nízkou nezaměstnanost, ovšem
nyní se počet lidí registrovaných
na zdejším Úřadu práce ČR výjimečně, ale nepatrně zvýšil. Podle
odborníků za to může hlavně stagnace sezónních prací.
ZAUJALO NÁS…

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

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.

LUBOMÍR POLHOŠ
se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. ledna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 166
centimetry, má hubenou postavu, hnědé vlasy a černé vlnité vlasy.

Foto: internet

EVA HOLUBOVÁ
Jedinečná česká herečka přijela minulé úterý do Prostějova „randit“
s Oldřichem Víznerem. Oba předvedli v Městském divadle perfektní
výkony ve hře Nella Simona Rande
s duchem. Není třeba dodávat, že
hlediště bylo opět zaplněné.
ZASLECHLI JSME…

„ZA LEPŠÍ ZÍTŘKY
PRO VŠECHNY
MUSLIMY!“
Řezník Krkovička zahájil v sobotu
dopoledne masopust tímto prohlášením
ve chvíli, kdy do pověšeného pašíka
zabodl nůž. Diváci v tu chvíli ztichli...

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

3/-2 °C

Úterý

2/-1 °C

Støeda

2/-2 °C

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

Ètvrtek

0/-3 °C

se narodila 17. června 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
21. srpna 2013. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 21 do 25 let, měří 165
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

Pátek

Slavěna
Věnceslav
Valentýn
Jiřina

4/2 °C
Ljuba

Sobota

2/-2 °C

Nedìle

4/-3 °C

Miloslava
Gizela
Zdroj: meteocentrum.cz
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Pokus o vraždu v Hradební

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

“DRBNA“ Z HACAROVY ULICE Pobodaný muž
BYLA ODSOUZENA! EXKLUZIVNĚ
je doma!EXKLUZIVNĚ

Emílie Horáková
si musí rok dát pozor na pusu
a zaplatit 10 000 korun odškodné
PROSTĚJOV „Tohle musí přestat! Kdyby podobná nepravdivá oznámení podávalo víc lidí, tak my ostatní neděláme nic
jiného, než se snažíme očistit,“ odůvodnila soudkyně Adéla
Pluskalová své rozhodnutí v procesu s Emílií Horákovou.
Ta byla jako jedna z mála odsouzena pro pomluvu. Tedy
čin, kterým se obvykle zabývají pouze přestupkové komise.
Samotná obžalovaná nic nezměnila na svém přesvědčení, že
se stala obětí spiknutí svých sousedů z DPS v ulicích Hacarova
a Polišenského v Prostějově. Čtvrtečnímu vynesení rozsudku
byl přítomen i Večerník. A stálo to za to...

Vztahy starších lidí v domech s pe%ovatelskou službou v Hacarov a Polišenského ulici jsou poznamenány dlouhodobými vzájemnými slovními útoky
a pomluvami.
koláž Veerníku

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jak už jsme informovali, konflikty obyvatel obou domů s paní Emilií mají
hluboké kořeny. Na samotném počátku
stál před zhruba třemi lety spor ohledně

Senátorka Sekaninová nekoní
a Veerníku exkluzivn prozradila:

zavírání garážových vrat. Od té doby se
roztočila spirála vzájemného napadání
a urážek, které pravidelně zaměstnávají
policii i přestupkové komise. Vše
dosáhlo vrcholu ve chvíli, kdy Emilie
Horáková dorazila na odbor sociální
a právní ochrany dětí (OSPOD) ve Školní ulici, kde
k Vteícena
o jedné ze svých sousedek
t
Jaroslavě L. prohlásila, že stran
13
je alkoholička...

PROSTĚJOV Čtyřicetiletý útočník, který v neděli 28. ledna vpodvečer několikrát bodl nožem svého
souseda v Hradební ulici do hrudníku, je stále ve vazbě. Policie ČR
jej obvinila z pokusu o vraždu, za
což ho soud může poslat až na osmnáct let do vězení. Svým způsobem
má ale štěstí, neboť jeho oběť útok
přežila a podle zjištění Večerníku
už je v domácím léčení.
Celý čin tak nebude zcela jistě překvalilifikován na vraždu. „Vyšetřování probbíhá i nadále standardním způsobem,
nnic se nemění. Zatím ale není celý
sspis ukončen, tudíž nemůžeme poddávat podrobnější informace,“ sdělila

minulý pátek Jitka Dolejšová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Večerník zajímal aktuální zdravotní
stav muže, kterého v hádce po příchodu z hospody pobodal jeho soused.
A přinášíme příznivou zprávu! „Muž
byl v naší nemocnici přijat v neděli
osmadvacátého ledna večer s bodnými ranami v oblasti hrudníku, jednalo
se o středně těžká poranění. Hospitalizovaný byl na intenzivním lůžku,
jeho stav se postupně zlepšil a v týdnu
byl propuštěný do domácího ošetřování,“ prozradil exkluzivně Večerníku
Egon Havrlant, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc. (mik)

Prostjovští radní zatrhli

„BUDU POKRAOVAT!“ VÝMNU STOLETÍ
největší pozornost vcelku logicky
soustřeďuje na sociální demokracii, z jejíhož středu vzešla dlouholetá senátorka Božena Sekaninová.
Pokusí se tato žena získat třetí
mandát v řadě?

Tomáš KALÁB

zjistili jsme
PROSTĚJOV Podzimní senátní
volby jsou sice na první pohled
ještě poměrně daleko, v jednotlivých stranách se už ale pilně
pracuje na nominacích kandidátů.
V místním obvodě (Prostějovsko
a západní část Přerovska) se

Šoféra okradla
S TOPAKA!
PROSTĚJOV Brát mladé stopařky
se někdy nemusí vyplatit... O tom ví
své řidič kamionu, který zaparkoval
v průmyslové zóně a hodlal si zde
odpočinout. Když usnul, mladá dívka jej prachsprostě okradla o peníze.
Pak rychle zmizela.
„V pátek druhého února po třinácté
hodině zaparkoval sedmačtyřicetiletý
muž ze středních Čech svůj kamion
na parkovišti v průmyslové zóně. Povinnou přestávku se rozhodl vyplnit
odpočinkem a usnul. Když se o několik
hodin později probudil, zjistil, že se mu
z vozidla zmizela pánská taška s osobními doklady a peněženkou s 1 170
korunami a 650 eury, ale také dvaadvacetiletá spolujezdkyně. Tu v současnosti policisté podezírají z toho, že využila
spánku poškozeného, věcí se zmocnila
a utekla,“ popsal zlodějnu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Podle
všeho šoféra kamionu obrala právě
stopařka, kterou muž nabral při cestě
do Prostějova! „Podezřelé hrozí až dva
roky odnětí svobody,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

Za hišt d#m J. Wolkera. Vedení msta ovšem tuto nabídku Marka Poízky odmítlo.
3x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Z toho mohl být
kšeft století! Ovšem naprosto
nevýhodný pro město. Dnes už
zchátralý a zdevastovaný fotbalový i atletický stadion ve Sportovní ulici nabídl jeho majitel
Marek Pořízka prostějovskému
magistrátu. Nikoliv ke koupi, ale
k výměně. Za stadion chtěl historický dům na náměstí T. G. Masaryka, ve kterém se narodil a žil
Jiří Wolker!

„

Hišt ve Sportovní
za Wolkerv barák?!

Michal KADLEC
„Při zasedání rady města jsme jednali
o žádosti majitele stadionu ve Sportovní ulici, který přišel s návrhem, zda
bychom tento stadion nevyměnili za
nemovitost na náměstí T. G. Masary-

“

ka v Prostějově. Konkrétně jde o známý dům, kde se narodil básník Jiří
Wolker. Nabídku jsme záhy odmítli,“
prozradil Jiří Pospíšil, náměstek prostějovské primátorky, který je zodpovědný za majetek města.
dokončení na straně 13 >>>
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An Ale Pepa! j.
FOTOGALERIE & VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nádherná masopustní veselice byla k vidění uplynulou sobotu na náměstí T. G.
Masaryka. Jediná „komplikace“ nastala pouze na začátku při lidovém referendu o jméně pro
připraveného pašíka.„Miloš? Andrej? Ježišimarjá, to ne, to by mohlo být považováno za provokaci,“ odpověděl na návrhy přítomných stovek Prostějovanů řezník Krkovička. A tak stejně jako
loni zase došlo na Pepu...
(mik)

REPORTÁŽ Z PROSTĚJOVSKÉHO MASOPUSTU NAJDETE NA STRANĚ 26

➢

18020710183

Foto: Tomáš Kaláb

V prostějovských kuloárech se již
delší dobu spekulovalo o tom, že
Božena Sekaninová odejde na politický vejmínek a senátorský post
uvolní. „Je to pravda, sama jsem byla
dlouho přesvědčena, že ukončím
svoji činnost. Moc jsem se těšila na
klid a čas, který bych už ráda věnovala
vnoučatům,“ potvrdila exkluzivně
pro Večerník variantu politického
konce stávající senátorka.
Od uplynulého pátku je ale oficiálně
všechno jinak. Božena Sekaninová na
schůzce Klubu sociálně demokratických žen oznámila, že svůj mandát
hude opět obhajovat. Důvodem je
především stále větší znepokojení
nad současnou situací. „Zdá se mi,
že politiky přestali úplně zajímat lidé

a věnují se pouze svým mocenským
ambicím. Rozdělení společnosti
nikomu neprospívá. I v ČSSD se
draly do vedení skupiny prospěchářů,
což naprosto pokazilo pověst strany,
mající hájit především zájmy prostých lidí,“ vysvětluje Sekaninová své
motivy pro třetí účast v senátních
volbách.
Sama strávila většinu profesní kariéry
ve zdravotnictví, kde je pomoc lidem morálním imperativem. A tak
si položila zásadní otázku. „Prospěji
svým vnoučatům, přátelům a regionu, když si dopřeji klid, nebo se
mám dál snažit dělat politiku lidskou? Odejít totiž znamená nechat
prostor pro další ‚šibaly‘,“ objasňuje
své myšlenkové pochody s obvyklou
otevřeností.
Díky své dlouholeté práci a podpoře
okolí nepotřebuje dělat miliónové
kampaně. „Nebudu slibovat nesplnitelné. Když se sociální demokracie vrátí ke kořenům a původnímu
programu, nic ještě není ztraceno,“
věří v lepší zítřky Božena Sekaninová.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

  SEMAFORY V OLOMOUCKÉ
    ulici čekají



PROSTĚJOV Do velkých potíží
se před rokem dostal řidič prostějovského autobusu MHD číslo
5, který stál na konečné zastávce
u prostějovské nemocnice, když
jej začal trápit močový měchýř.
Svoji situaci vyřešil asi nejhůř, jak
mohl - vyčural se přímo v autobuse! Při jeho počínání jej zachytil
jeden z Prostějovanů. Celá událost upozornila na problém, se
kterým se řidiči městské hromadné dopravy dlouhodobě potýkají.
Šoféry bylo možné pravidelně vidět,
jak u prostějovské nemocnice močí
v okolí dětského hřiště. Fotka muže
čurajícího přímo v autobuse však
vyvolala velké množství reakcí. Ne
všechny byly vyloženě negativní.
„Tohle by se určitě dělat nemělo. Ale
kam ti chlapi na konečných stanicích mají jít?“ vyjádřil se například
Petr U.
Večerník zajímalo, zda se situace
ohledně možnosti řidičů ulevit si

Napsáno
pred
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na konečných zastávkách autobusů
v průběhu roku nějak zlepšila. „Udělali jsme drobné úpravy v jízdním
řádu tak, aby řidiči měli šanci si odskočit. Mohou k tomu využívat například záchody na hlavním nádraží.
Co se týče nových kontejnerových
záchodků u nemocnice, jednal jsem
v této věci s vedením města Pros-

tějov. Zatím se však v této věci nic
konkrétního nezměnilo,“ zareagoval
ředitel divize automobilové dopravy
FTL Jiří Hloch s tím, že se rýsují i určité možnosti na točně v Domamyslicích. „Problém našich řidičů sice
vnímáme, my sami však veřejné záchody nejsme schopni vybudovat,“
pokrčil rameny Hloch.
(mls)

PROSTĚJOV Už na začátku
tohoto roku Večerník informoval o záměru vedení magistrátu
podniknout konkrétní kroky ke
zlepšení dopravní situace v Olomoucké ulici. Ten první ale stále
kulhá, semafory na křižovatce
s ulicí E. Valenty fungují pořád ve
starém režimu...
„Dospěli jsme k rozhodnutí, že
na křižovatce ulic Olomoucká
a E. Valenty prodloužíme na semaforech interval zeleného signálu
během odpolední dopravní špičky,
což umožní intenzivnější průjezd
vozidel po hlavní komunikaci.
V uvedenou dobu by se tak neměly
tvořit dlouhé fronty aut jedoucích
z obchodní zóny v Držovicích směrem do centra Prostějova,“ vysvětlil
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na začátku ledna tohoto roku Pavel Smetana (ČSSD), náměstek
primátorky statutárního města
Prostějova.
Uběhl však už více než měsíc,
a jak Večerník zjistil, nic se dosud
nezměnilo! „V současné době je
vše připraveno k seřízení semaforů,
pouze čekáme na stanovisko policie

ČR. Jakmile budeme toto mít k dispozici, tak jsme připraveni provést
nezbytné úpravy,“ sdělil na dotaz
Večerníku minulý pátek Pavel Smetana, který je na radnici odpovědný
za dopravu v Prostějově.
Tento STÍN MINULOSTI tak
bude centrum města ještě nějakou
dobu notně trápit...
(mik)

0ĚVWR3URVWĚMRYFKFHSODWLWXGDYDÿH
Už nějaký čas zápasí naše město
nejenom se žháři, kteří v ulicích
zapalují kontejnery na tříděný
odpad, ale čím dál častěji se ve
městě a jeho nejbližším okolí objevují černé skládky. A tomu chtějí
radní stůj co stůj za každou cenu
zabránit. Informátorům, kteří dovedou městskou policii k vypátrání
původců skládek, hodlají radní vyplatit i finanční odměnu!

Dvacet let po revoluci a zase
se bude platit udavačům? Tato
otázka nás napadla hned poté,
co zástupci města poprvé vydali
zprávu o úmyslu dávat peníze lidem za informace. „Pokud těmto
informujícím lidem budeme říkat
udavači, tak říkám otevřeně, že
pánbůh zaplať za každého takového udavače! Myslete si, co chcete,
ale pokud informace občanů pove-

dou ke strůjcům černých skládek
a na základě těchto informací je dopadneme, nevidím důvod, proč za
tyto informace nezaplatit! Chceme
udělat všechno pro to, aby ve městě
zmizely černé skládky a už se dále
neobjevovaly. Lidé se musí naučit
chovat k životnímu prostředí
slušně a s odpadem nakládat tak,
jak určuje zákon,“ vysvětlil svůj
postoj Večerníku Vlastimil Uchytil,

místostarosta Prostějova. Toho ani
na okamžik nevykolejil náš dotaz,
zda platit za udávání je to pravé
ořechové. „Opravdu tomu chcete
říkat udavačství? Já to nazývám napomáháním k pořádku ve městě,“
odpověděl rázně místostarosta.
Radní budou na nejbližších
zasedáních jednat o podrobnějším
systému odměn za informace. Jasná
zatím není ani výše odměny, kterou

informátor obdrží. „Už jsme pověřili
naše právní oddělení, aby vypracovalo všechny podklady, které bychom mohli co nejrychleji schválit,“
dodal Uchytil.




   
Tak tento nápad nakonec neprošel! Placený informátor je ostatně
něco, co mělo skončit 17. listopadem 1989... Tehdejší vedení
města v čele se starostou Tesařem
a místostarostou Uchytilem mělo
jistě dobrý úmysl, protože zrovna
v té době se černé skládky množily po Prostějově a okolí jako
sarančata. A jen v několika málo
případech se přišlo na to, kdo nelegální odpad založil a kdo v jeho
shromažďování pokračoval. Po
několika měsících jednání nakonec konšelé upustili od úmyslu
platit si informátory. Zajímavé
ovšem je, že po zveřejnění tohoto
úmyslu počet černých skládek klesl na naprosté minimum. Že by se
nepořádníci tehdy začali bát udavačů štědře dotovaných radnicí?
Možné to je, ale dnes se to už těžko dozvíme. Každopádně upozornit na jakoukoliv nepravost
či porušení zákona je občanskou
povinností nás všech a nemůžeme
si za to nechat platit...
(mik)

18020810186

11. 2. 2008

na schválení policie

jak šel čas Prostějovem ...

Olomoucká ulice
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krimi

HYENA OKRADLA STAŘEČKA O ÚSPORY! 
168 LIDSKÁ
Neznámá žena se díky lži vloudila do bytu...

  



Ležela v příkopu

Předminulou neděli 4. února v odpoledních hodinách vyjížděla
hlídka na oznámení o ležící osobě
v příkopu v ulici Určická. Následně
bylo zjištěno, že se jedná o pětatřicetiletou ženu bez domova. Ta byla
ve stavu, kdy nekontrolovala své
chování, nebyla schopna se o sebe
sama postarat, natož tak postavit
se na vlastní nohy. Při provedení
orientační dechové zkoušky strážníci u bezdomovkyně naměřili 2,93
promile alkoholu. K posouzení jejího zdravotního stavu byl přivolán
na místo lékař. Žena nebyla ohrožena na životě selháním základních životních funkcí. Bylo rozhodnuto, že
k odeznění akutní intoxikace alkoholem bude převezena na záchytku.

   

Kradla prý jako ostatní...
Po poledni v neděli 4. února bylo
přijato oznámení o drobné krádeži
v supermarketu ve Vrahovické ulici. Přestupku proti majetku se zde
dopustila devatenáctiletá slečna. Na
prodejní ploše si do kabelky vložila
zboží v hodnotě přes tisíc korun.
S ukrytými věcmi pak prošla přes
pokladní zónu bez zaplacení, načež
ji zadržela ochranka a strážníkům
později uvedla, že „to zkusila, protože to dělají i ostatní...“ U správního
orgánu jí hrozí pokuta za přestupek
až do výše padesát tisíc korun.

Poctivá to žena!
Minulé pondělí 5. února dopoledne nahlásila na linku 156 poctivá
žena nález zapomenuté hotovosti
v bankomatu. Na místo byl vyslán
strážník okrskové služby. Ten zjistil,
že peníze tam pravděpodobně ponechal muž vybírající peníze před
oznamovatelkou. Jednalo se o dvě
bankovky v nominální hodnotě 500
korun. Finanční obnos byl vrácen
na pobočku peněžního ústavu, který dohledá jejich majitele.

Neplatič si vymýšlel
Ve večerních hodinách úterý
6. února nahlásil na linku 156 silně
podnapilý muž, že má problémy se
zaplacením útraty, jelikož byl okraden. Obsluha restaurace strážníkům
uvedla, že muž odmítá zaplatit částku ve výši 873 korun a tvrdí, že přišel
o tašku s peněženkou. Od servírky
a dalších svědků bylo zjištěno, že
muž s žádnou taškou do provozovny
nepřišel. Jeho totožnost byla ověřena
za pomoci hlídky Policie ČR, která
byla přivolána strážníky na místo.
Chlapík odmítal s hlídkou vzniklou
situaci jakkoliv řešit a prohlásil, že
nic platit nebude. Svým jednáním
je dvaapadesátiletý muž důvodně
podezřelý z přestupku proti majetku
a půjde ke správnímu orgánu.

„Energetiky“ nebrat!
Minulý čtvrtek 8. února odpoledne strážníci vyjížděli na oznámení
o podomním prodeji v ulici Martinákova. Na místě byli zjištěni čtyřiačtyřicetiletý muž a dvaačtyřicetiletá
žena zastupující energetickou společnost. Dvojice uvedla, že obchází
budoucí zákazníky a nabízí jim služby spojené s energetikou. Hlídkou
byli upozorněni na platnost nařízení
města, kde je tržním řádem podomní a pochůzkový prodej v Prostějově zakázán. Jejich přestupek projedná správní orgán.

www.vecernikpv.cz



PROSTĚJOVSKO Na tohle musí mít člověk kachní žaludek...
Policie pátrá po ženě, která se prostřednictvím naprosto lživé
legendy o údajném vrácení přeplatku za vodu vetřela do bytu pětaosmdesátiletého stařečka. Ten
před ní nechal na stole peněženku se svými úsporami. A to neměl dělat! Po odchodu podvodnice si
senior až příliš pozdě všiml ztráty peněz.

Michal KADLEC
Ve středu 7. února před polednem
navštívila v místě bydliště v obci na
Prostějovsku pětaosmdesátiletého muže
dosud neznámá žena. „Pod smyšlenou
legendou vrácení přeplatku za spotřebu
vody se vloudila k muži až do bytu.
Během další komunikace odvedla jeho
pozornost a následně toho využila
k odcizení finanční hotovosti pětatřicet
tisíc korun z peněženky ležící na stole.
Než muž ztrátu peněz zjistil, odešla žena
z domu neznámo kam,“ popsal událost

František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu krádeže.
Pokud se pachatelku podaří zjistit, hrozí jí
za tento čin až dva roky odnětí svobody,“
přidal mluvčí prostějovské policie.
Hned po tomto činu vydali
prostějovští strážci varování všem
seniorům, kteří se v poslední době
stále častěji stávají terčem podobných
podvodníků či podvodnic. „Popsaný
způsob je ukázkovým příkladem, jak

Lup za 413 tisíc
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se často podvodníci snaží obohatit na
úkor dříve narozených spoluobčanů.
Domnělé vrácení přeplatku za
vodu, ale také plyn či elektřinu, je
zřejmě nejčastější legendou. Druhou
nejpoužívanější pak je legenda ‚vnuk‘.
V takovém případě se podvodníci buď
osobně, nebo i telefonicky vydávají za
blízké příbuzné, kteří se dostali do svízelné situace a nutně a rychle potřebují
peníze. V obou případech senior

většinou podlehne nátlaku a legendě
uvěří. Ze strachu o příbuzného či ve
snaze uvést své záležitosti do pořádku
peníze dobrovolně vydá, nebo je o ně
v nestřeženém okamžiku okraden. Policie stejně jako distribuční společnosti již
roky před takovými podvodníky varují
a upozorňují, že jejich pracovníci nikdy
přeplatky nenosí a nedoplatky nevybírají
osobně v hotovosti,“ apeluje hlavně na
seniory František Kořínek.

9UDKRYLFN¿SURGHMQD

Polák bez
VYLOUPENA kontrabasu
Prostějovan ho podvedl...

PROSTĚJOV Přes noc
vový trezor s finanční hotoZmizel
z pondělí 5. na úterý 6.
vostí přesahující padesát
r
února utrpěli obrovskou
tisíc korun a stravenkami
i trezo
ztrátu majitelé prodejny
v hodnotě bezmála dva
  tisíce korun. Výše škody
potravin ve Vrahovicích.
Zatím neznámý zloděj se
způsobené odcizením zboží
vloupal dovnitř a doslova z pod- a poškozením zařízení nebyla dosud
lahy vyrval trezor s padesáti tisíci přesně vyčíslena,“ prozradil František
korunami. Škoda ale bude daleko Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
vyšší, protože pachatel si odnesl ředitelství Policie Olomouckého krai velké množství různého zboží.
je pro Územní odbor Prostějov.
„Po násilném vniknutí dovnitř Kriminalisté po lupiči pátrají.
prodejnu prohledal a odcizil z ní „Policisté ve věci zahájili úkony trestnezjištěné množství balení kávy, ního řízení pro podezření z přečinu
alkoholu, tabákových výrobků, krádeže. Za ten pachateli, samozřejmě
čokolád a dalších cukrovinek. v případě jeho dopadení, hrozí trest
V kanceláři prodejny pak vytrhl odnětí svobody na jeden rok až pět
a odcizil k podlaze připevněný ko- let,“ doplnil Kořínek.
(mik)







PROSTĚJOV Případ, který sice
na první pohled vyvolá úsměv na
tváři, přesto jde ale o podvod jako
hrom. Zatím neznámý Prostějovan oklamal muže z Polska, který
mu přes internet zaplatil za slibovaný kontrabas. Důvěřivý Polák
přijel na Hanou, ovšem odjel zpátky naštvaný a bez basy!
„Jednapadesátiletý občan Polské republiky si na českém aukčním portálu na internetu vyhlédl a za částku
osm tisíc korun zakoupil kontrabas.
Po provedení bezhotovostní platby
si měl nástroj vyzvednout v sobotu

třetího února v Prostějově. Když se
dostavil na dohodnutou adresu, prodejce zde na něj nečekal, nedostavil
se ale ani dodatečně, na telefonické
volání nereagoval. Z toho důvodu
muž pojal podezření, že se stal obětí
podvodného jednání a věc oznámil
policistům. Ti ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu, za který pachateli
v případě dopadení hrozí až dvouletý trest vězení,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. (mik)

   

  

  
Velkohubý pěstitel marihuany z Ospělova opět vyvázl s podmínkou

PROSTĚJOV Přesvědčení o vlastní pravdě vede k pohrdání pravdou druhých. Známý zastánce konopí Dušan Dvořák
dlouhodobě pohrdá všemi a vším. Na milost je schopen vzít
pouze své „ovečky“, které papouškují jeho názory o zázračných účincích a prosazují úplnou legalizaci této rostliny. Sám
sebe pak vidí jako konopného kněze a bojovníka proti farmaceutickému průmyslu. Dlouhodobě nezaměstnaný invalidní
důchodce potácející se na hranici duševní choroby si minulé
úterý po svých sáhodlouhých projevech vyslechl u prostějovského soudu další z podmíněných odsouzení. Večerník byl
jednání přítomen...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Absurdní seriál o Dušanu Dvořákovi a jeho soudních procesech napsal
svůj zatím poslední díl. Šestapadesátiletého „odborníka“ na konopí stále
nikdo nemá chuť ani vůli zavřít do
vězení, přestože minimálně od roku
2009 v rozporu se zákonem pěstuje
stovky rostlin marihuany, které by na
černém trhu dosáhly celkové hodnoty několika milionů korun.
V úterý 6. února u Okresního soudu
v Prostějově padl rozsudek za sklizeň
z roku 2016, při které policie zabavila zhruba stovku rostlin. Přestože se
Dušan Dvořák vždy hájil tím, že konopí pěstuje pouze pro léčebné účely, jasná většina z jeho rostlinek obsa-

hovala vyšší obsah psychotropního
THC, než pro tento účel připouští
české zákony. „Zatímco v České
republice smí specializované firmy
pěstovat konopí s obsahem THC
nižším než 0,3 %, v Evropě je to dokonce méně než 0,2 %,“ upozornila
v této souvislosti soudkyně Adéla
Pluskalová. Na prodeji všech zabavených rostlinek by tak dlouhodobě
nezaměstnaný invalidní důchodce
i díky četným kuřákům marihuany
u nás nepochybně neprodělal.

  

 
Excentrik, který se v minulosti vězení vyhnul jen díky tomu, že byl
uznán nesvéprávným, se po krátkém
období útlumu opět dostal do formy, kterou by mu mohl závidět i prezident Miloš Zeman. „Tenhle soud
je parta mentálně neschopných lidí,
kteří neumí číst a nejsou schopni se

vyrovnat s mojí právní argumentací. Moje jednání nebylo trestným
činem a vy si jenom hájíte svůj vlastní ocas,“ prohlásil při své jinak dosti
nesouvislé obhajobě Dvořák, který
mimo jiné pohlednou soudkyni
Pluskalovou označil za „manekýna“
a jednoho z odborných lékařů za
„profesůrka z onkologie“...
Přitom prostředky z konopí jsou již
řadu let k mání v lékárnách a specializovaných prodejnách. Jeho pěstitelé
a výrobci v současné době musí splňovat zákonem daná kritéria k tomu,
aby bylo vyloučeno zneužití lidmi,
kteří preferují jeho psychotropní účinky. Tento prostý fakt samotný Dušan
Dvořák považuje za spiknutí „justiční
mafie“ a obhajobu zájmů „nadnárodních farmaceutických firem“. Naopak všechny, kteří se řídí platnými
zákony a neprosazují všeobecnou
legalizaci marihuany, dlouhodobě
označuje za „masové vrahy“.

 



 

Přizvaný psychiatr konstatoval, že
přestože obžalovaný trpí duševní
poruchou, za své jednání je trestně
odpovědný. Díky tomu mohl být
pěstitel z Ospělova podmíněně odsouzen za pěstování konopí v letech
2014 a 2015. Za dalších sto zabavených rostlin mu soud minulé úterý
zvýšil trest na 36 měsíců s podmíněným odkladem na čtyři roky.

BYLI JSME
U TOHO
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„Je nepochybné, že obžalovaný marihuanu ve velkém množství pěstoval. On sám považuje cokoliv, co
není v souladu s jeho názory, za lež.
Soudu však nezbývá nic jiného, než
se ve svém rozhodování řídit platnými zákony. Pokud obžalovanému
nevyhovují, nezbývá mu, než aby se
zasadil o jejich změnu,“ odůvodnila
mírný rozsudek ve velmi vstřícnému
tónu soudkyně Adéla Pluskalová.
Přesto její slova Dušan Dvořák už
neslyšel. Bezprostředně po vynesení podmíněného rozsudku opustil
jednací místnost. Tím dokonale
potvrdil fakt, že jediným člověkem,
kterému je ochotný po delší dobu
naslouchat, je pouze on sám.
Rozsudek dosud není pravomocný.
(mls)

   

V přesně nezjištěné době v období
od 28. prosince loňského roku do
letošního 5. února měl dosud nezjištěný pachatel vniknout do volně
přístupných sklepních prostor a do
volně přístupné místnosti bytu
v domě v ulici Újezd. Ze sklepa
a z bytu měl pachatel poté odcizit
svařovací soupravu se třemi lahvemi, skládací lešení, krbová kamna,
sedmačtyřicet kusů elektrického
nářadí, sedm kusů litinových topných těles a sto padesát balíků skelné vaty. Celkem poškozený škodu
vyčíslil na 413 000 korun.

Oloupeny na diskotéce
Na diskotéce v Prostějově přišly
dvě ženy o své kabelky. Uplynulou
sobotu 10. února okolo třetí hodiny ranní si je odložily u tanečního
parketu. Zloději stačilo pár minut
a obě kabelky odcizil. Slečny nyní
postrádají své peněženky, osobní
doklady, platební karty, mobilní
telefony a podobně. To vše v hodnotě 10 100 korun.

Okradena při nákupu
Minulé úterý 6. února během asi
hodinového nákupu v jednom
z prostějovských supermarketů
byla o mobilní telefon a peněženku okradena šestašedesátiletá
žena. Dosud nezjištěný pachatel zřejmě využil nepozornosti
dámy plně se věnující nakupování
a v nestřežené chvíli jí rozepnul
zapnutou kapsu u bundy, ze které
následně odcizil její obsah. S peněženkou poškozená žena přišla
i o platební kartu a finanční hotovost tisíc korun. Celkem žena způsobenou škodu vyčíslila na více
než pět tisíc korun.

Spáč přišel o mobil
Předminulou sobotu 3. února během polední přestávky usnul jednatřicetiletý zaměstnanec ve společné šatně prostějovské firmy.
Když se asi po patnácti minutách
probudil, zjistil, že dosud nezjištěný pachatel jeho nepozornosti
využil a odcizil mu mobilní telefon typu Sony Xperia, který měl
položený na lavičce vedle sebe.
Způsobenou škodu poškozený
muž vyčíslil na 5 500 korun.

Straka na stavbě
Přes noc z 2. na 3. února vnikl dosud neznámý pachatel nezjištěným
způsobem na staveniště v Průmyslové ulici, kde následně odřezal
a poté odcizil přibližně 110 metrů
pětižilového elektrického kabelu.
Odcizením kabelu stavební firmě
pachatel způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 20 000 korun.

Řídila po lahvi fernetu!
V pondělí 5. února hodinu před
půlnocí kontrolovali policisté
v ulici Libušinka osobní automobil značky Volkswagen a jeho
sedmačtyřicetiletou řidičku. Řidička jevila známky ovlivnění alkoholem, což potvrdila i dechová
zkouška s výsledkem 2,99 promile alkoholu. Žena se změřenými
hodnotami souhlasila a přiznala
vypití půllitrové lahve lihoviny
fernet krátce před jízdou. Další
jízdu policisté ženě zakázali a na
místě zadrželi její řidičský průkaz.

milujeme vecerník


Hubert PÍREK
22. 1. 2018 55 cm 4,10 kg
Prostějov

Dominik INDRA
6. 2. 2018 48 cm 2,70 kg
Prostějov

Mikuláš THON
7. 2. 2018 52 cm 3,90 kg
Brodek u Konice

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

jsme vzhledem k epidemiologické
situaci přistoupili k vyhlášení zákazu
návštěv na oddělení LDN Nemocnice
Prostějov. Délka omezení se bude odvíjet od vývoje epidemiologické situace a toto preventivní opatření bude
tedy trvat až do jeho odvolání. Sami
si přejeme, abychom mohli návštěvy
povolit co nejdříve. Samozřejmě,
ve výjimečných případech, kdy
návštěva nesnese odklad, je možné
se domluvit s ošetřujícím lékařem,“

     

liky zkreslují situaci. Přesné počty
ale zveřejníme opět až v pondělí
12. února (tj. dnes - pozn.red.),“
sdělila exkluzivně Večerníku uplynulý pátek Eva Kučerová, vedoucí
protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, pobočky v Prostějově.
Na zvýšené riziko nákazy v souvislosti s vyšším počtem nemocných
je už připravena i prostějovská nemocnice. „V pondělí pátého února
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prozradila
Večerníku
Radka
Miloševská,
tisková
mluvčí
společnosti Agel, která provozuje prostějovskou nemocnici. Jak
v pátek odpoledne ujistila, na jiných
odděleních jsou návštěvy pacientů
zatím povoleny. „Své blízké hospitalizované mohou lidé navštěvovat bez
omezení. Epidemiologickou situaci
však neustále sledujeme, a pokud by
došlo ke zhoršení situace, může nemocnice přistoupit k celoplošnému
zákazu návštěv na všech odděleních.
V tuto chvíli o této možnosti
neuvažujeme, ale do budoucnosti ji
bohužel nemůžeme vyloučit,“ dodala Miloševská.
Podle odborníků by teď lidé měli
být mnohem opatrnější, dbát
nejen zvýšené osobní hygieny,
ale i ohleduplnosti k ostatním.
„V žádném případě nedoporučuji
chřipku přecházet. Je třeba zůstat
doma a lehnout do postele. Pokud
budeme chodit v nemocném
stavu do práce, chřipku nejenže
nevyléčíme, ale ohrozíme i ostatní.
Jde o kapénkovou nákazu, o to
je její riziko větší,“ varuje okresní
hygienička Eva Kučerová.
(mik)

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Oblíbený únorový
svátek lásky mohou všichni noví
i stávající dárci krve z Prostějova
a okolí přijít oslavit na Hematologicko-transfúzní oddělení
Nemocnice Prostějov. Zde na ně
čekají jak drobné dárky pro dárcovské dvojice, tak i slosování
o poukaz na wellness pobyt
v Lázních Slatinice. Akce platí
v úterý 13. února a týká se jak
dárců krve, tak i krevní plazmy.
„Motivů k darování krve může být
celá řada, většinou je to ale právě
příjemný pocit z dobrého skutku
nebo láska k druhým, které k nám
dárce přivádí. Rozhodli jsme se proto využít příležitosti svátku svatého
Valentýna a pro dárce připravili několik odměn,“ prozrazuje vedoucí
lékařka transfúzní stanice Nemocnice Prostějov MUDr. Milena Lukešová s tím, že kromě možnosti
zachránit lidský život tentokrát
nabídne transfúzní oddělení všem
dárcům také možnost zasoutěžit si
o wellness pobyt. Na všechny, kteří
přijdou se svými partnery, pak čeká
i drobný dárek.
Přicházet na valentýnskou akci
mohou jak pravidelní dárci, tak
i prvodárci, kteří zatím ještě krev či
plazmu nedarovali. Kromě drobné
pozornosti mohou příchozí v tento
    !

den získat poukaz na jednodenní
wellness pobyt pro dva v Lázních
Slatinice. „Nejvíce oceníme každého prvodárce, který k nám na oddělení zavítá poprvé a rozšíří řady
našich pravidelných dárců. Rádi ale
uvidíme samozřejmě i naše stávající
dárce, které srdečně zveme i s jejich
partnery,“ doplňuje Lukešová.
Dárcem krve či krevních složek
se může stát každý zdravý občan
České republiky ve věku 18 až 65
let, přičemž vhodnost dárce je
ještě vždy individuálně posuzována zdravotnickým personálem.
Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý
pocit z ušlechtilého skutku, ale
také možnost čerpat pracovní
volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření,
vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a odpočet ze základu daně z příjmu, a to ve výši
3000 korun za každý odběr.



Již zítra na valentýnské
darování krve

Z NEMOCNICE ...
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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 Každé pondělí
zveřejňuje Krajská hygienická
stanice počty lidí nemocných
chřipkou. Jak Večerník informoval v minulém čísle, na konci ledna
se tímto virovým onemocněním
nakazilo v Prostějově 1 457
pacientů. O týden později, tj.
v pondělí 5. února, už hygienici
registrovali „pouze“ 1 389 lidí
s chřipkou. Mírné zlepšení situace
však bylo dočasné. Jak Večerníku
nyní MUDr. Eva Kučerová potvrdila, aktuálně počet nemocných
překročil hranici pro vyhlášení
epidemie!
„Minulý týden se zdálo, že chřipka
je v Prostějově na ústupu, aktuální
čísla ale už tak optimistická nejsou. Podle výsledků, které máme
dnes, počet nemocných chřipkou
v Prostějově už překročil hranici puldruhé tisícovky osob, což je v našich
podmínkách hranice epidemie.
Ta není ve všech městech stejná,
proto některé údaje z celé repub-

zjistili jsme

Zákaz návštěv v nemocnici platí zatím jen na LDN
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Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

Elizabeth ČÁSLAVKOVÁ
4. 2. 2018 48 cm 3,15 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, zdraví, 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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V pondělí 5. února proběhlo na náměstí
T. G. Masaryka kácení vzrostlého habru
obecného. Důvodem byl špatný zdravotní stav a provozní bezpečnost. „Podle
informací odboru správy a údržby majetku města byla na základě opakované
odborné prohlídky stromu arboristickou firmou v roce 2017 potvrzena
infekce kmenů a dynamické prosychání
dřeviny. Z výsledků odborného hodnocení stavu stromu vyplynulo, že dřevina
má infekci kmenů, prosychá a dochází
k odlupování kůry v bazální části a k
přerušení vodivých pletiv zásobujících
dřevinu. S ohledem na stav stromu byl
loni proveden zdravotní ořez, který byl
ale vyhodnocen jako neúčinné řešení,“
shrnula Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního
města Prostějov.
Proti kácení všech tří habrů se
před dvěma lety vyjádřili ochránci
přírody a rovněž někteří opoziční
prostějovští zastupitelé. „Co se týká
tohoto konkrétního stromu, tak už před
dvěma lety jsem si nejen já všimla, že na
něm už jsou pouze malé lístečky, z nichž
většina během léta předčasně usychá.
Nyní se veškerých jednání a prohlídek
stromu účastnilo Sdružení ochránců

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Ohledně zdravotního
stavu tří letitých habrů rostoucích na
kuželně náměstí T. G. Masaryka se
vedou dlouholeté spory. Ten nejblíže
k radnici padl minulé pondělí k zemi.
Pracovníci společnosti FCC jej na
popud odboru správy a majetku
prostějovského magistrátu pokáceli. A jak Večerník zjistil, místo něj
nebude vysazen žádný nový strom!

PROSTĚJOV Ani čtrnáct dní po
nejničivějším požáru v Prostějově
za posledních deset let není jasné,
k čemu v neděli 28. ledna v sídle
reklamní společnosti Cheops v Olomoucké ulici přesně došlo. Příčiny
požáru i nadále společně zjišťují
policisté s hasiči.
Večerník se i během uplynulého týdne
zajímal, zda už vyšetřovatelé nemají v
rukách alespoň náznak stopy, která by
je přivedla ke zjištění příčin požáru.
„Vyšetřování je stále na začátku,
probíhají nezbytné úkony ke zjištění
příčiny. Dříve než za měsíc nebudeme
mít žádné nové informace,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouck-
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ého kraje pro Územní odbor Prostějov.
O něco sdílnější pak byla mluvčí krajských hasičů. „Probíhá standardní
vyšetřování ostatně jako u všech
požárů. V budově Cheopsu byly
zajištěny některé stopy, které jsou nyní
předmětem expertiz v několika odborných ústavech. Na místě požáru
byl i policejní pes, jenž zachytil také
některé akceleranty. I ty nyní prozkoumávají odborníci. Vyšetřování a
hlavně expertizy zajištěných stop, které
nás mohou přivést ke zjištění příčin
požáru v Cheopsu, mohou skutečně
trvat měsíc až dva,“ uvedla exkluzivně
pro Večerník Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)
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EXKLUZIVNĚ

sledně by měl být spuštěn zkušební
provoz,“ potvrdil kontrakt Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Ruská společnost DGPack tak získala
pozemky v Kralickém háji, kde zhruba na ploše 51 tisíc metrů čtverečných
bude v tamní průmyslové zóně stát nový
výrobní areál firmy, která se soustředí
na výrobu obalů na potraviny a nápoje.
Zpočátku by měla získat práci přibližně stovka zaměstnanců. Prostějovský
magistrát pak za prodej pozemku získá
částku 37,5 milionu korun.
(mik)

Bronislava Millá: „Děvčica
je za půl hodiny nachystaná.
U mě už je to horší...“

beton, jak to bylo před první světovou
válkou,“ pokrčil rameny Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
Na otázku Večerníku, co se bude dít
s ostatními dvěma habry na kuželně
poblíž morového sloupu, odpověděla
sama první žena radnice Alena Rašková
(ČSSD). „Všichni vidíme, že kmen jednoho z nich je dutý a uvnitř plesnivý.
Posudek dendrologů je ale příznivý, takže
oba tyto stromy zatím necháváme na
náměstí. Proti jejich kácení se navíc vyslovili i někteří zastupitelé, přestože oba
stromy prokazatelně ničí i historickou sochu vedle nich,“ konstatovala primátorka.

PROSTĚJOV Necelé čtyři desítky milionů korun nově připluly do
městské pokladny. Tento balík peněz je od ruské firmy, která od magistrátu zakoupila přes pět hektarů
pozemků v průmyslové zóně. Ještě
letos v létě tady firma DGPack dostaví areál, ve kterém se budou vyrábět obaly na potraviny a nápoje.
„Na základě smlouvy o smlouvě budoucí začala společnost již koncem
roku 2017 s výstavbou nového výrobního areálu. Ten by měl být postaven
do konce srpna letošního roku a ná-

Město jim prodalo pozemek

smlouvu mezi městem s Manthellanem
již za ukončenou k jedenatřicátému
prosinci loňského roku, musí se nyní pro
Domovní správu Prostějov, která spravuje obě zařízení, schválit nová smlouva
o výpůjčce a pronájmu. Domovní správa už tak za Společenský dům a tržnici
nebude platit Manthellanu, ale magistrátu,“ vysvětlil velmi složitou právní
situaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek
prostějovské primátorky.
„Společnost Manthellan považuje
veškeré smlouvy uzavřené s městem
Prostějov za nadále platné a účinné.
Zmíněný názor ohledně uplynutí
nájemní smlouvy považujeme za neodborný a nesprávný,“ zareagoval na dotaz
Večerníku Lukáš Čepelka, manažer projektu Galerie Prostějov.
(mik)

   

PROSTĚJOV Minulé úterý bylo
při zasedání rady města jedním z
mnoha projednávaných bodů programu ´Schválení výpůjčky objektu
Společenského domu v Komenského
ulici a pronájmu objektu Městské
tržnice v ulicích Kostelní a Uprkova´.
Co lze za tímto hledat?
„Součástí smlouvy se společností Manthellan byla výpůjčka Společenského
domu a pronájem tržnice. My jsme před
lety pronajali pozemky s tím, že magistrát bude platit nájem za užívání kulturáku a tržnice. Ovšem na základě toho,
že většina členů rady města považuje

zjistili jsme

#$ % 

KRALICE NA HANÉ Rodačka z Velké Bystřice Bronislava Millá (na
snímku) je dáma, jež zasvětila celý svůj život folklóru, kterému se aktivně
věnuje již více než třiačtyřicet let. Od mládí tancovala v tamním souboru Haná, později vedla vlastní dětský taneční soubor Slaměnky. Nyní se
zabývá především historií lidových krojů, ale i folklóru celkově. Poslední
lednovou sobotu byla civilním povoláním matrikářka hostem Velkého
krojového bálu v Kralicích na Hané, kde se potkala i s Večerníkem.
vlastní dětský taneční soubor, který jsem
EXKLUZIVNÍ
opustila ze zdravotních důvodů v roce
rozhovor
2003. Od té doby jen přicmrndávám
k hanáckému folklóru.“ (úsměv)
pro Večerník
 Co to znamená „přicmrndávat k
Patrik
folklóru”? A jak jste se k tomu dostala?
ZATLOUKAL
„Tak teď už aktivně netancuji, ale věnuji
 Jaká je vaše minulost spojená se historii folklóru na Hané. Kroje teda
s folklórem?
nešiji, ale zabývám se tím, jak mají správ„Asi od roku pětasedmdesát minulého ně vypadat, jak mají být vyšívané i zdostoletí jsem aktivně tančila v souboru. bené, celkově tak zachováním tradičníV roce osmdesát tři jsem začala vést ho vzhledu a způsobu nošení. Do sedmi

let mě vychovávala babička, která měla
doma hanácké krojové relikvie. Občas
je z nostalgie vytahovala a já viděla různé
pentle i staré vyšívané košile. Ve čtrnácti
letech jsem pak poprvé tančila na ostatcích ve Velké Bystřici a od té doby jsem
se toho nevzdala. “
 Jak dlouho vám trvá se do kroje
obléct?
„Mladá děvčica, která nějak aktivně
tančí a obléká ho pravidelně, je za půl
hodiny nachystaná. U mě už je to horší.“
(směje se)
 Jak se vám líbilo na krojovaném
plese v Kralicích na Hané?
„Je to už druhý ročník, kdy pořádá HanFos vlastní ples. Vždycky se předtím
jezdilo na velký krojovaný bál od Olomouce a tam všechny soubory z okolí

vystupovaly, avšak spíše pro pobavení
hostů. Teď máme ples u nás a ten je náš.
Místní nemusí tančit, když nechtějí,
a můžou si to jen užívat, takže si ho moc
užívám.”

 

PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých
osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, jede divokou dráhou dál. V šesté rundě máme za sebou zpověď člena Rady statutárního města Prostějov i zástupce podnikatelské sféry, čímž přichází na řadu osobnost z kulturní či společenské oblasti. Příště už jako
poslední dostane slovo pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.




 

přírody ´Na pomoc matce zemi´. Kácení stromu bylo následně realizováno
na základě rozhodnutí o povolení kácení dřeviny vydané odborem životního
prostředí Magistrátu města Prostějova,“
uvedla Hemerková.
K překvapení nejen Večerníku není
za pokácený habr na prostějovském
námětí žádná náhrada. „Samozřejmě
jsme uvažovali, zda na uvolněném místě
vysadit nový habr nebo raději lípu. Stanovisko památkářů je bohužel proti,
podle nich se už na náměstí T. G. Masaryka nesmějí vysazovat žádné nové
stromy. Byli by nejraději, kdyby v centru
nebyla žádná zeleň, pouze asfalt nebo
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Náhrada
za pokácený
strom?
ŽÁDNÁ!

'YDWÛGQ\SRQLêLYÇPSRæ¿UX

 $  + G$   * "
 ! ( !   )  (
  (  )5  ( 9)  ) ( 
 %)

()* + , !

nakonec v situaci, že příprava těchto
stavebních akcí s využitím dotací je ve
stádiu finálních kroků před realizací,“
cení si práce všech úředníků Jaroslav
Šlambor.
Co letošní rok? Prostějovský magistrát si opět věří, mimo jiných požádal
rovněž o dotaci neuvěřitelných 63,5
milionu korun na rekonstrukci secesního skvostu v Prostějově! „Já se
domnívám, že samotný význam Národního domu a také možná dotace
ve výši několika desítek milionů korun
vypovídají dostatečně o důležitosti
tohoto kulturního skvostu zejména
pro Prostějov a Prostějovany, ale i pro
celou republiku! Národní dům si prostě zaslouží, abychom jej uchovali pro
budoucí generace ve stavu blízkém
tomu, který nám zanechali jeho tvůrci.
V předstihu chci apelovat na Prostějovany, aby se ozbrojili trpělivostí, kdy
budeme muset společně strpět určitá
omezení provozu Národního domu.
Ale jinak to prostě nejde,“ konstatuje
uvolněný radní statutárního města
Prostějova za KSČM.
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zpravodajství

rozdělují finanční prostředky určené ke
snižování ekonomických a sociálních
rozdílů mezi členskými státy a jejich
regiony. Strukturální fondy jsou pak
na národní úrovni rozdělovány v rámci jednotlivých operačních programů,“
vysvětlil radní problematiku dotací.
Večerník se na to konto nemohl nezeptat, zda získat v dnešní době dotaci
je jednoduché nebo naopak složité?
„Získat dotace je obecně v současném
složitém systému po všech stránkách
značně náročné. Nejde přitom jen o
složitost a při plnění podmínek, ale zejména o to, že účelově vázané finanční
zdroje jsou omezené a u většiny dotačních titulů existuje převis poptávky, což
je obrovská konkurence projektových
žádostí. K tomu připočtěte vysokou
náročnost na přípravu jak vlastního
projektu, tak samotné žádosti včetně
množství povinných příloh. To vše
pod časovým tlakem a při vědomí, že
dotace nejsou, až na malé výjimky, ná-

akce
Rekonstrukce Národního domu
Rekonstrukce DDM Vápenice
Dílny a učebny ZŠ, ul. E. Valenty
Dílny a učebny ZŠ, ul. Melantrichova

Na tiskové konferenci po posledním jednání rady města primátorka oznámila, že funkce ´právník
města´ byla zrušena! „Rozhodli
jsme se tak z prozaického důvodu.
Každý odbor magistrátu, s výjimkou kanceláře primátora, má v
současné době svého vlastního
právníka. Schválili jsme tak menší
úpravu organizačního řádu mag-

istrátu, kdy v kanceláři tajemnice
města vzniknou dva nové právní
odbory. V tom prvním budou
pracovat současní právníci jednotlivých odborů, ten druhý pak
bude řešit právní záležitosti města.
Funkce typického právníka města
tak už neexistuje,“ vysvětlila Alena
Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova. (mik)

PROSTĚJOV V Západní ulici došlo minulý čtvrtek 7. února těsně
po půlnoci k nehodě, při které byla
poškozena hned čtyři auta! Jak je
to možné? Viníkem je mladý šofér,
který pod značným vlivem alkoholu neudržel své auto na silnici
a najel do zaparkovaných vozidel.
Naštěstí se nikdo nezranil.
„Pětadvacetiletý řidič vozu značky
Citroën z dosud přesně nezjištěných
příčin nezvládl řízení a přední částí
vozidla narazil do pravé zadní části
zaparkovaného automobilu Fiat. Ten
byl nárazem odmrštěn na vedle stojící
automobil Alfa Romeo, který vzápětí
narazil do vedle stojícího automobilu
Opel. Poškozená vozidla parkovala
vedle sebe, kolmo ke komunikaci,“
popsal krkolomnou nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při této dopravní
nehodě nedošlo. „Výše způsobené
škody na čtyřech automobilech byla
předběžně vyčíslena na osmdesát tisíc korun. U řidiče Citroënu policisté provedenou dechovou zkouškou

změřili hodnotu 1,9 promile alkoholu
v dechu, načež s touto hodnotou řidič
souhlasil a přiznal vypití pěti piv krátce před jízdou,“ informoval Kořínek.

Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. „Pro
své jednání je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové

látky. Za ten mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a
zákaz činnosti,“ prozradil mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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omile

20 000 000

částka (v Kč)
26 200 000
8 100 000
1 700 000

15 000 000

známo, o peníze jde až na prvním
místě, mohou se vám o práci zdát i
jiné než růžové sny. Prostějov má ale
v tomto ohledu docela štěstí. Specializované dotační oddělení odboru rozvoje a investic vedené inženýrem Švarcem je na výši doby a vykazuje skvělé
výsledky,“ vyzdvihl uvolněný radní.
Jak Večerník zjistil, během roku 2017
se magistrátu podařilo na různé
investiční akce získat dotace v celkové výši 45,1 milionu korun. A to
ještě dosud nejsou kladně vyřízeny
žádosti na autobusové terminály na
Floriánském náměstí a v Janáčkově
ulici. „Kdybych měl popsat peripetie
kolem vámi zmiňovaných terminálů,
možná bych potřeboval samostatnou
dvoustranu... (úsměv) Obě akce byly
několikrát ve fázi ´klinické smrti´ a já
osobně již začal propadat skepsi. Díky
kolektivnímu úsilí a opravdovému
entuziazmu pracovníků odboru rozvoje a investic inženýra Zajíčka jsme

PROSTĚJOV V Prostějově opět po krátkém čase hořelo. Tentokrát hasiči uplynulou středu 7. února před čtrnáctou hodinou chvátali do soukromé firmy v ulici U Spalovny, kde vznikl požár technologického filtru
přímo ve výrobní hale.
„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Prostějova a rovněž členové Sboru dobrovolných hasičů z Vrahovic a Žešova. Hasiči po příjezdu zjistili,
že zahořel technologický filtr ve výrobní hale. Zaměstnanci firmy měli
požár pod kontrolou, hasiči ho přenosným ručním hasicím přístrojem
zlikvidovali a ohořelé části filtru postupně ze zařízení odstranili,“ popsala záchrannou akci Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičskho
záchranného sboru Olomouckého kraje. „Požár hasiči zlikvidovali za
necelou hodinu po oznámení, výše škody byla předběžně vyčíslena na
tři sta tisíc korun. Příčina požáru zatím není jasná, probíhá vyšetřování,“
dodala mluvčí krajských hasičů.
(mik)
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částka (v Kč)
63 500 000
4 800 000
6 400 000
6 300 000
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akce
Terminál Floriánské náměstí
Terminál Janáčkova ulice
Rekonstrukce MŠ, ul. Dvořákova

NEEXISTUJE

PROSTĚJOV Jak je už delší dobu
známo, prostějovský magistrát
po čtyřiadvaceti letech opustila
dlouholetá právnička města Květa
Olašáková. Zatímco tato dáma
povýšila na Krajský úřad Olomouckého kraje, vedení radnice v prosinci
loňského roku oznámilo, že bude
hledat právničku novou. Jenomže
člověk míní a okolnosti se mění...

10 000 000

dosud neschválené
dotace za rok 2017
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5 000 000

1 300 000
0

rekonstrukce Kostelecká 17

2 100 000
1 600 000

 



rekonstrukce MŠ A. Krále

Právník města

„Pojem dotace je velmi široký a poměrně složitý koncept, zahrnující de facto
ekonomické přerozdělovací procesy,
jejichž základním smyslem je zásah
do nějakého nerovnovážného stavu.
Samozřejmě s cílem daný stav poskytnutou dotací pokud možno vylepšit.
Jednoduše řečeno, jde v podstatě o dar,“
pustil se do objasňování Šlambor. „Pro
názornost připomenu evropské dotace,
jejichž je Česká republika rovněž příjemcem. Jde o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, které představují hlavní nástroj realizace evropské
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Desítky stavebních investic se každoročně nemo- rokovou záležitostí. Existuje tak reálné Ani připsáním dotace na účet stahou obejít bez dotací. Toho jsou si vědomi ve všech městech a riziko, že vám přiznána prostě nebude,“ rosti nekončí... „Ano, podpořený
projekt je nutno po relativně dlouhou
obcích České republiky. Různé dotační tituly - převážně evropské, upozorňuje Jaroslav Šlambor.
státní či krajské - dokáží být hodně štědré, ovšem dosáhnout na
schválené dotace pro prostìjov v roce 2017
tyto peníze není mnohdy vůbec snadné. Nemusí se přímo„leštit“
AKCE
  
kliky na ministerstvech, ale je nutné, aby žádosti o dotace byly
6 700 000
  & )
kvalitně připravené, měly reálný základ. Tím nejvíce přesvědčily
4 500 000
,!- /
ty, kteří o jejich udělení rozhodují. Své o tom ví muž, který byl
11 300 000
po minulých komunálních volbách na tuto práci určen. „Získat () *#+ 
obecně jakoukoliv dotaci je v současném složitém systému po
15 300 000
!"#$%& '
všech stránkách značně náročné,“ potvrzuje v dalším z témat
dobu udržet v chodu za stanovených
300
000
Večerníku Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný radní statutárního     
podmínek. Čekají vás kontroly a ne900
000




města Prostějova.
jednou i problémy. A protože, jak je

„Jejich získání je ale složitý proces,“ upozorňuje
uvolněný radní Prostějova Jaroslav Šlambor

milujeme

DOTACE SE STALY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ

&   '$

Prostějov (red) – Prostějovský magistrát každoročně zajišťuje ekologickou
výchovu, vzdělávání a osvětu. Zájem
o tyto programy roste. „Jedná se o specializovanou zakázku na soubor služeb
týkajících se ekologických programů,
které mají zajišťovat města a obce ve
svých správních obvodech,“ vysvětlila
náměstkyně primátorky Ivana Hemerková (PéVéčko), která problematiku
ekologických programů řešila letos
v lednu se zástupci Českého svazu
ochránců přírody, regionálním sdružením Iris. „V loňském roce se zvýšil zájem o ekologické programy pro děti v
mateřských školách a o programy pro
seniory. To je velice pozitivní. Budeme
proto dál pokračovat v zajišťování těchto aktivit a kromě toho na ně pošleme
více peněz,“ uvedla Hemerková a dodala, že na letošní rok bylo pro ekologické programy vyčleněno z rozpočtu
města 572 000 korun.

Více pro ekologii

Prostějov (mik) - Do nového se má
brzy obléknout bazén na Základní
škole v ulici Dr. Horáka v Prostějově.
Radní minulé úterý schválili přípravu projektové dokumentace na jeho
rekonstrukci. „Bazén již opravu potřebuje, po opravě získá prvky podle
nejmodernějších standardů,“ řekl Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
„V otevřeném výběrovém řízení jsme
oslovili šest projektových společností.
Zúčastnit se mohli i ti zájemci, kteří
nebyli osloveni. Dostali jsme nakonec
pouze jedinou cenovou nabídku,“
prozradil Fišer. Rekonstrukce bazénu i
střechy by měla být realizována ještě v
letošním roce, přičemž z rozpočtu bylo
vyčleněno necelých 350 000 korun.

Rekonstrukce bazénu

Prostějov (mik) - Ohlášená rekonstrukce části Brněnské ulice na konci
loňského roku skončila fiaskem, Olomoucký kraj své plány na poslední chvíli odvolal kvůli špatným klimatickým
podmínkám. „Podle vyjádření investora by k této rekonstrukci mělo dojít určitě letos. Kdy, to ale nevíme,“ uvedl na
středeční tiskové konferenci po jednání
rady města Pavel Smetana (ČSSD),
náměstek primátorky Prostějova. Mezitím magistrát využije této situace a s
předstihem už nechá obměnit semafory na Poděbradově náměstí. „Konkrétně půjde o výměnu sloupů, návěstidel
a řadiče světelné signalizace, který je ve
špatném technickém stavu a po ukončené době životnosti,“ dodal Smetana
s tím, že vše proběhne v dubnu či květnu, což si vyžádá omezení dopravy.

Brnìnská letos,
zatím semafory

RYCHLÝ
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běžně se střídající epochy. V jedné
z nich si lidé své spory řeší převážně
„ručně stručně“, v té druhé se zase
agrese vůči druhým projevuje zejména v podobě „zákulisních“ urážek, slovního napadání a pomluv. Co
myslíte, že převládá dnes?
Na první pohled by se mohlo zdát, že
pomluvy jsou lepší než bitky či války.
Vždyť právě ony odnepaměti tvoří
zcela přirozenou součást našich hovorů. Dokážete si představit to ticho,
kdyby lidé nemohli mluvit o někom,
kdo s nimi právě není? Na druhou
stranu člověk se může bránit všemu,
pokud má šanci na to reagovat. Jak se
ovšem chránit před pomluvou, která
se šíří za jeho zády?
Ano, vše můžete nahlásit na policii,
neboť teoreticky může být stíhaný
každý, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou
měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej
v zaměstnání, narušit jeho rodinné
vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu“.
Pokud bychom tento paragraf
trestního práva důsledně aplikovali do praxe, pak by to znamenalo,
že policie a následně soudy nebudou řešit nic jiného. I z tohoto
důvodu případ Emilie Horákové
z prostějovského DPS v Hacarově
ulici obžalované z pomluvy zůstává spíše výjimkou.
Drtivé většině z nás tak nezbývá než
se s danou situací smířit. Vždyť, jak

vzrůstá všeobecná skepse mezi lidmi, možná brzy nastane doba, kdy
už nebudeme věřit ničemu jinému
kromě drbů. Co by to na druhou
stranu bylo za život, kdybychom lidem nestáli už ani za tu pomluvu? Za
takové situace bychom byli v lepším
případě naprosto nezajímaví, v horším mrtví.
Přitom je dobré mít stále na paměti, že to, co o vás za vašimi zády
říkají jiní lidé, nevypovídá sice
prakticky nic o vás samotných,
dokonale to však charakterizuje
šiřitele těchto „názorů“. Kdo chválí
druhé, ten si jistě v něčem sám zaslouží pochvalu. A tím, že někdo
kritizuje, se on sám bezchybným
určitě nestane...

V

Z

udržíš na uzdě a dáš jí dobrý směr.
Práce - Získáš čas a energii na nové
projekty. Zábava - Zjistíš, že srandu
zažiješ i bez alkoholu.
ní to možná neuvěřitelně, ale i já
znám pár lidí ze svého okolí, kteří měsíc čistí tělo bez alkoholu, a je
to třeba hned leden. Teď je tu šance
přidat se k partě „Sušičů“, jak si organizátoři říkají, a potýrat své tělo jen
nealkoholickými tekutinami. Ano,
únor už běží, ale proč to nezkusit
soukromě v jiném měsíci. Dle mých
kamarádů to jde a je to v podstatě
i zkouška vlastní vůle v době, kdy je
okolo stresu habaděj. Řešit jej přemírou alkoholu je bohužel nejjednodušší, ovšem na druhé straně nejnebezpečnější cesta. Takže zkuste
nám napsat i do redakce, jestli jste
se pokusili sušit a jak to dopadlo,
jinak vše podstatné o celé akci se
dozvíte na stránce suchejunor.cz.
únoru se ovšem nemusí jen
sušit, ale také dát najevo,

P

že někoho milujete. Ano, narážím
na svátek svatého Valentýna, který
k nám byl sice exportován odjinud, ale v době, kdy jsou vztahy ve
velkém procentu spíše v rozkladu,
je snad dobré i tímto, na první pohled možná trochu hloupoučkým
svátkem, vztahy oživit. Samozřejmě že se to čeká především od
silnější poloviny lidstva, tudíž,
kolegové, pánové, doufám, že se
budeme společně činit. Máme
jednu podstatnou výhodu, protože české ženy jsou ty nejkrásnější
na světě a tudíž nám to půjde jistě
jedna báseň. Americký herec Jack
Nicholson jednou řekl, že být se
ženami je jako procházet květinovou zahradou a že tato květinová
zahrada se těžko opouští kvůli jedné růži. Naznačil tím, že s ženěním
to u něj nebude až tak divoké, ale
vzhledem k tomu, jak ho dámy
v době jeho vrcholu doslova hltaly,
tak myslím, že to přirovnání zafungovalo a snad se žádná ani nezlobila, že se tou růží nestane.
rostějov je také plné krásných
žen, a když jdete, pánové, třeba jen do práce, hned si na Jacka
Nicholsona vzpomenete, trvá to
pak i celý den. A tak si teď já dovo-

lím kapku „Valentýnsky“ pozdravit
onu krásnou pekařku, okolo jejíž
provozovny jdu každé ráno, ona
již hněte těsto, krásné kavárnice,
v jejichž podniku jsem vypil něco
kávy, dobře i vína a jiných nápojů,
a všechny krásné ženy, které jsou
ochotny se usmát, tvářit se příjemně a ne nadutě či emancipovaně.
Těm všem přeji krásného Valentýna, buďte milovány a hýčkány!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Nic se nezmìnilo
Psalo se, že v Olomoucké ulici na křižovatce s ulicí E. Valenty se upraví
semafory tak, aby na hlavní komunikaci svítila delší dobu zelená. Nevím,
jestli se tak už stalo, ale já jsem si jako řidič žádné pozitivní změny nevšiml.
A tak i nadále každé odpoledne při jízdě od obchodní zóny z Držovic do
centra města stojím s autem v dlouhé koloně, která se vždy jen velmi pomalu sune kupředu. A když do toho všeho jede ještě vlak a na přejezdu se
stáhnou závory, pak je to skutečně k zoufání!
Petr Marek, Prostějov
A máme po klidu!
Je mi jasné, že lokalita za místním nádražím, kterou obývají bezdomovci,
není zrovna v tuhle chvíli estetická a je samozřejmě potřeba s tím něco udělat. Jestliže tyto pozemky nyní kupuje město, určitě to vítám. Z jednoho
mám ale hrůzu už teď. Doposud jsme v ulici Pod Kosířem či v Tyršově ulici žili docela v poklidném prostředí a příliš nám nevadili ani bezdomovci,
kteří přespávali za místním nádražím a tu a tam se pohybovali i před našimi
domy. Co nám ale bude vadit určitě, je budoucí záměr města postavit zde
buď velké parkoviště, nebo dokonce sportovní halu, jak se ve Večerníku
vyjádřil náměstek primátorky pan Pospíšil. Obojí by znamenalo konec poklidné části Prostějova a pro nás by nastaly podmínky, které by nám ovlivnily další život. Bylo by prostě po klidu!
Věra Bohanesová, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz <<<

Stahují se pøedèasnì
Může mi někdo vysvětlit, proč se stahují závory na železničním přejezdu
v Olomoucké ulici už v době, kdy vlak ve směru od Kostelce na Hané přijíždí teprve na místní nádraží? Tento vlak pak na místním pět minut stojí,
než se znovu rozjede směrem k hlavnímu. A po celou tuto dobu jsou závory staženy a vytváří se neskutečně dlouhé fronty vozidel po obou stranách
Olomoucké ulice. Má to nějaký význam?
Jiří Doseděl, Prostějov

Èím rychleji, tím lépe
Skutečnost, že výstavba komunitního domu v Sušilově ulici postupuje velmi rychle, mě samozřejmě těší. Jednak v blízké lokalitě bydlím a vadí mi
hluk a nepořádek, a také to, že nemám možnost zaparkovat auto tam, kde
jsem byl léta zvyklý. Ale co je hlavní, že kvůli této stavbě je zde naprosto nepřehledná a nebezpečná dopravní situace. A to zejména na křižovatce ulic
Sušilovy, Sádky a Komenského. Kvůli novostavbě tady řidiči nemají dostatečný rozhled a zavání to zde nehodami. Takže, stavbaři, díky, spěchejte a ať
je rychle hotovo a vše se vrátí do normálu!
František Kovář, Prostějov

 !"

akticky byl sice zvolen ten
měsíc nejkratší, tedy únor,
ovšem i tak bude třeba zřejmě organizátory akce pochválit, jelikož se
jedná o čin chvályhodný, dokonce
snad i nutný. Děje se tak v době,
kdy statistiky alkoholismu vcelku
tvrdě ukazují drsná čísla. Jen namátkou. Dle statistik umře ročně
v naší republice 1 500 spoluobčanů
na následky problémů spojených
s alkoholem. Napadne vás jistě
otázka, k čemu je to dobré? Na tu
odpovídají autoři takto: „Když budeš měsíc sušit s námi, poznáš, jak
jsi na tom s alkoholem. A možná ti
suchej únor i zachutná.“ Autoři pokračují i dál a rozdělili své odpovědi
do sekcí Zdraví, Sex, Rodina, Agrese, Práce a Zábava. U těchto sekcí
tvrdí toto: Zdraví - Pročistíš svoje
tělo a projasníš mysl. Sex - S čistou
hlavou si to užiješ úplně nejvíc. Rodina - Zlepšíš vztahy doma a dáš
příklad dětem. Agrese - Svoji sílu

T

Nedávno jsem objevil neuvěřitelnou věc, a to akci pod názvem „Suchej únor“, kterou pořádá Liga otevřených mužů
a spolupracuje na ní Státní zdravotní ústav i Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze. Heslo této akce zní: „Pojď sušit s námi“
a podstatou je, že se jeden měsíc v roce nedotkneme ani kapky alkoholu.

O „SUŠENÍ“ A PAK TROCHA VYZNÁNÍ

Doba se mění a my s ní. Některé věci
však zůstávají stejné. Stále si dokáži
představit svět bez televize či internetu, na svět bez pomluv a rvaček
je má fantazie krátká. Obojí tu vždy
bylo a je nepochybné, že z této planety zmizí až s posledními lidmi.
Právě rvačky a pomluvy jsou suverénně nejběžnějším způsobem,
kterak řešíme své konflikty. Dá se
přitom říci, že si buď nadáváme,
nebo se mlátíme. Najdou se sice tací,
kteří zvládají obojí, a zase jiní, kterým se vše daří řešit oboustrannou
domluvou. Tyhle černé ovce a bílé
vrány ovšem nelze počítat mezi
„normální“ lidi.
Z tohoto hlediska by se dala lidská
historie rozdělit na dvě základní prů-

Pokud vás nikdo nepomlouvá,
%-  %%$

Martin ZAORAL
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milujeme vecerník

publicistika

7

18020510177
18020810191

17100611148

8

Pondělí 12. února 2018
www.vecern
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
Pětadvacátým kláním dnes pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, v němž se již více jak rok věnujeme kvalitě a servisu, který návštěvníkům nabízí regionální gastronomie. A jak je známo, celý monitoring je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen
regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na
večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
Zatímco historie tohoto projetku začíná být již pořádně koštnatá, na svůj start čekají doprovodné
soutěže. Připomeňme si, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme
vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly
a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu
střídání, přičemž příjemným oživením navíc se staly výše zmíněné bonusy.
Dnes pak již popáté a naposledy odkrýváme karty avizovaných bonusů v podobě soutěže
mezi čtenáři, jejíž první vyhodnocení společně s dalšími novinkami najdete po dohodě
dohodě s obchodními partnery počátkem března. Nadále pak můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a
příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech čtyřiadvacet doposud zveřejněných dílů. Teď už ale pojďme do hostince, do něhož chodí již několik generací...

JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...
HÉ
PODRU
DNES ìøením
se zamruhou
na d inu
polov iálu
o ser
našeh

Od exteriéru
k interiéru
Zvenčí příchozí láká již zmíněný nápis
Hostinec - Vinárna a pod ním název
´Přemyslovka´. Po několika schodech
vystoupáte do chodby a zde je dojem
už horší. Zarazí vás dveře vyzdobené
jako vstup do metalového hudebního
klubu nebo podobného zařízení, na
kterých na kousku papíru visí otvírací
doba a mezi mnoha nápisy i jméno
podniku, do kterého se chystáte vejít, udělené mu zřejmě štamgasty:
´U Krajíca´.
Vchod do vinárny se nachází na
chodbě o pár metrů dál, ale protože
otevřeno je pouze v pátek a sobotu,
jak je avizováno na dveřích, nemáme
na výběr a odhodlaně vstupujeme
prvními dveřmi. Ocitáme se v nevelké místnosti, trochu kuriózně zařízené dvěma omšelými masivními
dřevěnými stoly s lavicemi, velkou
sedací soupravou, zřejmě z umělé
kůže, a pohodlným látkovým křes-

něla z reproduktorů hlasitá metalová
muzika, dostalo se nám nabídky posadit se vedle. Nahlédli jsme do druhé místnosti, hudba tam byla slyšet
o něco méně. Místnost byla rovněž
zařízená velkou sedací soupravou
a také ping-pongovým stolem. Na
první pohled se nám jevila ještě
méně útulněji než místnost první.
Hlavně bychom se přes konferenční
stůl neslyšeli...
V první místnosti, kam jsme tedy
usedli, se sice za chvíli k hlasité hudbě
přidal hluk ze stolního fotbalu, do kterého se s hráčskou vášní pustila druhá
dvojice návštěvníků - víc nás zatím
v hospodě nebylo - ale vydrželi jsme.
Máme-li hodnotit interiér, jsme
trochu na rozpacích. Místnosti jsou zjevně nově vymalovány,
barový pult s pípou vypadá také
nově, ale zbytek zařízení budí dojem, jako kdyby stálí hosté přivezli, co jim doma zbylo. To za určitých okolností může působit mile
a útulně, zde se nám to tak nejevilo.

Nabídka nápojù
a jejich kvalita
V hostinci se točí jeden druh piva
- protivínský jedenáctistupňový Platan. Další možnost, co se piva týče,
tedy nemáte, což je určitě škoda.
Naštěstí byl jediný zlatavý mok
správně vychlazený, natočený s poctivou mírou i pěnou. Nabídka na
další pivo přišel v pravou chvíli a byl
akceptován pouze zčásti. Dotaz jednoho z naší dvoučlenné společnosti
voudeci vína
na možnost objednání dvoudeci
vapil, ale nás
výčepního možná překvapil,

(ten jsme ani nečekali), ale pít se dal
a mohli bychom uvést, kde v Prostějově dostanete horší. V chladicí skříni
ve výčepu byly vidět lahve, dokazující,
že s objednávkou panáka ze základní
škály „tvrdých“ destilátů bychom také
uspěli.

Nìco
k zakousnutí
Tento odstavec bude velmi krátký.
Kromě suchého krajíce v rámečku
nad vstupem do druhé místnosti není
k dispozici nic dalšího. Po této stránce
hostinec zklamal. Blízkost marketu
tento nedostatek rozhodně nenahradí... Ve správné hospodě se musíte
dobře nejen napít, ale mít možnost
se i najíst!

Kvalita servisu
Dala by se vyjádřit stručně: přiměřená. V hostinci bylo během naší
návštěvy ponejvíce šest hostů, chvíli
jsme tam byli sami. Zdálo se nám, že
všichni ostatní příchozí se navzájem znali, s nimi výčepní prohodil
i pár slov, ale nás, kteří jsme zde
byli poprvé a zřejmě naposledy,
toto štěstí nepotkalo, i když... Jeden
z nás se dotázal na cestu na WC a ta
mu byla ochotně popsána.

Místo úlevy
Skoro jsme v uvozovkách zajásali, že konečně máme co kritizovat
poté, co jsme
me
zatím
m toalety

JAKO PTADVACÁTÝ PIŠEL NA ADU PODNIK S NÁZVEM:

HOSTINEC-VINÁRNA PEMYSLOVKA

EXCELENTNÍ

Shrnutí
- celkový dojem
Zůstali jsme v hospodě „U Krajíce“
kratší dobu, než jsme předpokládali. Utratili jsme také méně, než
jsme předpokládali. Také hostů
jsme čekali víc. Občas se někdo
objevil, postál chvíli u výčepu
a zase odešel. Cítili jsme se tam
trochu jako cizí prvek, ale třeba
jsme jen netrefili správný okamžik. Každopádně nás nic neláká k další návštěvě uvedeného
podniku.

2hvězdy

Pokud je zvláštní směs inventáře,
kontrastující s novým vymalováním
a výčepem, známkou přestavby interiéru a lepší budoucnosti, omlouváme se. Ale na pivo a něco k němu
zatím raději zajdeme jinam.

Hlasovali jste o zaízení,
které jsme navštívili v minulém díle...

JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI
U HUDE1K2 V PROST4JOV4
Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (76)
Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (8)
Prmr, nkdy to nestojí za nic, jindy vynikající (6)
Zdroj: www.vecernikpv.cz

Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (58)

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V HOSTINCI
NA PEMYSLOVCE?
HLASUJTE BU NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM MŽETE
NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL:
VECERNIK@PV.CZ,
I NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTJOV

KAM RÁDI CHODÍTE NA OBÌD ÈI VEÈEØI?
KDE SI S CHUTÍ POSEDÍTE S PØÁTELI?
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DOBRÉ

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete i
něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i
v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

4 VELMI DOBRÉ

2

SNESITELNÉ

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k
zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

Ale snad není úplně od věci požadovat, aby u kabinky byla klika
se zámkem, uvnitř toaletní papír
a u umyvadla alespoň papírový
ručník...

Jediný druh piva byl sice slušný, ale jinak v této
hospodě, která vypadá z ulice docela slibně, nic
nenajdete. I když se obsluha netváří otráveně
a nenajdete uvnitř špínu, ostatní charakteristiky odpovídají hodnocení, které jsme se rozhodli
eba jen
n o půl h
udělit. K vyššímu zisku, byť třeba
hvězdy,
o...
je ještě hodně a hodně daleko...

HLASUJTE O NEJOBLÍBENÌJŠÍ BAR, HOSPODU
ÈI RESTAURACI A VYHRAJTE VOUCHER K ÚTRATÌ!

RaS resumé
5

l
í
d
.
5
2
Foto: PV Veerník

Než se rozhodnete lem - ušákem. Kromě tohoto in- zase překvapila možnost výběru ze v restauracích i hostincích jen chváventáře se v první místnosti nachází dvou variant bílého vína. Veltlín ne- lili. Čisto na toaletách bylo, což o to,
vstoupit...
stolní fotbal. Protože místností du- byl žádným gurmánským zážitkem v tomto směru nebylo co vytknout.
Před prvotní návštěvou se vždy snažíme, najít si nejprve co nejvíce informací, abychom se připravili na to, co nás
uvnitř čeká. A to se týká nejen cest do
hostinců a restaurací. V tomto případě
jsme však na internetových stránkách
nic nenašli, a moc lepší to nebylo
ani na Facebooku. Většina našich
informací tak pocházela zejména
jen z jednoho posezení s kolegy ze
zaměstnání z doby asi před dvaceti
lety a z dobře vypadajícího nápisu
na poměrně nové fasádě staršího řadového domku v ulici Přemyslovka.
Takže jsme šli do neznáma...

BEREME
B
EREME
K
ES
TOLU
KE
STOLU
L
UPU!!!
LUPU!!!

1

VYHNĚTE SE

POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ,
MŮŽETE VYHRÁT POUKAZ NA
(PRÁVĚ TOLIK ROKŮ
LETOS SLAVÍ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK)
STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ
V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.

20

PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s podtitulem „RESTAURACE“

nebo SMS na èíslo 608 960 042.

UZÁVĚRKA ANKETY JE 19. ÚNORA 2018!

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Propadnou se balkony?

SENZA1NÍ OBJEV: LOVECKÝ KO1ÁR
CÍSAE KARLA I. K VÝRO1Í VZNIKU REPUBLIKY
ČECHY POD KOSÍŘEM Osud dokáže neuvěřitelné věci. Letos
přihrál Muzeu kočárů lovecký kočár určený pro arcivévodu
Karla, pozdějšího posledního rakousko-uherského císaře
Karla I., právě na stoleté výročí vzniku Československé republiky. Expozice parkových a loveckých kočárů tak vyvrcholí na
Josefkolu 2018 představením opravdového unikátu.
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Za několik let fungování muzea z Čech
pod Kosířem se v něm vystřídala už
hezká řádka návštěvníků, kteří nejsou
lhostejní, a tematika těchto romantických vozidel je skutečně zajímá.
Řediteli muzea Václavu Obrovi tak
dávají nezřídka tipy na místa po celé
republice, kde se vyskytne nějaký
zajímavý kočár. „Před jistým časem
jsme koupili několik kočárů z jedné
soukromé sbírky. Majitel je získal
ještě před rokem 1989, ale nakonec
zůstaly pouze zapomenuté někde
ve stodole,“ vysvětlil šťastnou shodu
náhod nový majitel. A nový přírůstek
perfektně zapadá do zamýšlené
letošní koncepce.
„Každoročně se snažíme expozici koncipovat jinak tematicky,
aby návštěvníci, kteří se k nám
pravidelně vracejí, viděli zase něco
nového. Pro letošní rok jsme vybrali

parkové a lovecké kočáry slavných
osobností i rodin. Pokud jsme tázáni
na téma aktuálního ročníku Josefkolu, obvykle se necháme inspirovat
tím, co nám osud přihraje do cesty,
což se tentokrát dokonale povedlo,“
pochvaluje si Obr.
A jakou spojitost má nově objevený kočár s císařem Karlem?
Na mosazných maticích jednoho
z pořízených vraků je totiž věnování
arcivévodovi Karlovi od firmy J.
Weigl z Brandýsa nad Labem. Na
podlaze karoserie je doposud špatně
čitelné věnování s přesným datem
- 10. srpna 1909. V tomto městě
totiž v roce 1908 nastoupil budoucí
císař Karel I. svou vojenskou službu.
A badatel Muzea kočárů Milan
Novák z Čelechovic na Hané
vypátral, že v roce 1909 byl arcivévodovi opravdu předán jeden
z kočárů od firmy Weigl. Ten se
brzy přesvědčil o kvalitě výrobku
a tato firma se stala Karlovým
dvorním dodavatelem.
Nález je pochopitelně o to cennější,
že si letos připomínáme sté výročí
konce Rakouska-Uherska a vznik

Muzeum kočárů chystá lahůdku na Josefkol

Opraví školku i školu
Takto vypadá lovecký ko%ár Vis a vis arcivévody Karla I., pozdjšího císae.

československého státu. „Letošní Josefkol tedy bude inspirován odchodem císaře Karla I. a příchodem
nové vlády prezidenta Masaryka,“
rodí se Václavu Obrovi v hlavě
scénář vrcholné akce sezóny. Do té
doby bude ovšem zapotřebí ještě
hodně práce. Kočár je prozatím
v žalostném stavu, musí tudíž pro-

obec už má náhradu
zjistili jsme

Ha%ky, kde žije zhruba stovka obyvatel, jsou známé zejména svojí vysokou volební ú%astí a tradi%ní akcí, kdy se na jae do malé obce sjedou cyklisté z dalekého okolí.
Foto: archiv Veerníku

je oprava rybníka na návsi. Letos
bychom rádi připravili projekt tak,
abychom v příštím roce mohli požádat o dotace,“ nastínil plány obce,
která se pyšnívá vysokou volební

Nové kamery
v Lipové a Hrochovì
Konicko (mls) - Díky projektu
Bezpečný Mikroregion Konicko
byly instalovány dvě bezpečnostní
kamery, které snímají SPZ projíždějících vozidel a pomáhají v odhalování trestné činnosti. Kamery
jsou instalovány v obcích Lipová
a Hrochov. Akce navazuje na dříve
realizovaný projekt, díky kterému
byly umístěny dvě kamery v Konici. „Do budoucna počítáme s rozšířením kamerového systému i do
dalších obcí Mikroregionu Konicko, aby bylo možné monitorovat
pohyb vozidel pachatelů trestné
činnosti na větším území,“ uvedl
Jaroslav Procházka, předseda Mikroregionu Konicko. „Projekt realizujeme ve spolupráci s Obvodním
oddělením Policie ČR Konice,“
dodal.

EXKLUZIVNĚ

Starosta Haek zemel,
HAČKY Uplynulé pondělí 5. února
by se dožil 65 let . Své životní jubileum už oblíbený starosta Haček
Josef Vychodil se svými blízkými
a spoluobčany v hasičské klubovně
Bumbálka neoslaví. Koncem loňského října zemřel, ve funkci jej tak
nahradil někdejší místostarosta.
Nový starosta Haček byl zvolen na
jednání zastupitelstva v prosinci 2017.
„S Pepou jsme dlouho spolupracovali
a zastupitelé chtěli, abych to po něm
převzal. Myslím, že budeme fungovat
stále stejně,“ vyjádřil se Ladislav Zajíček.
„Rozpočet naší malé obce je velmi
omezený. Naší největší prioritou

Čechy pod Kosířem (mls) - V havarijním stavu se dlouhodobě
nachází balkony v domě s pečovatelskou službou v Čechách pod
Kosířem. Vedení obce plánuje na
letošní rok jejich opravu, zatím se jí
však nepodařilo na tuto akci sehnat
vhodnou firmu.

účastí, Ladislav Zajíček. Zajímavostí také je, že novým místostarostou se po Zajíčkovi stal Jiří
Vychodil, což je syn někdejšího
(mls)
starosty.

Foto: archív Muzeum &echy pod Kosí-em

jít zásadní rekonstrukcí, aby byl do
července 2018 řádně připraven.
A jak takový lovecký kočár vypadá? Pojme pohodlně šest osob
a je v přírodní barvě jasanového
dřeva. Má dveře a vzadu sedí naproti
sobě čtyři lidé, karosérie je dokonce
vybavena barem pro uchování vína
a svačiny k cestě na lov i boxem pro

osobní věci chráněným otvíracími
dvířky. Na opěrce zadního sedadla
jsou dále speciální držáky na brokovnice, aby zbraně nemuseli lovci
držet během cesty v ruce a na mosazných klikách kočárových dveří
je rytina psa honícího jelena. Dnes
by se prostě řeklo užitkové vozidlo
s nadstandardní výbavou.

SEBEVRAH
Životní drama u Bedihošt

BEDIHOŠŤ Tohle se jen tak nevidí... Na silnici směrem na Bedihošť
chtěl mladý muž spáchat sebevraždu skokem pod auto. Sebevrah se
pak zle sápal po policistech, kteří
mu v úmyslu zabít se zabránili. Museli ho ovšem spoutat, mladík byl
totálně opilý a agresivní. Příhoda
měla šťastný konec, když skončil na
záchytce a po vystřízlivění se druhý
den dostavil na policejní služebnu,
kde se za své chování omluvil.
„V neděli čtvrtého února před sedmou
hodinou jsme přijali oznámení o nebezpečném pohybu mladého muže na
komunikaci u obce Bedihošť. Věc ozná-

mil projíždějící řidič, který uvedl, že mu
dotyčný sdělil svůj úmysl skočit pod
náhodně projíždějící automobil. Na
místo vyslaní policisté se s mladíkem
nebyli schopni domluvit, stále vyhrožoval sebevraždou pod koly automobilu,“
popsal dramatickou situaci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Policisté tak museli rychle konat!
„Z důvodu ochrany bezpečí jeho
i silničního provozu byl muž za použití donucovacích prostředků hmatů
a chvatů zajištěn. Poté mu byla přiložena služební pouta a k dalším úkonům

Mořice (mls) - Do rekonstrukce
místní mateřinky se letos chtějí pustit v Mořicích. V obecním
rozpočtu si na to vyhradily částku
zhruba dva miliony korun. Zároveň by měla za 200 000 korun
vzniknout projektová dokumentace na opravu základní školy. Náklady na její celkovou rekonstrukci
zatím nebyly vyčísleny.

Neposeèená tráva
Runářov (mls) - „Přestože je už
zima, tráva v Runářově zůstává neposečená,“ postěžoval si na jednání
zastupitelstva jeden z občanů žijících v této obci příslušící k městu
Konice. Tamní starosta František
Novák mu přislíbil, že jeho podnět
předá majetkoprávnímu odboru.
„Runářov by dle plánu měl být dvakrát do roka posečen,“ poznamenal.

SKONIL
V POUTECH!

byl převezen na policejní služebnu.
Provedenou dechovou zkouškou
mu změřili hodnotu 2,23 promile alkoholu. Protože mladík nepřestával
s agresivními výpady a vyslovovanou
touhou si ublížit, byl po lékařské prohlídce umístěn k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci,“ popsal dále mluvčí prostějovské
policie.
Celé drama, v němž šlo mladému
muži doslova o život, skončilo na druhý den optimisticky. „Po svém vystřízlivění navštívil policejní služebnu znovu
a za své jednání se policistům omluvil,“
prozradil František Kořínek.
(mik)

Dálnice bez poplatku od Vranovic-Kelčic se řidiči
NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOVSKO Cedule „Dálnice bez poplatku“ na D 46 ve
směru od Vyškova nedává smysl!
U Žešova totiž stále není nájezd
na dálnici ve směru na Olomouc.
Na celou situaci upozornil redakci
Večerníku jeden z našich čtenářů.
Zjišťovali jsme proto, zda, kam
a kdy se cedule přemístí...

Martin ZAORAL
Cedule „Dálnice bez poplatku“ ve
směru od Olomouce je v pořádku.
Na dálnici můžete bezplatně najet

LETOS NEDOČKAJÍ

u Tesca a sjet u benzínky OMV před
Žešovem. Ale od Vyškova? „Ředitelství silnic a dálnic zde instalovalo
cedule totožně tedy od Žešova po
Tesco, ale tento úsek „bez poplatku“
nelze využít! U Žešova totiž není
nájezd na Olomouc. Takže lze najet pouze u bývalé Vitany a po pěti
stech metrech sjet u Teska. To se určitě nedá nazvat ´objetí´ Prostějova.
Přitom z jihu Prostějovska jezdí do
průmyslové zóny stovky lidí za prací
a stovky lidí na nákupy do obchodní
zóny u Držovic,“ upozornil Večerník Tato dopravní zna%ka na D46 ve smru od Vyškova nedává smysl, neboD
Foto: Martin Zaoral
Petr Matys z Otaslavic, kterému se u Žešova není nájezd na Olomouc.
nelíbí, že lidé z jihu regionu, kteří jezdit zbytečně přes celý Prostějov. na první možný nájezd tedy Vranonemají dálniční známku, tak musí „Možná by stačilo posunout cedule vice-Kelčice, což by dávalo logiku.

Nebo by měly být cedule ´Bez poplatku´ umístěny až u bývalé Vitany,“
nastínil své návrhy čtenář.
S jeho zajímavým podnětem se Večerník nejprve obrátil na Ředitelství silnic a dálnic. Zde jsme zjistili,
že o umístění dopravního značení
a stanovení úseku bez poplatku na
dálnicích rozhoduje Ministerstvo
dopravy ČR. A dle něj se situace
minimálně v průběhu letošního roku
nezmění... „Otázka dálničních úseků
bez poplatku je vázána na vyhlášku

o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem,
kterou každý rok připravujeme na
Ministerstvu dopravy a v níž zároveň
řešíme podobu dálničních známek
na další rok. Nelze pouze přemístit
dopravní značení, to musí vždy odpovídat vyhlášce. Nyní jsme tedy ve fázi
sbírání podnětů, následně je budeme
vyhodnocovat a řešit pro příští rok,“
reagovala na dotazy Večerniku Lenka
Rezková z tiskového oddělení Ministerstva dopravy.

150123020036

region

Škodu za 14 000 korun způsobil neznámý pachatel, který se
u Zdětína vloupal do rekreační
chaty. Někdy v době od pondělí
5. do pátku 9. února překonal
oplocení zahrady a vypáčil jedno z oken. Poté chatu prohledal
a z obývacího pokoje odcizil
LCD televizor značky LG se satelitním přijímačem. Policisté
případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Vykradená chata

Minulý čtvrtek 8. února před
šestnáctou hodinou kontrolovali policisté v obci Bedihošť osobní automobil značky Ford a jeho
dvaašedesátiletou řidičku. Žena
jevila známky ovlivnění alkoholem a provedenou dechovou
zkouškou u ní policisté změřili
hodnotu 2,05 promile alkoholu
v dechu. Seniorka se změřenou
hodnotou souhlasila a přiznala
vypití dvou malých odlivek tatranského čaje v době od třinácté do patnácté hodiny. Policisté
ženě na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.
Pro své jednání je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem
návykových látek. Za ten jí v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta, peněžitý trest a zákaz
řízení motorových vozidel.

Seniorka pod vlivem





10

Martin ZAORAL

saa

3x foto: Martin Zaoral

masopust vyrazili poprvé a chytlo nás
to. Ve městě se většina lidí takhle dobře společně bavit neumí, spíš všichni
čekají, že je bude bavit někdo jiný,“
všimla si Lída Pokorská z Prostějova.

PROSTĚJOVSKO Může děkovat všem svatým,
že tohle vůbec přežil! Mladý šofér osobního auta
na dálnici u Prostějova nezvládl řízení a po smyku „vypadl“ z komunikace. Na poli se jeho auto
několikrát přetočilo přes střechu, ale ze zdemolovaného vozidla se mladík dostal sám a pouze
s lehkým zraněním!
„V úterý šestého února krátce po páté hodině došlo
na sedmnáctém kilometru dálnice D46 ve směru na
Prostějov k havárii osobního automobilu typu Volkswagen Golf. Jednadvacetiletý řidič z dosud přesně
nezjištěných příčin nezvládl řízení a dostal smyk.
Následně vozidlo vyjelo vpravo mimo komunikaci
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do pole, kde se několikrát přetočilo přes střechu. Při
havárii utrpěl muž lehké zranění, se kterým byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50
tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Po prohlídce poškození vozidla na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Těžko říct, jestli řidič sanitky jel k závažnému případu za
pacientem. Každopádně ale jízdu na dálnici absolutně nezvládl a se záchranářským vozidlem po smyku najel do středových svodidel.
„Ve středu sedmého února patnáct minut před sedmnáctou hodinou došlo na
sedmadvacátém kilometru dálnice D46 ve směru na Prostějov k havárii dodávky
značky Volkswagen. Podle dosavadního šetření dvaačtyřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, přičemž na mokrém povrchu dostal
smyk. Následkem toho se vozidlo stalo neovladatelným a narazilo přední částí do
pravých svodidel. Poté se automobil roztočil a do pravých svodidel narazil také
zadní částí, načež zastavil v pravém jízdním pruhu. Ke zranění osob při havárii nedošlo,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Škoda na sanitce i dálničních svodidlech byla stanovena na 120 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího šetření. Po dobu
šetření a odklízení následků havárie byl provoz v místě sveden do jednoho jízdního pruhu,“ doplnil František Kořínek.
(mik)

)"7¦3*&4"/*5,:

Veselo bylo i jinde. „Maleny, Maleny, té só mě sózeny. Krčma pod ořechem, pokrytá je mechem. Deš si
tam pivo dáš, pěkně si zazpíváš: Maleny, Maleny, té só mě sózeny!“ znělo
během letošního masopustu v Malenách, kde jsou masopustní průvody
projevem skutečného vesnického
obrození. „Dnes zažíváme premiéru
naší nové hymny. Hudba i text jsou
dílem plumlovského učitele a našeho
velkého kamaráda Vaška Procházky,
který nám hrává při všech možných
příležitostech,“ byl hrdý na svého
štamgasta jeden z hlavních motorů
celé akce a majitel oblíbené hospody
U Růžičků Zdeněk Pecha.
Řádící chřipka se letos promítla do
celkového počtu maškar snad ve
všech obcích. Navzdory hrozící epidemii se v Horním Štěpánově sešlo
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Babišovo“. V Březsku má masopust
pevnou tradici, ke které se však připojují stále další a další recesisté. „Syn tu
před šesti lety koupil chatu a chvilku
jsme se tu rozkoukávali. Loni jsme na

LEPUBBLÊÊEEPSB[[JMMOOBN
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Jednu z nich bylo možné spatřit třeba
v Březsku. „Udělali jsme si ji už před deseti lety, nyní jsme ji pouze aktualizovali,“ prozradila Večerníku žena představující vysoký cihlový komín, na jehož
vrcholku se nacházelo hnízdo se čtyřmi malými čápy. Pod ním pak přibyla
všem pochopitelná cedulka „Nejsem

BYLI JSME
U TOHO
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Bavit se umíme sami! To je hlavní
vzkaz všech účastníků letošního masopustu v obcích regionu. V sobotu
10. února se po celé řadě regionálních
vesnic potulovaly nejprve organizované, s přibývajícím časem pak čím dál
více roztroušené skupinky často originálních a vtipných masek.

PROSTĚJOVSKO Bez masopustu se na vesnici sice žít dá, ale... není
to ono! Tam, kde si tento bláznivý den každoročně naplno užívají,
o tom ví své. Dobře si uvědomují, že bez medvědů, celebrit, mrtvol, krotitelů duchů, oslů, hastrmanů, kominíků, jeptišek, klaunů,
muziky, jednohubek, koláčků, čaje a samozřejmě slivovice by byl
jejich rok smutnější i chudší. A to o dost! PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se o tom uplynulou sobotu, kdy se konaly Masopusty doslova po
celém regionu, přesvědčil na vybraných místech.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE

KONICE Staršího muže, který se ve firmě na Konicku
snažil z traktoru vysát sto litrů nafty, zadrželi salo nemìl
Takové ko kaè...
motní majitelé zemědělského areálu. Když na
es
místo přijeli koničtí policisté, nestačili se divit,
ani Jan Tl
jak byl zloděj na svůj čin perfektně technicky
připraven. Na svém kole měl zavěšeny nejen kanystry, ale
i celou výbavou pro vysávání pohonných hmot z nádrží!
„V úterý 6. února před jednadvacátou hodinou prováděli
dva bratři ve věku dvaadvacet a třicet let náhodnou kontrolu své firmy v obci na Konicku. Při této kontrole zadrželi
třiašedesátiletého muže z Brna, který měl do oploceného
areálu zemědělské farmy vniknout po poškození oplocení. přivařené háky na čtyři kanystry. Při následném výslechu se
V okamžiku zadržení se měl muž připravovat k odčerpání nafty muž přiznal, že měl v úmyslu z traktoru odčerpat 100 litrů moze zaparkovaného traktoru. Podezřelého na místě zadrželi i se torové nafty a v kanystrech ji poté na jízdním kole převézt ke
čtyřmi kanystry o celkovém objemu 100 litrů a gumovou had- svému, asi tři kilometry daleko zaparkovanému nákladnímu
icí k přečerpání nafty z nádrže stroje,“ uvedl František Kořínek, automobilu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
pro podezření z přečinu krádeže ve stádiu pokusu. Za ten
Nedaleko od traktoru nalezli pak ještě policisté v seníku podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ dodal
(mik)
hned 72 masek! „Loni nás bylo sice speciálně upravené horské jízdní kolo. „To mělo na rámu mluvčí prostějovské policie.
o sedm víc, ale vzhledem k tomu, že
je spousta lidí nemocných, to považuji za zázrak. Je to hlavně díky tomu,
že kromě našich stálých opor dorazila i řada nováčků,“ řekla nám Lucie
značky Mercedes-Benz. „Podle slov dvaačtyřicetiletého řidiče
Grygová. Sama starostka zdejšího
mělo k nehodě dojít po najetí na železný profil ležící na komusboru dobrovolných hasičů vyranikaci. Následkem toho měl muž ztratit vládu nad vozidlem
zila v převleku za Halinu Pawlova vyjet vpravo mimo komunikaci. Na příkrém svahu příkopu se
skou, což bylo patrné zejména díky
pak dodávka převrátila na pravý bok. Ke zranění osob nedošlo
poprsí, které málem přetékalo
a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
přes kopec do sousedního Brodku
sto deset tisíc korun,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový
u Konice... „Slyšela jsem, že by měla
 &'
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
mít nějakého nového přítele. Třeba
mě potká něco podobného,“ usmála VRANOVICE-KELČICE Železný profil poslal dodávku Územní odbor Prostějov.
do příkopu. Alespoň její řidič to po nehodě u Vranovic Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými
se Grygová.
Masopust neboli ostatky skončí tvrdil policistům, kteří po vyšetření karambolu tuto verzi zkouškami. „Příčiny, okolnosti, míra zavinění i původ kovového
o Popeleční nebo též „Škaredé stře- potvrdili. Kde se ale dlouhý kus železa na komunikaci vzal, profilu jsou předmětem dalšího šetření. Pravděpodobnou verzí je, že profil byl součástí nedostatečně upevněného nákladu
dě“, od níž by měl následovat čtyři- to zůstává záhadou...
cetidenní půst, který má trvat až do V úterý 6. února před pátou hodinou došlo na komunikaci mezi dosud nezjištěného vozidla a při jízdě vypadl na komunikaci,“
obcemi Žešov a Vranovice-Kelčice k dopravní nehodě dodávky vysvětlil mluvčí prostějovské policie.
(mik)
Velikonoc.

VIDEO&FOTOGALERIE

URČICE Předminulou neděli
4. února po třetí hodině v noci
došlo v Určicích k havárii vozidla
Škoda Fabia. Podle informací
Večerníku jeli v autě dva mladí
muži a dvě dívky, a to přímo z plesu, který se konal právě v Určicích.
Z dechu šoféra cítili policisté alkohol, mladík však dechovou zkoušku
i lékařské vyšetření odmítl.
„Sedmadvacetiletý řidič z dosud
přesně nezjištěných příčin při jízdě
směrem z centra obce nezvládl
řízení a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého

„Řidič je pro své jednání podezřelý
z několika přestupků podle zákona
o silničním provozu, za což mu hrozí
pokuta v rozmezí od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun a zákaz řízení
motorových vozidel na dobu od
jednoho do dvou let. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
Po kontrole poškození vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení
o jeho registraci. Další jízdu muži
zakázali a na místě zadrželi také jeho
řidičský průkaz.
(mik)
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stromu, o který se vozidlo zastavilo.
Při havárii došlo k lehkému zranění
čtyřiadvacetiletého spolujezdce. Ke
zranění dalších osob nedošlo,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun. Podrobení se zkoušce
na ovlivnění alkoholem i jinými
návykovými látkami řidič odmítl.
Přesto byl z něj cítit alkoholový zápach a měl nápadně zarudlé oči...

www.vecernikpv.cz
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Najel jsem na železo,“
tvrdí řidič

,KDGÑUKG@NP=JPM<GQ2MàD>Á>C
+@>COîG[?Ñ>C<Oh
UM<IDGNKJGPE@U?>@@

www.vecernikpv.cz

klikni na

/BGUPWÝVQÎS[ଙ,POJDLB
MASOPUSTNÍ
MAŠKARY
PROTANČILY
VESELÝMI
V Malenách složili hymnu, po Březsku chodilo čapí hnízdo
VESNICEMI $):$&/1ʋ*ɥ*/6
a do Horního Štěpánova dorazili hned dva čeští prezidenti
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aneb jsme
s vámi u toho...
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zprávy z regionu
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lané na místo a nechtěl si ho nechat
vymluvit. Protože jevil zjevné známky
podnapilosti, provedli u něj policisté
dechovou zkoušku, která změřila
hodnotu 1,94 promile alkoholu v dechu. Z důvodu ochrany života a zdraví
byl muž k vystřízlivění umístěn do
protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. (mik)

PIVÍN Ani minulý týden se
neobešel bez autonehody, při které
hrála hlavní roli zvěř. Tentokrát šlo
o srnu, která u Pivína náhle vběhla
do cesty řidiči škodovky. Zvíře
srážku nepřežilo, převzali si jej
myslivci.
Vše se událo minulé pondělí 5. února
v sedmnáct hodin na komunikaci
mezi obcemi Pivín a Dobromilice, kde
došlo ke střetu osobního automobilu
s lesní zvěří. „Srna šestačtyřicetiletému
řidiči automobilu značky Škoda do
cesty z pravé strany vběhla náhle,

takže ten střetu již nedokázal zabránit.
Po srážce s přední částí vozidla srna na
místě uhynula,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 40 000
korun. „Alkohol u řidiče policisté
vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Usmrcené zvíře si na místě
převzal zástupce místního mysliveckého sdružení,“ dodal Kořínek. (mik)
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ZABITÁ srna
pro myslivce

PROSTĚJOVSKO Další záchranu
sebevraha si na své konto připsali
policisté na Prostějovsku. Opilý
muž zavolal na policejní tísňovou
linku, že se hodlá zabít. Nakonec
skončil, stejně jako mladík ze strany 9, na záchytce.
„Ve čtvrtek prvního února před
třiadvacátou hodinou oznámil
sedmapadesátiletý muž z obce na
Prostějovsku na lince 158 svůj úmysl
vzít si život. Ten potvrdil i hlídce vys-

oznámil sebevrah
% 


  

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

17112411389
18020910197

15021020132

12

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


rozhovor Večerníku

„NERAD BYCH BYL NAIVNÍ ŽIDOFIL“
Michal Šmucr se stal předsedou nového Spolku Hanácký Jeruzalém,
který si klade za hlavní cíl připomínat veřejnosti historické skutečnosti
bych nazval ‚naivní židofil´. (úsměv)
Myslím si, že Židé něco takového nemají rádi a nemají to ani zapotřebí, aby lidé
nějak vystupovali na jejich podporu. Jde
mi jen o to, objektivně připomenout historické věci. Navíc všechny připomínky
osobností a událostí se netýkají pouze
židovské kultury. Ostatně na první akci
našeho spolku jsme se zabývali i historií
zrušeného katolického hřbitova. Znovu
opakuji, jsme nejenom apolitičtí, ale jsme
i naprosto a přísně laičtí. Sdružujeme lidi
různých vyznání, aniž bychom byli náboženskou organizací.“
 Jisté zaměření spolku jste již naznačil. Co je dalším posláním a stěžejním úkolem skupiny lidí, která
chce být a je stále více slyšet?
„Rád zopakuji, že chceme před veřejností zmiňovat v tuto dobu méně známou prostějovskou historii. Chceme
připomínat historii soužití Prostějova
s židovskou komunitou i pořádat piety
za oběti holocaustu. To vše na formátu
spolkové činnosti.“
 Vytýčili jste si milníky pro
vaše fungování a čeho byste chtěli
dokázat?
„Spolek jakožto takový má jednu velkou výhodu. Zásadně totiž pracuje ryze

oslovit prostřednictvím kontaktu, který
najde na internetových stránkách spolku. Přivítáme každého, kdo má upřímný zájem o věci, které spolek řeší.“
 Jak často se scházíte?
„Zhruba jednou za měsíc, kdy si dáme
společně čaj v Baru 12 opic.“
 Které nejbližší akce máte v plánu?
„Již 25. 2. v neděli proběhne v aule
gymnázia akce k svátku Purim. V červnu chceme zopakovat vzpomínku na
občany, kteří byli z Prostějova odsunuti
transporty. Připomenu, že jich bylo na
dvanáct stovek, přičemž většina z nich
byla ještě téhož roku 1942 odvezena
do Běloruska a tam byli zmasakrováni
někde v lese... Byl to bezprecedentní
zločin, který se v historii Prostějova
stal! Dodnes přitom tito bývalí občané
nemají na veřejném místě ani cedulku...
Toto bychom chtěli napravit. Je naším
cílem, aby vzniklo pietní místo k této
události. Kde a kdy, to bych v tuto chvíli
nechtěl předjímat.“
 Přestože jste zmínil, že Spolek
Hanácký Jeruzalém se nebude věnovat čistě židovské otázce, nejde se
nezeptat – co vy a komunita Židů?
(úsměv) „Především mezi svými kamarády nerozlišuji, kdo je Žid a kdo není,

Bohužel dnešní doba je ohraničená
přítomností a urč
určitým konzumem,
zapomíná se p
přitom na historii
a pramálo lidí se sta
stará o budoucnost.
na základě zájmu lidí, kteří jsou jeho
členy nebo jeho součástí. V první řadě
se tak vychází z jejich možností a volného času. Proto vše funguje na dobrovolné bázi a bez povinných úkolů. Nicméně pro nás je hlavním cílem upozornit
veřejnost na události, které proběhly,
a to nejen důstojnou formou piety, ale
také společenskými i kulturními akcemi. V plánu je též instalace pamětních
desek na veřejných místech.“
 Kolik máte již v současnosti členů? A jak je to se vstupem, kdybych
se třeba já rozhodl rozšířit vaše
řady?
„Počet našich členů již překročil
desítku a dále roste. (úsměv)
Každý, kdo se chce stát naším
členem, nás může jednoduše

kdo má onen či jiný původ. Tato otázka je mi však blízká. Myslím si totiž, že
každý, kdo je otevřený historii, přece
ví, že v české kotlině se protínají určité
kulturní vlivy. A každý, kdo historii vnímá, si musí připustit, že jedním z těch
významných vlivů je vliv židovské kultury. Tvářit se, že to neexistuje, je prostě
směšné. Projděte se po Praze, ale i řadě
dalších měst a na každém kroku uvidíte prolínání určitých kulturních směrů,
které se navzájem obohacovaly. A buďto je k tomu člověk otevřený, nebo je
necitelný. Bohužel dnešní doba je ohraničená přítomností a určitým konzumem, zapomíná na historii a pramálo
se stará o budoucnost. Lidé tak přestávají jisté věci úplně vnímat, což je dle
mého názoru chyba. Proto se snažím
ty nejzásadnější momenty co nejčastěji
připomínat.“
 Věnoval jste se takto silně historii
vždycky, nebo se ve vás kulturní vnímání našich předků zrodilo až v pozdějším věku?
„Obecně je to ve mně asi hodně dlouho...
(pousměje se) Svého času jsem dokonce

Foto: archív Veerníku

váhal, jestli historii nepůjdu studovat.
Nakonec mě osud zavál trochu jiným
směrem, ale já pořád věřím, že jednou
budu mít čas se historii naplno věnovat.
(úsměv) Rozhodně se moje zájmy netýkají pouze židovství, dlouhou dobu jsem
se například zabýval osobnostmi armády
první republiky či pevnostním stavitelstvím první republiky. Udržoval jsem
kontakty s rodinou syna významného
absolventa gymnázia a rodáka z Čehovic
Karla Husárka, jeho tatínek byl výraznou
osobností našich legií v Rusku, v meziválečném období zastával významné funkce v československé armádě a byl tvůrce
československého opevnění. Takže historie je pro mě věc, která se netýká pouze
židovské problematiky, je to záležitost
mých širších a dlouhodobějších zájmů.“
 Nelze v tomto rozhovoru opomenout nejtřaskavější věc, která v tomto
směru hýbe Prostějovem, a to je tolik
diskutovaná revitalizace židovského hřbitova ve Studentské ulici. Co
k tomu můžete říci jako předseda
spolku?
„Kauza starého židovského hřbitova je
věc, kterou vidím v první řadě jako obrovskou příležitost pro město Prostějov.
Jeho představitelé mají šanci využít tento
projekt pro blaho veřejného dění, ve prospěch města a jeho občanů. To, že se tak
nestalo, je strašná chyba! Celá záležitost
měla na začátku obrovský potenciál stát
se krásným příběhem s velmi dobrým
koncem. Místo toho se vyvolala hysterie,
díky níž se vše dostalo do situace, která
Prostějov v globálním pohledu mimořádně poškodila.“

 A jaký je váš ryze osobní názor na
tuto problematiku?
„Myslím si, že se především naprosto
zhroutila komunikace o této věci. A já si
kladu otázku, jestli v tom byl úmysl, nebo
jenom nedostatek zodpovědnosti...“
 Když se zeptám na rovinu, jste
pro návrh židovské federace, nebo
zachování současného stavu?
„Za prvé, to místo si zaslouží zvýšit svoji
pietu a připomínku. Ostatně dnes je to
kulturní památka. Tento fakt by se neměl
ledabyle opomíjet. Když se bavím s lidmi, kteří jsou odborníci na architekturu
či projekční činnost, tak vám řeknu, že
vyřešit okolí školy tak, aby se zintenzívnily požadavky na zvýšení piety a současně
se zachovala bezpečnost dětí i obslužnost celého prostoru, a přitom to udělat
pěkné, aby se to líbilo i lidem bydlícím
v okolí, je technicky naprosto možné
a schůdné. Je to jenom otázka finančních
prostředků a již zmíněné komunikace
k tomu, aby všichni zainteresovaní pochopili, že celá věc má vstřícné a vlídné řešení. Jsem také přesvědčen, že na projekt
zajímavý nejen pro židovskou federaci,
ale i statutární město Prostějov, že by se
peníze našly. A pokud není problém ani
technický, ani ekonomický, tak si řekněme, v čem je tedy problém?! Dostaneme
se zpátky k oné komunikaci a schopnosti
se dohodnout. Je třeba se neděsit, převzít
určitou zodpovědnost a dokázat využít
příležitosti. Tohle mi zatím připadá, jako
když se rozhodnete překopnout ve fotbale prázdnou branku...“
Druhý díl obsáhlého rozhovoru
najdete v příštím vydání Večerníku

vizitka
MICHAL ŠMUCR
✓ narodil se 18. srpna 1963 v Brně
✓ profesně působí ve funkci ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera
✓ dlouhodobě žije v Bílovicích-Lutotíně
✓ absolvent Mendelovy univerzity v Brně,
Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty na Univerzitě
Karlovy v Praze
✓ první profesní zkušenost byla na pozici technik v SDP Čehovice
✓ učit začal v roce 1990 na Švehlově střední škole polytechnické
v Prostějově, kde se v roce 1994 stal zástupcem ředitele, o tři roky později
jejím ředitelem
✓ od roku 2003 řídí Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ je ředitelem Sdružení středního školství Olomouckého kraje, jehož
členem se stal v roce 2001
✓ od roku 2012 je předsedou dozorčí rady společností IF Holding
a IF Facility
✓ je členem společností Gaudeamus, Rotary Club Olomouc City a nově
i předsedou Spolku Hanácký Jeruzalém
✓ v roce 2015 mu bylo uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání MŠMT
ČR - Medaile za vynikající pedagogickou práci 2. stupně
zajímavost: má se stát poradcem premiéra pro školství v připravované
vládě Andreje Babiše

151204111262

Purim
v „hanáckém
Jeruzalém“

PROSTĚJOV Spolek Hanácký Jeruzalém, který
nedávno vzniknul v Prostějově, pořádá další
akci pro veřejnost. Tentokrát to bude oslava
židovského svátku PURIM.
„Půjde jednak o krátkou přednášku o Purimu, proč
se slaví a jaký je jeho původ. Přednášejícím bude Jiří
Klimeš ze Židovské obce Olomouc. Připraveno je dále
pásmo tanců a divadelních skečů. Taneční a divadelní
část programu bude v režii taneční skupiny RUT
pod vedením Evy Štefkové a Aleše Procházky
s protagonisty divadla POINT,“ prozradil Večerníku
předseda spolku Michal Šmucr. „Věříme, že akce to
bude atraktivní a přiláká pozornost širší veřejnosti,“
vzkazuje.
PURIM můžete oslavit společně s Hanáckým
Jeruzalémem v neděli 25. února 2018 od 17:30
v aule Gymnázia JiříhoWolkera v Prostějově. (red)

180210710202

jsou trochu zapomenuty. A když jsme
loni poprvé vzpomínali na deportace prostějovských občanů na základě
konečného řešení židovské otázky za
druhé světové války, vznikla určitá diskuse mezi některými lidmi, kteří mají
podobné zájmy jako já, ze které padl
návrh, abychom z této události učinili
tradici. Proto jsme se rozhodli založit
spolek, který by připomínal historické
skutečnosti a zabýval by se pietou obětí
tragédií a nejrůznějších hrůz. Z dalších
setkání pak vyplynulo, že se stanu předsedou. (úsměv) Tuto nikterak honorovanou funkci jsem s velkou ctí přijal.“
 Co vás k tomu kroku vedlo?
„Když se o historii zajímáte, tak skutečně zjistíte, že nepřipomenout pietu za
bezprecedentní vraždění, které v historii tohoto města proběhlo za druhé
světové války, nepřipomenout to, co po
těch lidech, kteří byli vyvražděni, tady
zůstalo, je prostě špatně. Řekněme, že
v rámci exkluzivního
většina z nás cítí určitý dluh k jisté době
mlčení. A ten dluh chceme splatit. Není
interview
v tom nic politického, není v tom nic,
pro Večerníkk
co by bylo namířeno proti někomu.
se ptal
Chceme prostě připomenout kulturu,
o kterou Prostějov bohužel přišel.“
Petr
 Jak tuto funkci berete z pocitové
KOZÁK
stránky? Dá se očekávat, že budete čím dál častěji vystupovat
 Jak jste se dostal do pozice veřejně a dost možná se prát
předsedy Spolku Hanácký Jeruza- za židovskou kulturu...
lém? A jak vůbec vznikla myšlenka „Především bych nerad, abych
na jeho založení?
se dostal do pozice, kterou
„Na Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde
jsem ředitelem, si dlouhodobě připomínáme některé historické skutečnosti,
které jsou možná v Prostějově méně
známé včetně významných postav, jež

PROSTĚJOV V židli ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera Prostějov
úspěšně sedí již patnáctým rokem.
Za tuto dobu se nejprestižnější vzdělávací institut v regionu nejenže patřičně stabilizoval, ale především se
neustále rozvíjí. I proto se GJW drží
na špici ve svém odvětví, přičemž
svým studentům nabízí jak kvalitní
vzdělání, tak i atraktivní mimoškolské aktivity. Populární je například
Divadlo Point, známá je podpora
růstu mladých basketbalistů, ale
i dalších sportovců. Michal Šmucr si
v poslední době ke všem povinnostem „přibral“ i funkci předsedy nedávno založeného Spolku Hanácký
Jeruzalém. Právě na toto žhavé téma
se nesla valná část rozhovoru, ve kterém naleznete spoustu zajímavých
myšlenek a názorů. Dnes vám přinášíme jeho první část.

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Majiteli domu na Újezd Jiímu Wolkerovi “DRBNA“ Z HACAROVY

POLICIE ZABAVILA AUTO bez náhrady ULICE BYLA ODSOUZENA!
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Kdysi krásný
funkcionalistický dům v ulici
na Újezdě patřící Jiřímu Wolkerovi je rozhlehlá stavba, ve které
se nachází celkem sedm bytů.
V přízemí pak dlouhodobě fungovaly tři prodejny. Tržní nájemné
se v případě každé z nich pohybovalo kolem pětadvaceti tisíc
korun měsíčně, sedm bytů pak
mohlo na činži vynést dalších
zhruba padesát tisíc. Navzdory
těmto vysokým příjmům čelil
Jiří Wolker neustálým exekucím
a nyní jej dokonce čeká vězení...
„Jsem v naprosto zoufalé situaci.
Brněnský soud v polovině ledna zamítl moje odvolání, a proto zřejmě
budu muset nastoupit na rok do
vězení. Je to kvůli tomu, že jsem
řídil bez řidičáku,“ zvěstoval redakci Večerníku samotný Jiří Wolker.
Posléze nám poskytl i rozsudek
Okresního soudu v Prostějově.

Zpùsobil nehodu
s tìžkým zranìním
Z rozsudku vyplývá, že trampoty
Jiřího Wolkera se soudy začaly ve chvíli, kdy byl uznán vinným z těžkého
ublížení na zdraví z nedbalosti. Stalo
se tak po automobilové nehodě,
kterou dle rozhodnutí soudu zavinil.
Trest však byl relativně mírný, Wolker
dostal podmíněný trest spojený se
zákazem řízení na půldruhého roku.
On sám však pravomocné rozhodnutí stále zpochybňuje. „Za bouračku
jsem nemohl, napálil do mě zfetovaný
motorkář,“ vyjádřil se razantně.

➢ ZE STRANY 3

Prostjovský „milioná“ nyní žije v tomto notn zchátralém
dom ve Velkém Újezd u Olomouce...
Foto: internet

Netrvalo dlouho a Wolker byl policií
přistižen za volantem bez platného
řidičáku. Následně jej soud odsoudil
k další podmínce a peněžitému trestu. Ani to jej ovšem od řízení neodradilo a celá věc se ještě několikrát
opakovala. Přesto se Wolker netajil tím, že auto bude řídit i nadále,
neboť se bez něj neobejde a hromadnou dopravou jezdit nehodlá.
Tvrdohlavost hraničící s ignorací
mu však nebyla nic platná...

Chytili ho
pøi pøestupku
Loni v létě byl Jiří Wolker bez
řidičáku zastaven prostějovskými
strážníky v Barákově ulici, když se
dopustil dopravního přestupku.
O jeho vině nemohlo i díky kamerovému záznamu být sebemenších
pochyb. Po dalším přečinu mu
Policie ČR vůz zabavila a on sám se
dočkal nepodmíněného trestu. „Je
otázkou, zda je vůbec obžalovaný
schopen řídit s ohledem na svůj
zdravotní stav, kdy trpí silnou cukrovkou, píchá si inzulín pětkrát
denně, špatně vidí, má ischemickou

Majitel domu od své prostjovské nemovitosti v sou%asnosti
v#bec nemá klí%e a tak aby se dostal dovnit, musel telefonovat jednomu z nájemník#.
Foto: Martin Zaoral

chorobu srdeční a je po operaci tří
bypassů, což byl důvod, proč již
dříve odmítl případný trest veřejně
prospěšných prací,“ všimla si
soudkyně Adéla Pluskalová, podle
které by se další podmíněný trest
naprosto minul účinkem. Kromě
ročního trestu vězení nyní Wolker
nesmí tři roky za volant. Po zamítnutí odvolání by rozsudek měl být
pravomocný.

Šestina domu
zmìnila vlastníka
Jiří Wolker trvale bydlí ve Velkém
Újezdě u Olomouce v notně
zchátralém baráku. Zde měl dlouhá
léta pečovat o svoji starou maminku,
čímž zdůvodňoval laxnost při
správě domu na Újezdě. Z něj se za
poslední roky stala skutečná ruina
bez funkčních zvonků a osvětlení
na chodbách. Loni v listopadu
jedna šestina nemovitosti změnila
vlastníka. Od Wolkerova nesvéprávného bratra odkoupila
tuto část pražská společnost,
jenž nechala zabezpečit vchod,
který byl dlouho volně průchozí,

PROSTĚJOV Obviněná argumentovalapřitomtím,žeženuopakovaně
viděla ve vinotéce v Kostelecké ulici.
Celá věc byla o to ožehavější, že paní
Jaroslava má v pěstounské péči
postiženého vnuka.
Na základě jejího podnětu OSPOD
rozjel vyšetřování. Reálně přitom
hrozilo, že o kluka přijde a ten skončí
v dětském domově, a to navzdory
tomu, že se o něj zmíněná paní Jaroslava prokazatelně dobře stará.
Následným šetřením navíc bylo
zjištěno, že poškozená s alkoholem problémy nemá a ve vinotéce se zdržovala mimo jiné kvůli
tomu, jelikož tam byla brigádně
zaměstnaná...

kvůli čemuž na chodbách čas
od času přespávali bezdomovci.
Nad vstupními dveřmi se nově
objevila i kamera. Wolker sám
působení menšinového vlastníka
vnímá negativně. „Tváří se slušně,
ale dopustili, aby mi zase někdo
vykradl sklep a vyházeli mé kresby,“
vyjádřil se muž, který kvůli výměně
Lhala zámìrnì?
vstupních dveří nyní nemá klíče od
„Obžalovaná si musela být vědoma
domu, v němž od mládí vyrůstal.
toho, že pokud o někom prohlásí, že
Psychiatøi mu
je alkoholik a předá tuto informaci
prý lichotí
úřadu, který má na starost péči o dítě,
Jiří Wolker se do svých neustálých může to vést i ke změně náhradní
problémů se soudy i nájemníky péče a přerušení dlouholetého vztadostává zřejmě kvůli své duševní hu mezi vnukem a babičkou. Přitom
poruše, která se mimo jiné projevu- toto své prokazatelně nepravdivé
je svérázným, velmi nesouvislým tvrzení několikrát zopakovala. Naslovním projevem. Problémy týka- posledy tak učinila u předchozího
jící se duševního zdraví však on sám hlavního líčení,“ argumentovala ve
odmítá řešit. „Byl jsem pod dohl- své závěrečné řeči státní zástupkyně
edem psychiatrů a ti konstatovali, Libuše Bartlíková.
že jsem svéprávný. Podle nich jsem Obhájkyně poškozené naopak
pouze svobodomyslný, což beru upozornila, že celá záležitost
jako kompliment,“ vyjádřil se v této vznikla na pozadí dlouhodobých
souvislosti Wolker, jehož životní tra- konfliktů v domě. „Má klientka na
ble tak zřejmě až do jeho smrti nikdy OSPOD neuvedla, že je poškozená
neskončí...
(mls) alkoholička. Pouze se ohradila proti

předchozímu slovnímu napadení
a vyslovila svůj názor, že za ním
mohlo stát požívání alkoholu. Jedná
se tedy pouze o nedorozumění,
nikoliv o úmysl poškodit někoho na
cti,“ zformulovala advokátka aktuální stanovisko obžalované.

Pomluvou proti
údajné urážce
Přes veškerou snahu právní
zástupkyně byl soud jiného mínění
a Emílii Horákovou odsoudil
podmíněně na tři měsíce, trest pak
o rok odložil. Proviněná žena by se
tak minimálně po zkušební dobu
měla zdržet dalších urážek či nepravdivých oznámení. Rovněž má
za povinnost zaplatit odškodné ve
výši deset tisíc korun.
„Dle názoru soudu se obžalovaná
o poškozené coby alkoholičce na OSPOD vyjádřila zcela záměrně. Chtěla
jí tím vrátit údajné slovní napadení,
kterým se cítila uražena. Tento incident se však probíral v přestupkové
komisi a není předmětem tohoto
hlavního líčení. V této věci mohu konstatovat, že navzdory důkladnému
šetření nebyl objeven jediný důkaz
pro to, že se tvrzení zakládá na
pravdě. Přitom tímto obžalovaná
prokazatelně způsobila své sousedce
celou řadu problémů,“ odůvodnila
své rozhodnutí Adéla Pluskalová,
která odškodné deset tisíc korun
považovala za přiměřené. „Vysouzené
peníze dám na charitu,“ zmínila se
v této souvislosti poškozená.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůtu pro možnost odvolání. (mik)

Prostjovští radní zatrhli

VÝM4NU STOLETÍ
Marek Pořízka nehodlá bývalý
fotbalový stadion ve Sportovní ulici prodat, upřednostňuje směnu.
„Požaduje za něj buď dům v centru
města, nebo nějaké pozemky,“ uvedl náměstek primátorky.
Dnes už zchátralý a zarostlý stadion
ve Sportovní ulici koupil Marek Pořízka před lety od Bořivoje Kresty,
majitele SK LeRK Prostějov. Původně zde zamýšlel postavit komunitní
domy, čáru přes rozpočet mu však
udělal územní plán města, ve kterém

je jasně stanoveno, že pozemky jsou
určeny pouze pro sportovní účely.
Večerník se telefonicky dotázal
i samotného podnikatele, co jej
k jednání s městem vedlo a proč za
stadion chce právě Wolkerův dům
na náměstí? Bohužel, nic jsme se
nedozvěděli... „Nezlobte se, v tuto
chvíli bych se k tomu nechtěl konkrétně vyjadřovat. Ale v příštích
dnech bychom se o tom mohli pobavit,“ odmítl a přislíbil v jednom
Marek Pořízka.
(mik)

18020610182

18020910193

>>> dokončení ye stranz 3
Večerník se na tiskové konferenci
zeptal na důvody, proč vedení radnice tuto směnu zatrhllo? „Není
vhodné, aby tento památkově
chráněný dům byl v soukromých
rukách. Pan Pořízka by s ním
stejně kvůli památkářům nemohl
nakládat tak, jak by chtěl. Uvnitř
je navíc ještě původní nábytek, tudíž tato nemovitost by tedy i nadále
měla zůstat v městském majetku,“
míní Pospíšil. Jak ještě upozornil,
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Toto období bude svědčit těm Prostějovanům, kteří si budou chtít budovat nový
vztah. Budou k tomu mít více než dost příležitostí seznámit se konečně s osobou,
která by byla tou pravou. A zamilují se dokonce i ti, kteří dosud odmítali.

INFORMUJE
NEPŘEHLÉDNĚTE
- dotace na pořízení
nových strojů a zařízení
- program Technologie
- Průmysl 4.0

Dne 12. 2. 2018 bude zahájen
příjem žádostí v rámci výzvy VII.
programu TECHNOLOGIE, na
základě níž můžete čerpat dotaci
na pořízení nových strojů a technologií. Cílovým územím výzvy je
tentokrát celé území ČR mimo hl.
město Prahu.
Cílem výzvy je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti
malých a středních podniků pomocí investice do nových technologií v souladu s teorií čtvrté
průmyslové revoluce. Základem
projektů je automatizace výroby
a zavádění digitální transformace
související s výrobními procesy.
Teorie průmysl 4.0 vede ke vzniku
tzv. „chytrých továren“, kde jsou opakující se a jednoduché činnosti automatizovány (např. robotickými systémy). Oproti minulým výzvám tak již
není základem programu snižování
nezaměstnanosti pomocí povinného
vytváření nových pracovních míst,
novinkou je rozdělení podporovaných investic na tzv. výrobní a nevýrobní technologie.
Vyhlášení výzvy: 5. 12. 2017
Zahájení příjmu: 12. 02. 2018
Ukončení příjmu: 14. 05. 2018
Kdo může žádat
(příjemci podpory):
podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého
či středního podniku vymezenou
v Příloze I. Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014
Kolik lze získat na jeden projekt
(forma a výše podpory):
míra podpory: max. 45 % způsobilých
výdajů u malých podniků a max. 35 %
způsobilých výdajů u středních podniků dotace na projekt je poskytována
minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
Na co lze získat podporu
(podporované aktivity):
Podporováno bude pořízení nových
strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo
stávajících technologií autonomní
obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího
strojního zařízení s nulovým stupněm
inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE,
který je uveden v Příloze č. 2 Výzvy
(dále jen „podporovaná ekonomická
činnost“).
Podstatné je zejména rozliše  
      
       
      
! " "     
   
Konzultaci k vašemu projektovému záměru poskytnou pracovníci
OHK v Prostějově. Neváhejte nás
kontaktovat na tel. č.: 582332489,
582332721
Více také na webových stránkách
Agentury pro podnikání a inovace (API): www.agentura-api.org
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

Pozvánky
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 /Bc. T. Sojková/

BERANI - 21. 3. až 20. 4. Trpělivost
není vaší silnou stránkou, proto se
kvůli své pověstné nedočkavosti dopustíte zásadní chyby. Stane se tak při
jednání s člověkem, pomocí kterého
byste mohli zbohatnout. Všechno ale
zkazíte.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Kupodivu si
porozumíte se sourozencem, se kterým jste se doposud jenom hádali a
nikdy jste ještě nenašli společnou řeč.
Najednou se z vás stanou obchodní
partneři a spolupráce půjde oběma k
duhu.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. V práci
si docela odpočinete, zcela jistě to
zde nebude horší než doma, kde
vás neustále nutí k nějaké činnosti.
Na druhé straně byste měli u rodinného krbu zabrat, platíte zde za
enormní flákače.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Nečekaně získáte inspiraci pro úspěšné obchodní
jednání, které zcela jistě dopadne
dobře. Můžete se stát finančně naprosto nezávislými, což bude mít za
následek i zlepšené chování k okolí.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Nedávejte se
do holportu s někým, kdo má velice špatnou pověst, a vy o ní víte.
Nabídka toho dotyčného bude jistě
znít lákavě, ale všechno je vylhané.
Pokud chcete investovat, jednejte
na vlastní pěst.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. S partnerem to nebudete mít lehké, obzvláště když před ním máte černé svědomí. Pokud se rozhodujete o důležité
záležitosti, rozhodně se s ním poraďte. Běžte ale na něho chytře, a
navíc hlavně pomalu.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Pokud vyjíždíte na hory, nezapomeňte si do báglu
přibalit ochrannou helmu. Něco totiž
napovídá tomu, že vám reálně hrozí
úraz. Snažte se vrátit domů v pořádku,
čekají vás důležitá rozhodnutí.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Prožijete sice
příjemné a romantické rande, ovšem s
nulovým výsledkem. Dotyčná osoba
se vysměje vašemu pozdějšímu návrhu na další schůzku, no nic. Naletíte
člověku, který se chce jen zadarmo
najíst a napít.
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Vy si
tento týden rozhodně vsaďte nebo
zkuste jinou hazardní hru, která z
vás udělá boháče. Tolik štěstí, jako
budete mít tento týden, vás už nikdy
v budoucnu nepotká. Splatíte tak
všechny dluhy.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Hlídejte si tento týden termíny narozenin a svátků všech příbuzných,
jinak byste si mohli uříznout parádní ostudu. V jednom případě pak
nebude stačit květina, chce to dražší
dárek.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Vy se tentokrát nepřejídejte, mohou vás reálně
trápit žaludeční problémy. Smůlu můžete mít i na výběr potravin, ne všechny výrobky ve slevě jsou čerstvé! Pro
jistotu se zásobte toaletním papírem.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. O pomoc vás
požádá člověk, který dříve vypadal, že
nic takového nikdy potřebovat nebude. Půjde o velice seriózního jedince,
takže s pomocí neváhejte, určitě nebudete napáleni. V dobrém se vám to
vrátí.

nákupní servis
pro vás

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
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Narození potomka je radostí do každé rodiny, která s sebou nese nejen příjemné starosti. Proto
je dobré vědět, že nejlevnější dětský příkrm seženete v Kauflandu, sušené mléko s kaší a sunar
se vyplatí zakoupit v Tesku. Na obou těchto místech seženete kakaový baby dessert od Nestlé,
společně s Albertem pak i bio těstoviny s rajčaty a cuketou. Pro klasickou přesnídávku se vyPřejeme všem batolatům dobrou chuť!
pravte do Penny marketu.
Průzkum byl proveden ve středu 7. února.

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Dobrochov
Jednostranně ulice Císařská od č. 39
Dne: 5. 3. 2018 od 7:30 do 16:30 po č. 40 a dále oboustranně po konec
hodin. Vypnutá oblast: celá obec obce směr Dobrochov. Č. 370 (zdraDobrochov. Areál fy ASIKA Dob- votní středisko), 348 (MŠ), 396, 486
rochov. Odběratelské trafostanice: na ul. Zámecká. Areál základní školy
Dobrochov voda (č. 300689), Dob- na ul. Havlíčkova (č. 398, 397, 399).
rochov Key trading (č. 300688).
Areál Zámku (č. 108-109), průmysObec: Otaslavice, Brodek u Pv
lový areál V Pivovaře č.111, a č.p.
Dne: 5. 3. 2018 od 12:30 do 16:30 112.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Konice
Otaslavice vč. podnikatelských Dne: 8. 3. 2018 od 7:30 do 11:30
subjektů. Část obce Brodek u hodin. Vypnutá oblast: část obce
Prostějova: celé ulice: Lískovec, Konice: celé ulice Bídov, Staré
Hřbitovní, U Lávky, Havlíčko- Město, Smetanova (vč. č. 90 a 307),
va, U Kovárny, Koberská. Jed- Chmelnice od ul. Kostelní směr
nostranně ulice Květná od č. 382 Křemenec, Pod Cihelnou. Ulice
po č. 373 (vč. autoservisu č. 46). Kostelní od č.156 po č.160. Areál
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rekonstrukcí, oprav, údržbových
požární stanice Konice Chmelnice
746. Areál ČOV Chmelnice. Odběratelská trafostanice ČOV Konice
(č. 701777).
Obec: Dobrochov
Dne: 8. 3. 2018 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Dobrochov. Areál fy ASIKA Dobrochov. Odběratelské trafostanice:
Dobrochov voda (č. 300689), Dobrochov Key trading (č. 300688).
Obec: Želeč
Dne: 9. 3. 2018 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Želeč. Areál FVE Želeč.
FVE Želeč 1. (č. 701618).
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 12. DO 18. 2. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Aktivita Slunce
je nízká a na povrchu se nachází jen velmi málo skvrn. V protuberančním dalekohledu ale přesto můžeme spatřit
různé zajímavé podrobnosti. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Měsíc je v období
novu a proto neruší večerní pozorování slabších, ale o to zajímavějších objektů. Spatříme vzdálenou planetu Uran
i trpasličí planetu Ceres a potom podnikneme výlet mezi klenoty zimního hvězdného nebe. V případě špatného
počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOMETA ŽANETA“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout na
začátku všech akcí.
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REALITY

SLUŽBY

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

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

Vyměním městský cihlový byt 1+1
za větší. Tel.: 604 415 236 (pouze sms) STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv.
Opravy a úpravy oděvů
736 631 702
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
Koupím zahradu na plumlovské přeTel.: 777 118 123
hradě, možno i s menší chatkou,
k rekreaci. Děkuji za rozumné nabídky.
Čištění kanalizací a odpadů
Tel.: 732 152 429
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Sháním byt 2+1 v OV. 732 116 887
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM. TEL.: Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
604 635 527
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358
Koupím 1+1 k rekonstrukci. Děkuji
Opravy oděvů
739 367 205
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Hledám dům v Pv a okolí ke koupi.
Broušení nůžky nože
I v horším stavu. Tel.: 723 335 940, RK
Vedle knihkupectví u radnice
nevolat.
PO - PA 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

SEZNÁMENÍ

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Hledám laskavého, osamělého, zajiš- Pv. Tel.: 606 166 853
těného sedmdesátníka, který ještě
Zednictví Vančura NABÍZÍ
v sobě neztratil kus mladíka. U kávičky
veškeré zednické a stavební
o víkendech se můžeme setkávat, a tak se
práce na klíč včetně
i více poznávat. Protějškem ti bude vdoNOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
va podobného ražení, tak neváhej a pošli
TEL.: 774 627 358,
mi na tel.: 777 163 036 SMS znamení.
zednictvivancura@seznam.cz
Jsem 177/51 letý, střední postavy, Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograhledám slušnou inteligentní nekuračku mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
do 51 roků. Tel.: 702 870 751
www.anteny.cz www.kvalitne.cz
Štíhlý, nekuřák, abst., 57/173, hledá
hodnou, milou a bezdětnou kamarádku kolem 50 let, které chybí láska, pohlazení a cítí se sama. PV a okolí. Tel.:
775 240 480
Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
mám. Tel.: 776 210 670

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK 16. ÚNORA
V 10.00 HODIN
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Právě tolik nabídek najdete
v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Přidejte se taky.

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz
PRODÁM
Máte problém sehnat obuv na Vaše nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská 21 myslí
na Vás. Velký výběr vycházkové a domácí obuvi i ve velkých velikostech koupíte
u nás. (ostruhy, vysoké nárty, oteklé kotníky,
kostky). Tel.: 603 445 601
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Z důvodu velké rekonstr. parku u lázní
prodám objekt (stánek) zařízený k dalšímu
využití. (nově rozvod el., zatepletný, lednice s mrazákem, mikrovlnka, chem. WC,
trezor, pokladna). Velice zachovalý, nutno
odvést. Cena dohodou. Tel.: 603 445 601

milujeme vecerník

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

Dne 7. února 2018
jsme vzpomněli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav VYJÍDÁČEK
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestra Anna s rodinou.
V našem srdci zůstaneš,
i když s námi nejsi dnes.

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, 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.

Dne 18. února 2018
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka SEKANINOVÁ
z Vícova.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a bratr s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní
akční skup. dovolené v Řecku – letovisko
Polichrono, apartmány a studia. Cena
7.790 Kč/os. Výhodou vždy každá 3. osoba
v apart. – platí pouze 4.490 Kč. Stravu lze
dokoupit. Polopenze, večeře. Termín:
9.7.-22.7.2018. Možnost i aktivního cvičení. Info na tel. paní Stopková: 603 445 601
Prodám menší pojízdný vybavený karavan bez PP. Na zahradu, cena 4.000 Kč.
Tel.: 605 152 380

Co osud vezme,
nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 13. února 2018
uplyne 7 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka a babička,
paní Emílie HRABALOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery Jiřina
a Dagmar s rodinami.

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

Dne 16. února 2018
uplyne 3. smutný rok
ode dne, kdy nám osud vzal
pro nás tu nejdražší osobu,
pana Jaroslava GRULICHA.
Prosím, vzpomeňte na něj všichni,
kdo jste si jej vážili a měli rádi.
Děkuje manželka Helena, syn Petr
a dcera Lenka s rodinou.

řádková inzerce / vzpomínky
Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme
dát, chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí, lásku
Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 13. února 2018
by se dožil 48 roků
pan Radek ZACPAL.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomíná manželka
Simona s rodinou.

Dne 13. února 2018
vzpomeneme
25. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Vincent KAPEC
ze Lhoty u Konice.
S láskou vzpomínají dcera
a synové s rodinami.

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

Koupím tuto květinovou stěnu. Tel.:
605 138 473
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

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

Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku
JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé
pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
Dne 11. února 2018
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav LAKOMÝ
z Rakové.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
Jiřina a dcera Jiřina s celou rodinou.

16011421482

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí, srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

FINANCE
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

Dne 6. února 2018
uplynul první smutný rok, kdy nás
navždy opustila moje maminka,
paní Danuše SUCHÁNKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

Dne 17. února 2018
tomu bude 8 let,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, syn a bratr,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Manželka,
děti, maminka, bratři.

Dovolená – Chorvatsko Biograd na Moru
– Bošana. Termín 17.8.-26.8.2018, doprava autobusem, ubytování – polopenze,
cena 7.850 Kč. Tel.: 731 014 581

Dne 14. února 2018
uplyne 30 let, co nás po tragické
nehodě opustil náš bratr,
pan Antonín BÍLEK
z Čech pod Kosířem.
S láskou vzpomnají
sourozenci s rodinami.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 17. února 2018
vzpomeneme 9. výročí od úmrtí
pana Josefa KUBY
z Jesence.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují děti
s rodinou.
Živote, měl jsem Tě rád..

Dne 16. února 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka,
babička, prababička a praprababička,
paní Olga VYBÍRALOVÁ
z Přemyslovic.
Prosím, vzpomeňte na ni všichni,
kdo jste ji znali a měli rádi.
Za celou rodinu děkuje
dcera Olga.

Dnes, tj. 12. února 2018
vzpomínáme 4. výročí
úmrtí naší maminky,
paní Milady POSPÍŠILOVÉ
z Otaslavic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál...
Dne 14. února 2018
uplyne třetí smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn a vnuk,
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodiče.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

Dne 10. února 2018
vzpomeneme 15 roků od úmrtí
paní Heleny SEDLÁKOVÉ
z Ohrozimi.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami a bratr
s rodinou.
Dne 15. února 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila VODÁKA
ze Smržic.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Klesly ruce pracovité, zemdlené,
ztichlo srdce dobré, znavené,
již je po bolestech, utrpení,
již po životě, je jen rozloučení.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v očích zní ta bolestivá slova, že jsi
odešel a nevrátíš se zpět. Ta rána v srdci
stále bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 16. února 2018
by oslavil 60. narozeniny
pan Luděk MAŘÁK
a dne 19. března 2018
uplyne 7. smutné výročí,
kdy nás neočekávaně opustil.
Nikdy nezapomene a s láskou
vzpomíná celá rodina.
Dnes, tj. 12. února 2018
vzpomeneme již 19. výročí, co nás opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka Jiřina, dcery Terezka
a Zuzanka s manželem Láďou a vnuci
Adámek, Štěpánek a Mikulášek.

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

Dne 13. února 2018
vzpomeneme 17. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

Dne 14. února 2018
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří VODNÝ
z Doloplaz.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

<<< www.vecernikpv.cz

Dne 7. února 2018
by oslavil 90 let
pan Josef VESELÝ
z Horního Štěpánova
a zároveň si 19. února 2018
připomeneme
5. smuté výročí od jeho úmrtí.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
  ;X
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František Komárek 1952 Vrahovice
Jindřiška Syslová 1941
Vřesovice
Rostislav Machač 1936
Prostějov
Božena Francová 1933
Prostějov
Ludmila Svobodová 1940 Hradčany
Rostislav Vybíral 1927 Kralice na Hané
Petr Novotný 1949
Křenůvky

RŮZNÉ
Svaz tělesně postižených pořádá jednodenní zájezd do Velkého Mederu dne
27.4.2018, týdenní pobyt v Podhájské – termín 14.5.-21.5.2018 a týdenní
pobyt v Sezimově Ústí – termín 30.9.
-7.10.2018 (na tento pobyt je nutno
nahlásit se do 15.2.2018) Veškeré info
na tel.: 724 706 773, 588 008 095 nebo
v kanceláři č. 106 Kostelecká 17, Pv.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Jsou lidé,
kteří pro nás v životě znamenají
víc než ostatní. O to těžší je
naučit se žít bez nich...
Dne 15. února 2018
uplynou 4. smutné roky od úmrtí
naší maminky, babičky a sestry,
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.
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Poslední rozlouèení
Pondělí 12. února 2018
Jaroslav Kryl 1959 Vrbátky 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anežka Kubešová 1948 Plumlov 14.00 Obřadní síň Plumlov
Úterý 13. února 2018
Václav Pán 1935 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 14. února 2018
Mikuláš Kamzík 1930 Držovice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 16. února 2018
Ladislav Procházka 1949 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 17. února 2018
Milada Makovcová 1959 Mostkovice 11.00 kostel Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
  ;X
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Vlastimil Crhonek 1930
Zdeněk Albert 1927

Drahany
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 13. února 2018
Jarmila Greplová 1925 Kostelec na Hané 14.00 kostel Smržice
Středa 14. února 2018
Miroslav Staněk 1946 Plumlov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 15. února 2018
Ladislav Vylíčil 1923 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

nabídka pracovních míst
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

PRÁCI NABÍZÍ
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.

HLEDÁTE PRÁCI?

    !!!

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

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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.

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

Přijmu řidiče skupiny C + psychotesty na pravidelné jízdy. Prostějov –
Rýmařov 4x týdně. Prac. doba 5 hod.
Vhodné pro důchodce. Dobré plat.
Přijmeme pomocnou sílu do kuchy- podmínky. Tel.: 606 825 911
ně. Dobrý zdravotní stav. Na DPP, tel.:
777 099 406
Hledám prodavačku do prodejny second hand textilu. Zkrácený úvazek
Přijememe řidiče, ŘP sk. C, jízdy po (brigáda), pracovní doba dle dohody.
ČR, výhodné plat. podmínky. Info: Vhodné i pro zdatné důchodkyně.
658 248 001
Info na tel.: 608 718 071

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Dobrý zdravotní stav. Na DPP, tel.:
777 099 406
Pro stavební firmu v Pv přijmeme pracovníky na tyto pozice: stavbyvedoucí,
tesař – pokrývač, projektant/ka. Na
HPP, tel.: 777 099 406

<<< www.vecernikpv.cz

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Dispečer/-ka
19 500-26 000 Kč nepřetržitý
střední odborné Zdravotnídoprava,Prostějov
Pracovníci úklidu
6 700 Kč
jednosměnný
základní+praktická DELTA facility, Prostějov
Pracovník/-cepotravinářskéhoprůmyslu 21 000-24 000 Kč dvousměnný
střední odborné MAKOVEC, Držovice
Skladníci
17 000 Kč
jednosměnný
střední odborné SPEDITION FEICO,
Kralice n/H
Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů 18 810-28 320 Kč pružná prac. doba bakalářské
Statutární město Prostějov
Vedoucí právního oddělení odboru
kanceláře tajemníka
20 450-30 750 Kč pružná prac. doba bakalářské
Statutární město Prostějov
Vedoucí skladu
20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné FEDOR Auto, Prostějov
Všeobecná/-ý účetní/mzdová/-ý účetní 17 360-28 320 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou Obec Bohuslavice
Zdravotní sestry - domácí péče
20 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou Charita Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Úklidoví pracovníci

Plat (Kè)

80-85 Kč

Provoz

dvousměnný

Kvalifikace

základní+praktická

Firma

HPF CleanCat, Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

17102621270

18013020160

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nezaměstnanost v kraji

18020910192

OLOMOUCKÝ KRAJ Během prvního
měsíce roku 2018 vzrostl celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji o 2,6 procenta na 20 035 osob, počet hlášených volných pracovních míst
se zvýšil o 4,6 procenta na 9 100 a podíl nezaměstnaných osob taktéž na 4,6
procenta. Toto jsou základní statistická
fakta o vývoji na trhu práce.
K 31. lednu 2018 evidoval Úřad práce
ČR, krajská pobočka v Olomouci celkem
20 035 uchazečů o zaměstnání. „Jejich
počet byl o 516 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl však nižší
o 7 379 osob. Jedná se o nejnižší lednovou nezaměstnanost od vzniku kraj-

ského uspořádání. Z tohoto počtu bylo
18 854 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 976
více než na konci předchozího měsíce. Ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 6 619,“ sdělil
nejdůležitější statistická čísla Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce
ČR, krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 3 815 osob. „Ve srovnání s minulým
měsícem je to o 133 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího
roku méně o 540 osob. Z evidence během ledna tohoto roku odešlo celkem 3
299 uchazečů, což je o 238 osob více než
v předchozím měsíci a o 137 osob méně

než ve stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 987, což je o 930 více než
v předchozím měsíci a o 234 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Celkem
415 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je
o 103 více než v předchozím měsíci a o 73
méně než ve stejném období minulého
roku,“ přidal Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti během ledna v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný. „Ve
všech došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, nejvíce na Jesenicku, a to o rovných pět procent, naopak nejméně na
Prostějovsku, přesně o 0,4 procenta.

Ke konci měsíce bylo evidováno na úřadech práce v kraji 9 333 žen. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil 47 procent. V evidenci bylo 3 178 osob se zdravotním postižením, což představovalo
16 procent z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci prosince bylo evidováno 736 absolventů škol všech stupňů
vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve
srovnání s předchozím měsícem snížil o 47
osob,“uvedl další čísla Jaroslav Mikšaník.
Aktuálně je v registru Úřadu práce v Prostějově evidováno 2 513 lidí bez práce,
z toho 1 323 žen. Volných pracovních
míst je tu hlášeno 1 691 a podíl nezaměstnaných se tu zvýšil na 3,3 procenta.
(red)
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se
MÍRNĚ
ZVÝŠILA
Nejnižší růst zaznamenal Úřad práce v Prostějově

Podíl
[     \  
 ] \
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Také sedmé 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 15. 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



roh Kosířské a Plumlovské ul.
Ivana EFFENBERGEROVÁ, Družstevní 7, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby provozovny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  

Tomáš Ortel
David NAVRÁTIL, Dobrovského 16, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný koncert v hodnotě 400 Kč

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
  

ZABIJAČKOVÝCH Dobroslava PŘEHNÁLKOVÁ, Hrubčice 219
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

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

SUDOKU
  

8,1,7,3
Marie KYPROVÁ, Lidická 196, Bedihošť
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

18012660121

SU
DO
KU

Výherce získává *+,+./01(2)3
 
 

KŘÍŽOVKA
  

Pavel Žalman Lohonka a spol
Jaromír NEVŘALA, Lesná 413/6, Mostkovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

18011260089

SLAVNOU HRU NAPSAL AMERICKÝ AUTOR ....WILLIAMS

18012660119

SUDOKU

OSMISMĚRKA

VÝBUCH, EFÚZE, INFEKCE, DUETO, SENÁT, ELITA, OZUBEC, KŠEFT, VZOREC,
ULITA,TRAFO, EROZE, ŠTOLY, UKUSEK, KULTY, SPORY, KOBKY, PUPEN, STRES,
MALPA, KREDO, SRBSKO, STRÝC, ŠROUB, SESUN

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
 
 

Výherce získává *+,+./01(2)3
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získává DÁRKOVÝ
#$%&'() 


17091361036

16070712278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili nedávno inaugurovaného
starostu Držovic, který je i majitelem autobusové
dopravy...

Výherce získá *45)6+7#$%&'()
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milujeme vecerník


zveme vás...

TIP

HÁZENÁ:

ku

sobota 17. února:
16:00 TJ Sokol II Prostějov - TJ Sokol
Juliánov (12. kolo 2. ligy mužů, SH ve
Studentské ulici v Pv).
neděle 18. února:
10:30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK –
HK Ivančice (12. kolo 2. ligy mužů, sk.
Jižní Morava, SH Kostelec na Hané)

LEDNÍ HOKEJ:

PREZIDENT BLANÍK

úterý 13. února:
15:00 SK Prostějov 1913 - SK Karviná
„B“ (Liga mladších žáků „D, o umístění
sk. 18 a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
sobota 17. února
12:00 SK Prostějov 1913 – TJ Slavoj
Český Těšín (Liga mladších žáků „D,
o umístění sk. 18 a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
14:00 SK Prostějov 1913 – TJ Slavoj
Český Těšín (Liga starších žáků „B“,
o umístění sk. 18 a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

KDY: ÚTERÝ 13. ÚNORA, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV
Film Prezident Blaník je důkazem toho, že politika se řeší
vždy a všude a nejvíce pak před prezidentskými volbami.
Nový satirický snímek vychází ze stejně laděného seriálu
Kancelář Blaník. Nebere si servítky, co se české politické
scény týče, a příznačně se strefuje do prezidentských kandidátů letošních voleb. V prostějovském kině Metro 70
proběhne poslední repríza filmu již toto úterý.
Hlavním hrdinou Prezidenta Blaníka je Tonda Blaník, který
kandiduje na prezidentský post. Satirický ráz číší již z podstaty
samotné postavy. „V kampani slíbil například máslo a lithium
do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny.“ Dialogy postav jsou pak postaveny na nekompromisních komentá-

řích současné české politiky. Nanejvýš se pak soustředí na komentování nedávných prezidentských voleb. Přitom ve snímku
postava Tondy Blaníka osloví další prezidentské kandidáty
Jiřího Drahoše, Mirka Topolánka či Marka Hilšera. A nechybí
v něm ani současný premiér Andrej Babiš nebo Miloš Zeman.
V hlavní roli se stejně jako v seriálu objeví herec Marek Daniel.
A stejně tak jej doplní jeho kolegové Michal Dalecký a Halka
Třešňáková. Hudbu k filmu složila skupina Midi lidi, která se
taktéž podílela na původním seriálu. Film měl premiéru již
1. února, ale pokud jste jej dosud neviděli, máte poslední šanci. Úterý 13. února je poslední den, kdy bude snímek promítán v prostějovském kině.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota
Neděle

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

Knihovna

Zámek Konice

Školní 1, Prostějov
pondělí 12. února
14:00 Paddington 2
americká rodinná komedie
17:30 Padesát odstínů svobody
erotický thriller USA
20:00 Most na konci světa
srbské drama
úterý 13. února
14:00 Paddington 2
17:30 Prezident Blaník
česká satirická komedie
20:00 Padesát odstínů svobody
středa 14. února
17:30 Pestrobarvec petrklíčový
erotické drama Velká Británie
20:00 Padesát odstínů svobody
čtvrtek 15. února
17:30 Black Panther
akční sci-fi USA
20:00 Black Panther
pátek 16. února
15:30 Coco
americký animovaný film
17:30 Black Panther 3D
20:00 Padesát odstínů svobody
sobota 17. února
15:30 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu 3D
ruský animovaný film
17:30 Black Panther
20:00 Padesát odstínů svobody
neděle 18. února
10:30 Čertoviny
15:30 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
17:30 Black Panther
20:00 Padesát odstínů svobody

Vápenice 9, Prostějov
úterý 13. února
9:30 PROMÍTÁNÍ PRO NEVIDOMÉ
speciální zvuková verze série historických detektivních příběhů Četníci z Luhačovic je určeno pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny (akce se koná ve
spolupráci s prostějovskými pobočkami
organizací Sons a Tyflocentrum)
středa 14. února
9:30 SETKÁNÍ S PAMĚTÍ
další setkání zájemců o trénování paměti,
tentokrát na téma jídlo, přičemž tato samostatná lekce je určena všem, kteří v minulosti absolvovali některý z podzimních
nebo jarních kurzů trénování paměti
17:00 MALLORCA - HORAMI
SEVEROZÁPADNÍHO POBŘEŽÍ
Mallorca představuje pro řadu lidí plážový ráj, ale málokdo už ví, že podél celého
severního pobřeží se táhne úchvatné
vápencové pohoří Serra de Tramuntana
- přednáška a promítání fotografií cestovatele Jaromíra Nováka nás zavede právě
tam...
čtvrtek 15. února
17:00 NE BITCOIN, ALE
BLOCKCHAIN JE EKONOMICKÁ
REVOLUCE!
Víte, co je to bitcoin, kryptoměna
a blockchainová technologie? Zajímá
vás, jak vlastně fungují? A jak si vedou
klasické měny? Pokud chcete lépe porozumět finanční gramotnosti a zjistit,
jak si stojí dnešní ekonomika, navštivte
přednášku Michaely Procházkové.
do 31. března
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana
„Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotografování portrétů i přírody v okolí Prostějova a na svých snímcích zachycuje
okolní přírodu v různých denních i ročních obdobích, jímž se snaží vtisknout co
největší emoční ráz

do 9. března
SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
sobota 17. února
15:00 KRTEK A OREL
pásmo pohádek ČR
17:30 AUTA 3
americký animovaný film
20:00 BÁBA Z LEDU
česká romantická komedie

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 28. února
IX. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava členů Fotoklubu Prostějov
(výstavní sál)

Kulturní klub

DUHA

ŠPALÍÈEK

Školní 1, Prostějov
pondělí 12. února
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
čtvrtek 15. února
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
SE ZÁPISEM DO PAMĚTNÍ KNIHY
pátek 16. února
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
do 21. února
POZDRAVY Z MORDORU
výstava, která mapuje umělecké dění v atelieru Video/Multimedia/Performance
na Fakultě umění Ostravské univerzity,
přičemž k vidění budou práce studentů
i pedagogů

Uprkova 18, Prostějov
do 18. března
KAREL IV. NA MEDAILÍCH
výstava medailí a jiných předmětů u příležitosti 670. výročí založení Univerzity
Karlovy, Nového Města pražského, hradu
Karlštejna a 640. výročí úmrtí Karla IV.,
přičemž se jedná o díla ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy, která dnes čítá
více než 2000 předmětů

PLESY

8  0

Sokolovna

16.2.

Sokolovna Kostelec n/H
FC Kostelec na Hané
16.2.
Hanácký bál
Městské divadlo v Prostějově
Mánes
16.2.
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Trivis, SŠ veřejnoprávní Prostějov
16.2.
Hasičský ples
Sokolovna Mostkovice
SDH Mostkovice
17.2.
XXIV. Zemědělsko-potravinářský ples Společenský dům Prostějov
Okresní agrární komora Prostějov
17.2. Hanácký bál
Kulturní dům Kralice
Hanácký soubor Klas Kralice
17.2. Ples SDH
Multifunkční budova Čechy p/K
SDH Čechy pod Kosířem
17.2. Hasičský ples
Kulturní dům Lipová
SDH Lipová
17.2. Ples Spolku Plumlovských nadšenců
Kulturní dům Žárovice
SPN
17.2. Velké sportovní plesy
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
17.2. Maškarní bál
Sokolovna Smržice
TJ Sokol Smržice
17.2. Sokolský ples
Sokolovna Určice
TJ Sokol Určice
17.2. Obecní ples
Sál kina Krumsín
Obec Krumsín
17.2.
Šibřinky
Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky

Skálovo nám. 4, Prostějov
sobota 17. února
14:30 DĚTSKÉ SOLKOLSKÉ
ŠIBŘINKY
neděle 18. února
13:30 a 15:30 HONZA HLEDÁ
KAŠPÁRKA
loutkové divadlo

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 15. února
17:00 DAGMAR HAVLÍČKOVÁ
- KRESBY
Vernisáž výstavy Dagmar Havlíčková je zaměřena na specifický projev
kreslířky, malířky a textilní výtvarnice,
která patřila již v osmdesátých letech
minulého století společně se svým mužem Jiřím Aloisem Havlíčkem (19481997) k neoficiální umělecké komunitě v Olomouci.
Výstava potrvá do 22. dubna 2018
čtvrtek 15. února
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
Autoři výstavy: RNDr. Dušan Trávníček a Mgr. Ludmila Nejeschlebová
Na výstavě, zapůjčené z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsou
prezentovány zdánlivě nesourodé
kombinace, tvořené vypreparovanými exempláři hmyzu a zástupci z říše
nerostů či hornin.
Výstava potrvá do 22. dubna 2018

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 13. února od 17:00 hodin se
koná beseda na téma „Možnosti profesního a zájmového vzdělávání dětí“.
Cílem je poskytnout účastníkům přehled o formách a možnostech profesního
a zájmového vzdělávání dětí v Prostějově
a okolí.
* 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

najdete
nás na

www.
vecernikpv.cz

18020920199

18020920198

9.00-10.00
16.15-18.15
10.00 - 12.00

akce v regionu...
Láskyplná
opereta v Němčicích
Tento pátek 16.
února od 19:00
hodin v sále kina OKO se budete
moci zaposlouchat do slavných
melodií v podání členů opery
a operety Moravského divadla
Olomouc. V průběhu večera zazní nestárnoucí melodie klasické
i lidové operety a muzikálu, proložené vtipnými dialogy se scénkami.

Výstava ruční
malby v Dobromilicích
Z části prodejní výstava ručně malovaných obrázků, olejomaleb na plátně,
akvarelů, maleb na břidlici či malované kůry ze sbírky Veroniky Srdýnkové
z Červené Lhoty bude k vidění do
4. března v Regionálním muzeu
v Dobromilicích. Výstavu zahájí tuto
neděli 18. února ve 14:00 hodin slavnostní vernisáž.

Valentýnské tvoření v knihovně
Městská knihovna Němčice nad
Hanou pořádá Valentýnské tvoření
v knihovně. Přijďte si pro své nejbližší vytvořit netradiční origami přání
a dejte jim najevo, že je máte rádi. Jde
to i vtipně...

KDE SE
CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

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

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 15. února
19:00 MIROSLAV DONUTIL:
CESTOU NECESTOU
populární herec, bavič, vypravěč a mimo jiné
i zpěvák přijede se svojí show, která obsahuje
skvělé historky, nové příběhy a zážitky doprovázené písněmi (Agentura MUA Brno)

Fotbalový ples

13.2.
17.2.
18.2.

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 od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* „Tresty a odměny do výchovy nepatří!?
A vedou k (ne) zodpovědnosti?“ Fungují
tresty a odměny, tak jak by rodiče chtěli?
Vyroste bez trestů generace nevychovanců? Co můžeme použít místo trestů?
Proč může chvála dítěti i ublížit? Jaký je
rozdíl mezi pochvalou, úplatkem a podEkocentrum Iris
porou? Beseda pro rodiče se uskuteční
Husovo nám.67, Prostějov
v úterý 13. února od 18:00 hodin.
* v pondělí 12. února v 16:00 hodin se * individuální právní poradenství a v péči
uskuteční tvůrčí dílna KERAMIKA
o dítě s Mgr. Alenou Hálkovou se koná
* tvůrčí dílna „Recyklace bez legrace - dle objednání, korespondenční poradenDrátkování“ se koná v pátek 16. února od ství zdarma
16:00 hodin
RÙZNÉ...
SONS PROSTÌJOV
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
Svatoplukova 15. 796 01 Prostějov
* v pondělí 12. února od 14:30 do 15:30 ho- nevidomým a slabozrakým občanům na
din se koná relaxační cvičení s paní Světlanou adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
* v úterý 13. února od 9:30 hodin začíná ve
spolupráci se Zuzkou Znojilovou z Tyflo- Společné zamyšlení nad otázkami a záCentra promítání s audiopopisem v pod- hadami života přednese biotronik Tomáš
krovním sále Městské knihovny na Skálově Pfeiffer, který odpoví na písemné i ústní
náměstí 6
dotazy posluchačů v neděli 18. února
* ve čtvrtek 15. února od 9:00 do 12:00 od 9:00 hodin ve Společenském domě,
hodin se koná pletení z pedigu v klubovně Komenského 6 v Prostějově.

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
Akademie Prostějov pořádá v areálu
LIPKA, Tetín 1 v úterý 13. února od 14:00
hodin CVIČENÍ S PAVLÍNKOU. V nové
tělocvičně se zahájí nový cyklus cvičení
s oblíbenou lektorkou.
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)
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamuje všem klientům, že
poradenské pracoviště v Prostějově, má
změněnou provozní dobu. Nově pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
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
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TANČÍ SE VOLEJBALISTKY

Naleznete
uvnitř

KOKY:
NAPLNO JSOU
vytáhly krátké sukýnky

P
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a je to CHIC!

 Prostějov představil unikátní

kulturní
projekt Wolker, který buk
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V KOREJI
 Exkluzivní rozhovor s obrán
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PROSTĚJOV O výsledky a vítězství jde ve sportu hlavní měrou, ale není to vždy jen o nich. ZOH
Foto: Michal Kadlec

Plesová sezóna
pøináší øadu
zajímavých
pøíbìhù....
strany 24 a 25
JEDNOU
VTOU
 Na halovém mistrovství ČR
mladšího žactva do 12 let v Jablonci, resp. v Praze získaly naděje TK
AGROFERT Prostějov celkem
sedm medailí. Maxim Mrva se dostal do finále dvouhry, Jan Kumstát
do semifinále dvouhry a byl v semifinále čtyřhry, Karel Frömmel
vyhrál čtyřhru, Sára Bejlek se stala
semifinalistkou dvouhry a vyhrála
čtyřhru, Lucie Urbanová byla ve finále čtyřhry.

2x foto: Josef Popelka

Především něžné pohlaví se chce během zápasových bojů také líbit a prostějovským volejbalistkám se aktuálně právě tohle povedlo měrou vrchovatou. Díky čemu? Tím, že na závěrečný turnaj
Českého poháru v Brně vyrukovaly místo obvyklých šortek v extrémně slušivých minisukních.
Tento módní hit si přitom dlouho schovávaly a vytáhly jej teprve uprostřed sezóny během jihomoravského Final Four ČP žen. Novinka zafungovala bezvadně: Hanačky dobyly trofej a jejich
odvážné odění mělo mezi veřejností obrovský ohlas.
„Holkám ty sukýnky strašně sluší,“ shodovali se snad úplně všichni fandové. A to jak nadšení pánové, tak uznalé
dámy. Na bedrech bojovnic vékáčka nechyběla atraktivní část oděvu ani v dalších střetnutích s Novarou i Frýdkem-Místkem a příznivou zprávou pro příznivce tudíž je, že „mini“ budou do duelů nosit již trvale. „Pamatuju si, že
podobné sportovní minisukně měly některé ze soupeřek v evropské Champions League, poprvé jsem tohle zaregistroval někdy před pár lety. Tam se asi holky inspirovaly, ne náhodou se jim to líbí. Samy potom přišly s prosbou,
jestli by sukýnky mohly doplnit jejich týmovou výbavu oblečení. A výsledek teď můžou všichni vidět. Myslím, že se
to opravdu povedlo,“ smál se na mimosportovní téma kouč VK Miroslav Čada.

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ LIGY MISTRYÒ A DALŠÍ VOLEJBALOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 36-37

Bruslení s Mubeou

 Charitativní akce, kterou zaštiťuje předsedkyně Okrašlovacího spolku a prostějovská zastupitelka Milada Sokolová pokračuje
před místním nádražím v Prostějově. Každý den si od půl dvanácté mohou lidé bez domova
přijít a pochutnávat si na horké
polévce.
Čtěte v příštím vydání!

 Sportovcům v Olomouckém
kraji nadále vládne prostějovská tenistka, za Kvitovou podruhé Lucie
Šafářová
strana 40

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

Op't Prost'jov vs. Olomouc:
zadupat rivalky do palubovky!

se vyda"ilo
na jedni#ku

PROSTĚJOV Minulou neděli prostějovské volejbalistky vyrvaly z olomouckých spárů Český pohár, který
jim reprezentantky Univerzity Palackého rok předtím sebraly. A teď
ženy VK nastoupí proti největším
tuzemským sokyním znovu. Tentokrát v rámci 20. kola UNIQA extraligy ČR 2017/2018, a sice ve čtvrtek
15. února od 17:00 hodin doma na
ploše haly Sportcentra DDM.
Minulý vzájemný souboj extrémní
důležitosti favoritky v Brně na neutrálníí půdě
ovládly 3:1 (12, 18, -20, 18), když během prvních
dvou setů suverénně kralovaly skvělým výkonem
a po následné dramatičtější zápletce si dominanci vzaly ve čtvrté
sadě zpět. I teď mají Prostějovanky nekompromisní cíl: zadupat
konkurentky do palubovky!
„Někdo by si možná řekl, že jeden řadový zápas ligy nic neřeší,
zvlášť pokud máme v tabulce velký bodový náskok. Já to však
vidím tak, že Olomouci nesmíme v ideálním případě dát celou
sezónu ani čuchnout. Jakmile by nás ony jednou porazily, mohly
by si začít víc věřit a každý si určitě vzpomíná, k čemu to vedlo
v minulém ročníku. Proto zase půjdeme po co nejvyšším vítězství,“ potvrdil význam čtvrtečního šlágru hlavní trenér vékáčka
Miroslav Čada.
Půjde o třetí extraligové derby krajských rivalů během aktuální
sezóny. Na vlastním hřišti celek UP podlehl 1:3 (-21, -15, 22,
-22), v domácím prostředí pak obhájkyně mistrovského titulu
uspěly 3:0 (22, 23, 22). Jak hanácký střet dopadne tentokrát?
Přesvědčte se na vlastní oči!
(son)

vs.

 Prostějovské Sportcentrum
DDM v ulici Vápenice pravděpodobně získá „svou“ elektrárnu.
Čtěte v příštím vydání!
 Volejbalové oděvářky prohrály ve skupině „C“ 2. ligy oba existenční zápasy s Bílovcem 1:3 a 2:3,
čímž si podepsaly sestup a jízdenku do krajského přeboru.

➢

STŘÍDÁNÍ
NA TRŮNU

O akci firmy Mubea byl na prostjovském zimáku nemalý zájem.

Foto: archív Mubea

PROSTĚJOV Nedávné nedělní odpoledne patřilo na kluzišti Vbíceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově firmě Mubea. Konala se zde již dlouho avizovaná akce„Bruslení s Mubeou“, která byla
určena pro zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky, ale i širokou veřejnost. Nakonec si cestu
na„zimák“ našlo více než 250 sportovních nadšenců.
Návštěvníky již u vchodu s úsměvem vítali zaměstnanci firmy, kteří jim zároveň rozdávali drobné dárky. „Cením si
toho, že má firma zájem dělat něco pro své zaměstnance, a mého syna navíc u vchodu potěšily reklamní předměty.
Doufám, že do budoucna bude takových akcí víc,“ komentoval akci mistr výroby firmy Mubea Lubomír Pekarčík.
Pro ty, které v průběhu hodiny na ledové ploše již bruslení omrzelo nebo je přemohla zima, byl připraven zdarma
horký nealko punč. U tohoto stánku byla také možnost dozvědět se více o nově otevřených pracovních pozicích, jež
firma Mubea momentálně nabízí.
„Na celém zimním stadionu panovala dobrá nálada a všichni si užili příjemnou sportem nabitou neděli. Děkujeme
za vaši účast a těšíme se zase příště s Mubeou,“ vzkázala Michaela Zahnášová.
(red)
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Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Prohrou 0:3 doma s Novarou ztratily
prostějovské volejbalistky i teoretickou šanci na postup do play-off evropské Ligy mistryň 2017/2018. Reálně
bylo dopředu jasné, že v extrémně
našlapané skupině B téhle soutěže to
pro Hanačky asi nemůže dopadnout
jinak. A středeční duel dané předpoklady definitivně potvrdil.
Ve druhém střetnutí 4. kola grupy smrti
se opět rozhořela nervydrásající pětisetová bitva, v níž turecký gigant Fenerbahce
Istanbul potřetí za sebou nedokázal využít
vedení 2:0 na sady. I tentokrát za slibného
vývoje selhal a nakonec padl, nyní konkrétně na hřišti Conegliana. Největšímu
favoritovi se tím notně vzdálil očekávaný
průnik do vyřazovací fáze, zatímco Imoco
dál bez porážky vede tabulku.
Totéž se pořád senzačně daří ve skupině
A rumunskému celku Alba Blaj, který
udolal francouzské Mylhúzy 3:2 (vydřeným obratem z 1:2) a má našlápnuto
ke svému historickému úspěchu. Ještě
však na něj bude dorážet favorizovaný
Curych, neboť dokázal vyloupit polský
Rzeszów poměrem 3:1.

Grupě C stále neomezeně vládne ruská Kazaň, proti níž si ani doma vůbec
neškrtla srbská Ruma 0:3. Naopak bulharský Plovdiv trochu překvapivě uzmul
bodík Chemiku Police zásluhou těsného
výsledku 2:3. Rovněž déčko zažilo jednu vrcholně dramatickou řežbu, v níž
Vakifbank Istanbul přemohl Dynamo
Moskva o fous 3:2. A další polské družstvo z Lodže nestačilo na istanbulský
Galatasaray 1:3.
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Informace pro účastníky tipovací soutěže FOTBALOVÁ
DEVÍTKA, kteř již netrpělivě čekají na slavnostní vyhlášení
ročníku 2017. Vzhledem k onemocnění obchodního partnera, u něhož se měl večer konat, jsme byli nuceni posunout termín na přelom února a března. Pokud do té doby
nebude situace vyřešena, zvolím náhradní řešení. Uvedený
termín považujeme za konečný.
Děkujeme za pochopení a již v příštím čísle se dozvíte
podrobnější informace.

Foto: Josef Popelka

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Hudební vložku obstarali sami fotografové
FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

FOTOKLUB PROSTJOV ŽIJE!
MÍSTO HANÁKA
VYSTAVUJE NA ZÁMKU
PROSTĚJOV Fotoklub Prostějov má po roce další výstavu. Seskupení fotografů, jejichž druhým
domovem se po sedm krásných let stala Galerie u Hanáka ve Školní ulici, svá nová díla tentokrát
vystavuje v Regionálním informačním centru Prostějov, který sídlí v budově Pernštýnského zámku. Expozice byla zahájena slavnostní vernisáží v úterý 6. února a Večerník u toho nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V prostějovském zámku to minulé úterý díky tomu skutečně žilo,
vernisáže se zúčastnily desítky lidí,
které jste mohli řadu let potkávat

na velkém množství akcí konaných
v Galerii u Hanáka. „V dnešní době
je kolem nás přemíra digitálních
snímků, které však rychle upadají
v zapomnění. Skutečná fotografie
je podle mě ta, která je vytištěná
a vystavená,“ uvedl výstavu člen
Fotoklubu Jan Svačina, který v roli
předřečníka vystřídal Alberta Halma.Dlouholetý hlavní motor
dění v Galerii u Hanáka se musel
kvůli zdraví časově náročného

koníčku vzdát, klubovou výstavu
si ovšem ujít nenechal.
O hudební doprovod se tentokrát postaralo improvizované seskupení „Fotografové sobě“, které zahrálo kvarteto irských a skotských melodií. „Jsme
tu tři fotografové a jeden hudebník,
který však v dohledné době absolvuje
kurz digitální fotografie pro pokročilé
kytaristy,“ představil s úsměvem své
kolegy dlouholetý člen Fotoklubu
a hráč na mandolínu Bob Pacholík.

Na vernisáži irské a skotské melodie zahrálo improvizované hudební seskupení „Fotografové sob“.

Celé expozici vévodí černobílý
akt z dílny legendy prostějovské fotografie Karla Nováka, na
němž je zachycena mladá dívka stojící u okna. Snímek vyniká
svojí nostalgickou náladou, která
kontrastuje s mládím a svěžestí
zobrazené dívky. „Karel si před focením aspoň mohl umýt okno, má
ho špinavé,“ poznamenala v této
souvislosti jedna z prakticky založených návštěvnic vernisáže. Dalším

nepřehlédnutelným dílem je panoramatický portrét kastelána zámku
v Čechách pod Kosířem Martina
Váni. „Když se pozorně zadíváte do
zrcadla na fotografii, pak možná objevíte drobnou chybu,“ vzbudil zvědavost autor snímku Petr Sládek.
Kromě výše zmíněných jsou na
výstavě k vidění ještě snímky Boba
Pacholíka z cyklu Barevný Prostějov,
malebné krajiny bratrů Jana a Lubomíra Čížkových, zátiší Táni Skládalo-

Foto: Martin Zaoral

vé, městské momentky Alberta Halma či snímek zachycující proměny
vesnické zahrady ve čtyřech ročních
obdobích Soni Hronové. Podstatnou část expozice pak tvoří snímky
z cest, které členy Fotoklubu zavály
do míst méně či více vzdálených.
Výstava bude v prostorách zámku
k vidění až do konce února. Navštívit ji můžete každý všední den od
9:00 do 17:00 hodin, o víkendu od
9:00 do 12:00.

Projekt Wolker bude PROSTĚ - „OFF“
PROSTĚJOV Unikátní kulturní
projekt, jemuž záštitu poskytla sama
primátorka Alena Rašková, představili na středeční tiskové konferenci
po jednání rady města sochař Miloš
Karásek a ředitel Městské knihovny
v Prostějově Aleš Procházka. První
akci tohoto projektu totiž bude hostit právě zmiňovaná instituce, kterou
obohatí dememoriální deska věnovaná neznámému čtenáři.

Tomáš KALÁB
Pokud si nedovedete nic představit
pod pojmem dememoriální deska, je
to ještě to nejmenší. Sofistikovanému
představení projektu by asi porozuměl
málokdo. V zásadě tedy jde o mírně
řečeno provokativní až šokující prvky,
které mají přilákat pozornost diváka,
uvyklého na stále stejné prostředí, které
už v každodenním životě vnímá pouze
jako šedé pozadí.

Ve slušivých tri%kách s logem projektu zapózovali socha Miloš Karásek (vlevo), primátorka Alena Rašková a editel knihovny Aleš Procházka. Foto: Jana Gáborová

„Zvykli jsme si pohybovat se po nám
důvěrně známém prostoru ulic a náměstí, bez toho aniž bychom registrovali mnohost detailů, jež nás obklopují.
Dememoriální desky vycházejí ze zvykové formy pamětních tabulí, ale jejich

podstatou je textově-výtvarný nonsens,“ vysvětluje Miloš Karásek, autor
projektu a sochař v jedné osobě.
Tato tedy „nepamětní“ deska se bude
nacházet ve vstupní hale půjčovny
knih, naproti informačnímu pultu.

„Není to prvoplánová mystifikace,
ale především vkusná a nevtíravá
připomínka básníka Jiřího Wolkera,
který v různém dobovém kontextu
a odlišných dějinných epochách vždy
zůstává významným autorem dalece
překračujícím hranice města,“ doplnil
ředitel prostějovské knihovny Aleš
Procházka.
Tento „pietní akt kulturní tolerance“ proběhne 22. února a bude
předzvěstí celého projektu. Od
poloviny března proběhne v kině
Metro 70 výstava autorských plakátů Luďka Bárty, jejichž tématem má
být přiblížení osobnostního rozvoje
tohoto významného básníka. Stěžejní chvíle, tedy odhalení Wolkerovy
neformální plastiky, přijde na řadu
28. března. O den později se lze těšit na výstavu volně dokumentující
vznik sochy Jiřího Wolkera.
Obě expozice potrvají do 13. května.

DO MUZEA MÍŘÍ V Prostjov budou

NOVÁ VÝSTAVA LÉTAT DRAHOKAMY

PROSTĚJOV Prostějovské Muzeum a galerii s novým rokem čeká i nová
výstavní sezóna. Tu zahájí
kresby olomoucké autorky Dagmar Havlíčkové,
která již delší dobu kombinuje kresebnou techniku s textem. Její umělecké
práce si budete moci prohlédnout ve výstavních
sálech hlavní budovy na
náměstí T. G. Masaryka již od nadcházejícího
čtvrtka 15. února. Toho
dne v 17:00 hodin proběhne vernisáž výstavy.
Malby a výtvory secesních
velikánů vystřídají v polovině února specifické kresby
Ilustraní foto
umělkyně Dagmar Havlíčkové. Výstava nazvaná Kresby, jež byla připravována ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, se bude soustředit mimo jiné i na poslední trend děl
Havlíčkové - kombinaci textu a kresby. „Její tvorba je již několik let soustředěna zejména na repetitivní přepis textů, a to v několika vrstvách přes sebe.
Vznikají tak organické i geometrické struktury, kde původní text (forma
osobní modlitby) zaniká v kresebné hmotě.“
Havlíčková svým dílem spadá do širšího okruhu tzv. olomoucké kresby, kterou tvořila řada významných a dnes také celostátně uznávaných autorů (například J. Lindovský, P. Jochman, I. Kosková, L. Daněk, V. Havlík). Výstava
se tak zaměří jednak na dílo mimořádné kreslířky Havlíčkové a jednak na
významný společensko-kulturní fenomén osmdesátých let minulého století
v Olomouci, jakým byla kresebná tvorba umělců tvořících v undergroundu.
(tem)

PROSTĚJOV V prostějovském
Muzeu a galerii se připravuje výstava rozličných přírodních exponátů
nazvaná Létající drahokamy. Jde
o unikátní a zdánlivě nesourodou
sbírku hmyzu, nerostů a hornin.
Výstavu nakonec doplní plakáty na
stěnách a informační panely, které
o exponátech poskytnou mnohdy
velice zajímavé údaje.
Výstava, která vloni putovala po Zlíně
a Kroměříži, nyní míří také do Prostějova. Zahájena bude v sálech hlavní
budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek 15. února a ukončena pak 22. dubna. Exponáty, zapůjčené z Muzea jihovýchodní Moravy ve

OPT ZRUŠENO!
PROSTĚJOV Divadlo Komediograf mělo přijet do Prostějova s komedií Manželství v kostce původně již 14. prosince loňského roku.
Ovšem kvůli nemoci herečky Zuzany Kronerové bylo představení
v předvánočním čase zrušeno. Další termín jeho konání byl stanoven
na úterý 6. února. Ale ani v tomto termínu nebylo možné komedii
zhlédnout, onemocněl totiž další z herců Oldřich Navrátil. Akce tak
byla znovu přesunuta, tentokrát na čtvrtek 5. dubna.
„Je mi velmi trapné se znovu za Divadlo Komediograf omlouvat, ale bohužel nemoci nám komplikují situaci. Od dnešního rána máme na antibiotikách Oldu Navrátila. Pokud nám však dáte do třetice všeho dobrého ještě
šanci, pak se s vámi rádi uvidíme pátého dubna od dvaceti hodin v prostějovském Kasku,“ napsala minulé pondělí do redakce Večerníku Monika
Tanečková, produkční divadla .
Už od úterý 6. února je možné přijít zakoupené vstupenky vyměnit na prodejní místa. Případně můžete použít i vstupenku zakoupenou na původní
představení, které se mělo konat 14. prosince. V takovém případě je však
potřeba si na staré vstupence přepsat datum na 5. dubna 2018. „Pokud už
s námi nechcete býti, chápeme to. Pak prosím vraťte vstupenky v místě zakoupení do konce února,“ vzkazuje Tanečková.
Kdo ale zůstane trpělivý, určitě neprohloupí. Bohužel zdraví nikdo neporučí, ale říká se, že do třetice všeho dobrého to klapne...
(tem)

Zlíně, budou prezentovat zdánlivě
nesourodé kombinace exemplářů
hmyzu, nerostů a hornin.
„Jednoticím principem výběru je estetický dojem, kdy třeba na křídlech
motýlů můžeme spatřit podobné
obrazce, jaké jsou typické pro určitý
druh minerálů, struktury na povrchu
a zabarvení hmyzích těl připomínají některé horniny, krovky mnoha
brouků zase vypadají, jako by byly
vytepané z ryzího zlata,“ popisují organizátoři.
Autory celé této jedinečné výstavy
jsou Dušan Trávníček a Ludmila PROSTĚJOV Tento čtvrtek 15.
Nejeschlebová ze zlínského muzea. února uvítá prostějovské Městské
(tem) divadlo slavného herce Miroslava
Donutila. Ten přijede na Hanou
již poněkolikáté, tentokrát se
show Cestou necestou, v rámci
Herci si pro LiStOVáNí nyní připravili níž povypráví několik zábavných
pětačtyřicetiminutové vystoupení pro historek z podniknutých cest.
školy, v němž představí hvězdu sportu A protože jde o jedinečnou
Usaina Bolta. Ten napsal knížku Můj příležitost setkat se a zasmát se
příběh - 9:58, s níž budou herci pra- s legendou takového kalibru, je
covat. „Kniha vypráví o nejrychlejším sál divadla už nějakou dobu vysprinterovi všech dob, Usainu Boltovi prodaný.
- nejrychlejším člověku na světě. Jedna Známý a populární herec, bavič
z nejlepších sportovních knih, jaká v po- a nadaný vypravěč Miroslav Doslední době vyšla, dobře ilustruje, proč nutil bude publikum v Prostějově
je jamajský šampion jedním z nejsym- bavit od 19:00 hodin především
patičtějších lidí mezi světovou sportov- svými cestovatelskými příhodami.
ní špičkou,“ zní její recenze.
(tem) „Skvělé historky, nové příběhy

Za školáky PŘIJEDE BOLT
PROSTĚJOV Již dnes, tj. v pondělí 12. února do Prostějova dosprintuje samotný Usain Bolt.
Tedy přesněji řečeno přikvačí
Lukáš Hejlík s Alanem Novotným,
kteří v rámci tradičního LiStOVáNí představí nejrychlejšího muže
světa prostřednictvím jeho knihy.
Přestože jde o vystoupení pro školy, vězte, že půjde o jedinečnou záležitost. Projekt se totiž tentokrát
zaměřil nově na žánr sportovní tematiky a současně životopisu.

Manželství v kostce

Do Prostjova pijíždí

Miroslav DONUTIL
a zážitky doprovázené písněmi
nám připomenou, co vše se
může přihodit na cestách. Vtipné
komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů.“ .
Donutil dokonce natočil CD nazvané Cestou necestou, kde taktéž vypráví zábavné historky. Je rozděleno
na tři části: Na cestách, Na lovu
a Kamarádi, blízcí a známí. Hudbu
nahrál orchestr Karla Vágnera.
A stejně jako v představení, které
v Městském divadle proběhne, i zde
jsou písně, na nichž se Donutil svým
hlasem podílel.
Devadesátiminutový program je
už několik dnů předem vyprodaný.
(tem)

18020910194

18020610180

společnost

Dne 17. února 2018
slaví safírovou svatbu manželé
Zdena a František JEDLIČKOVI.
Do dalších společných let
hodně zdraví, optimismu,
štěstí, lásky a spokojenosti
blahopřejí dcery Denisa,
Pavlína a Andrea
s rodinami.

GRATULACE
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Děti s doprovodem přivítala před
patnáctou hodinou Pipi Dlouhá punčocha. Jak kdosi trefně
poznamenal, ovšem tak po padesáti letech... „Proto už nemám
podkolenky, vyrostla jsem z nich
a jsou z nich akorát ponožky,“ reagovala pohotově známá pohádková postavička. Ta měla pro děti
připraven dobře tucet soutěží,
které se do komorního prostředí
venkovského hostince hodí. „Pro
děti máme nachystanou tombolu věnovanou obecním úřadem,
samozřejmě tak, aby všechny
děti vyhrály a nebylo jim to líto.
Lístky do tomboly jsou zdarma,“
vysvětlila za pořadatele Helena
Kovaříková.
A to ještě nebylo poslední překvapení. Úplně na závěr si děti

PROSTĚJOV Okrašlovací
spolek města Prostějova ve
spolupráci s Rodinným centrem Lodička a studentkou
Moravské vysoké školy Olomouc Nikol Srostlíkovou připravuje novou akci. Společnými silami by chtěli uspořádat
Velikonoční hledání kraslic.
„Oslovili jsme mateřské školky
s návrhem, zda by jejich děti ručně
namalovaly polystyrenová vajíčka, která jim dodáme. Vajíčka bychom od nich následně převzali
a umístili je ve vyhrazeném prostoru ve Smetanových sadech.
K těm malovaným ale chceme
přidat čokoládové dobroty, vajíčka, zajíčky a podobně,“ uvedla

Milada Sokolová,předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
Děti budou následně vajíčka,
a to jak ta malovaná, tak čokoládová, hledat. Ta, která najdou, si
také odnesou. „Čokoládová sní,
zdobená mohou být využita ke
zkrášlení školky či stromku na
hlavním prostějovském náměstí,“ vysvětlila Sokolová.
Školky se mohou hlásit na e-mailu miladasokolova@seznam.cz, a to do 19. února. „Budeme velmi rádi, pokud vás tato
nová akce osloví a stane se tradicí,“
dodala. Akce se bude konat pod
záštitou Zdravého města Prostějov.
(red)

Velikonoční hledání kraslic

Tomáš
KALÁB

pro Večerník
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ze. Maškarní bál v Hrdibořicích
zkrátka prokázal, že udělat kvalitní akci pro děti lze i na malé obci,
jen je třeba chtít a spojit síly.
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FOTOGALERIE

NĚMČICE NAD HANOU Tradiční svátek Valentýna se
již mílovými kroky blíží. Všichni svým nejbližším kupují
hmotné dárky, případně je zvou na romantické večeře.
Většina ale zapomíná na to nejdůležitější - vyjádření lásky v té nejzákladnější podobě. A tak málokdo dnes koupí
přání a napíše do něj pár slov, kterými by druhého zahřál
u srdce. A ještě méně lidí by takové přání vyrobilo samo.
Společně to ale máte možnost změnit v němčické knihovně, kde si můžete již toto pondělí nebo středu nějaké to
přáníčko vyrobit.
„Chcete své blízké na Valentýna potěšit vtipným přáním?
Přijďte si ho vyrobit do naší knihovny!“ zve Městská knihovna v Němčicích nad Hanou. A přání to nebude jen tak ledajaké, ale netradiční, skládané technikou origami, poté jej třeba
podle své fantazie zájemci ozdobí vtipnými motivy. Výroba
valentýnských přání, do níž se jistě zapojí nejen dospělí, ale
i děti, je možná v knihovně buďto dnes, tj. v pondělí 12. února
v čase od 13:00 do 17:00 hodin, nebo dokonce ještě ve středu 14. února od 13:00 do 18:00 hodin.
Současně s Valentýnem se v knihovně bude slavit také Mezinárodní den darování knih. Při té příležitosti si zde budete moci
vybrat některou z knih darovanou čtenáři, kterou si zdarma i odnesete. Radost tak zprostředkujete svým blízkým i sobě. (tem)

Vytvořte si v Němčicích nad Hanou

Účast na letošním Obecním plesu v Mostkovicích byla velmi solidní. Jak Večerník již zmínil,
nebylo tomu tak ovšem vždycky. „Před čtyřmi
lety jsem přemýšlel o tom, že plesy už pořádat
nebudeme. Chodilo na ně do stovky lidí a nic
nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo zlep-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

MOST
TKOVIICE Tradiční Obecní plesy
v Mostkovicích se před čtyřmi roky nacházely ve stádiu klinické smrti. Jejich návštěvnost
byla nevalná a zastupitelstvo uvažovalo o jejich zrušení. Nakonec se organizátoři rozhodli pro riskantní tah. A on vyšel! Díky němu jste
uplynulou sobotu v místní sokolovně mohli
vidět tančit motýla Emanuela s Makovou panenkou či členy jamajského čtyřbobu. U toho
prostě Večerník nemohl chybět...

šit. Petr Žák z kulturní komise v té době přišel
s nápadem udělat ples maškarní,“ vrátil se v čase
zpátky starosta Mostkovic Jaroslav Peška s tím,
že vedení obce se rozhodlo tuto myšlenko alespoň zkusit. „Říkali jsme si, že zrušit to pak
můžeme vždycky. Jenže podobná akce nikde
v okolí není a už na první ročník k nám dorazilo sto sedmdesát lidí, na druhý už přes dvě stě
a loni jsme měli návštěvnost takřka tři stovky.
To byla pro nás bomba! K tomuto číslu se blížíme i tentokrát, takže jsme spokojení a dokud
to lidi bude bavit, rádi bychom v pořádání plesů
pokračovali,“ nastínil v průběhu sobotního večera mostkovický starosta. Podíl na vzrůstající
návštěvnosti měla nepochybně i elitní kapela
Black rose. „Chvilku jsme hledali to pravé. Black
rose už u nás hraje potřetí a nic lepšího jsme si
nemohli přát,“ konstatoval s úsměvem Peška.
Pokud jste nedorazili do Mostkovic, budete mít šanci slyšet „černou růži“ už tuto
sobotu na oblíbeném Plesu Plumlovských
nadšenců, který se bude konat v Žárovicích.
Ovšem to pouze v případě, že jste si lístky na
tuto veleúspěšnou akci zajistili s dostatečným

Masky a Black rose zachránily

vylosovaly další kupóny, přičemž na výherce čekal překrásný,
vpravdě pohádkový dort! O dobroty zdravé i sladké nebyla nou-
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BYLI JSME
U TOHO

V Hrdibořicích se bavily děti i maminky

HRDIBOŘICE Tradiční dětský maškarní bál uspořádaly
místní knihovna a spolek Radostné Hrdibořice už podruhé
v nových prostorách místního
hostince. Podmínkou účasti
bylo přivést s sebou děti, „třeba
i cizí“. Soutěžní napětí mohly
ale zažít i maminky či babičky,
pokud se zapojily do soutěže
o nejlepší zákusek. A že chutnaly skvěle, o tom se Večerník
přesvědčil na vlastní kůži!

67,8

BYLI JSME
U TOHO

Děti se mohou těšit: chystá se VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍ

Kulturní dům slušně zaplnil,“ zaznamenala s radostí plumlovská místostarostka Gabriela Jančíková. Jako na kapro Večerník
ždém karnevalu, i na tom indiánském
%  )( + 
čekala na všechny malé i velké indiány, 
Tomáš
67,8
kovboje a pistolníky spousta soutěží,
KALÁB
písniček a her. „Díky sponzorům jsme číková. Ani v Žárovicích pochopitelně
„Tradičně se sem sjely děti v doprovo- si mohli dovolit i velkorysejší výzdobu nechyběly bohatá tombola a lákavé
4  #9)    $ % 
du rodičů z Plumlova a okolí, takže se s nafukovacími balónky,“ doplnila Jan- občerstvení.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

ŽÁROVICE OBSADILI INDIÁNI!

ŽÁROVIICE Ne, opravdu nejde o žádnou nečekanou vlnu migrantů. To jen v místním Kulturním domě pořádaly Klubové zařízení
Plumlov a Kulturní komise města Plumlova dětský karneval, tentokrát v duchu Divokého západu. Uplynulou sobotu tak bylo nedaleko Prostějova živo, u čehož Večerník nemohl chybět...

PROSTĚJOV Jednu zápasovou lahůdku za druhou teď servíruje volejbalistkám VK Prostějov i jejich
fanouškům aktuálně nabitý program.
Dalším nadmíru lákavým duelem
v téhle řadě je nadcházející střetnutí
20. kola UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 doma s Olomoucí, která
na palubovku haly Sportcentra DDM
nastoupí ve čtvrtek 15. února od
17:00 hodin.
Oba rivalové se proti sobě postaví pouze jedenáct dní po veledůležitém finále
Českého poháru v Brně. Vékáčko tam
zvítězilo 3:1 a vrátilo tím druhou nej-

cennější trofej republiky do svého držení
po loňské ztrátě, o niž se postaral právě
krajský konkurent. V probíhající sezóně však má výběr UP vůči největšímu
tuzemskému favoritovi zatím nulovou
bilanci, když kromě rozhodujícího mače
ČP již předtím prohrál oba extraligové
souboje. Sice nebyly úplně jednoznačné,
ale přesto papírově silnější kolektiv uspěl
v hanácké metropoli 3:1 a na vlastním
hřišti 3:0.
Univerzitní soubor trenéra Jiřího Teplého obecně těží ze stability svého solidního hráčského kádru, jenž se za poslední
dva roky takřka nezměnil. Na nahrávce

se střídají Katarína Dudová s Šárkou Kubínovou, na blocích Nikol Sajdová, Veronika Strušková a Bernarda Čutuk, na
smeči Monika Dedíková, Martina Michalíková a Darina Košická, na univerzálu ostřílenou Janu Napolitano zdatně
doplňuje mladá Gabriela Orvošová a na
liberu se činí Rene Sain. Tedy celkově
sehraná ekipa Češek doplněných jednou Slovenkou a dvěma Chorvatkami,
přičemž tři plejerky ze soupisky dříve
působily v prostějovských službách.
„Každé utkání proti Olomouci je prestižní nejen proto, že jde o derby. Zároveň
je to bitva s naším největším českým

 Lauro, co na souboj s výběrem
Igor Gorgonzola říkáte?
„Pro nás to byl velice těžký zápas, proti
tak silnému soupeři je složité získávat
body. Novara na nás vyvíjela značný

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

tlak servisem a zejména útokem, její
hráčky jsou na tom hodně dobře po
fyzické stránce. A v obraně jsme je většinou vůbec nestíhaly.“
 V úvodní sadě se však dařilo
hostující celek předčít, dokonce jste
měly setbol. Čím to?
„Protihráčky udělaly během prvního
setu nezvykle moc chyb. Nám se naopak dařilo dobře přihrávat a z kvalitních nahrávek bodově útočit. Je škoda,
že nevyšla i ta koncovka a sadu jsme
nedotáhly do vítězného konce. Potom

PROSTĚJOV Dlouhodobě kvalitní forma zdobí smečařku prostějovského volejbalového ženstva Lauru Emonts. Proti Novaře v evropské Lize mistryň byla nejčastěji bodující hráčkou svého kolektivu,
ovšem její skóre se zastavilo na deseti zářezech a dál ho nepustila velká herní síla favorizovaných ranařek na druhé straně sítě. Německá
legionářka se následně rozpovídala o náročnosti středečního duelu
a také se krátce ohlédla za triumfem v Českém poháru.

šel náš výkon dolů, jejich nahoru. A už to
bylo jasné.“
 Jde vůbec takhle rozjetý kolos nějak zastavit?
„Jakmile se začne takovému favoritovi
dařit, je to složité. Člověk se samozřejmě
snaží ze všech sil a s holkama se burcujeme, ale při natolik jednoznačném vývoji
jako ve druhém i třetím setu nám na
kurtu logicky chyběly pozitivní emoce.
Pod velkým tlakem se nám nedařilo hrát
dobře, pocity jsou v takové situaci nepříjemné.“
 Příjemné naopak jistě bylo ovládnutí národní pohárové soutěže. Stihly
jste si jej v nabitém programu vůbec
užít?
„Vítězství v Českém poháru nám pochopitelně udělalo velkou radost. Splnily
jsme jeden z cílů této sezóny a většinu
finále s Olomoucí navíc odehrály výborně, s tím rozhodně mohla panovat spo-

         
      
       

kojenost. Na žádné pořádné užívání trofeje nebo dokonce na oslavy však vůbec
nebyl čas, protože zbývaly jen tři dny do
utkání s Novarou. Tím pádem jsme se
potřebovaly hned soustředit na tento
zápas a slavení muselo počkat. Uvidíme,
kdy v nabitém programu přijde vhodná
příležitost.“ (úsměv)
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LAURA EMONTS:

soupeřem, který se i letos drží na druhém místě ligové tabulky a dostal se do
pohárového finále, což dokládá jeho
kvality. Přesto jsme na rozdíl od minulého ročníku v tom aktuálním opakovaně
prokázali, že když zahrajeme svůj standard, zvládneme UP porážet. Doma teď
samozřejmě chceme další vítězství ve
vzájemném zápasu, kterým bychom potvrdili dobrý vstup do nadstavby,“ uvedl
kouč VK Miroslav Čada.
Zápolení dvou územně blízkých soků
(nejen) o Hanou pokračuje. Buďte ve
čtvrtečním odpoledni osobně u toho!
(son)

sedm podání. A to je moc,“ nechodil při
hodnocení duelu kolem horké kaše asistent trenéra ve vékáčku Lubomír Petráš.
Svěřenkyně ale nechtěl jen kritizovat.
„Pro holky, co tolik nenastupují a potom naskočí, to není jednoduché a ne
vždy se jim musí dařit. Celkově se pak
na týmu mohla projevit únava z hodně
náročného programu, spíš psychická
než fyzická. Každopádně jsme i tak
zvládli rozhodující momenty a nepřipustili žádné velké problémy, což je
podstatné. Nedostatky si rozebereme,
abychom příště odvedli lepší výkon,“
ujistil Petráš.

Skupina o 1. až 6. místo přinesla dvě
nadmíru zajímavé konfrontace medailových aspirantů. V první z nich Olomouc
smetla Ostravu 3:0 (16, 21, 13). „Dařilo
se nám dobře servírovat a díky tomu
i kvalitní obraně jsme soupeře udržovali
stále pod tlakem,“ pochvaloval si kouč UP
Jiří Teplý, jehož soubor upevnil druhou
příčku v tabulce. „Domácí lépe podávali
a my jsme neztrátovali. Musíme se zlepšit
v bojovnosti i nasazení, přidat emoce,“
hodnotil Zdeněk Pommer alias lodivod
TJ dál figurujícího na páté pozici.
Důležitou bitvu svedlo KP Brno s Libercem, jemuž navzdory raketovému

nástupu podlehlo 1:3 (9, -21, -18, -19).
„Protivníka jsme výborně rozebrali
a připravili se na něj, ale po velkém tlaku
v prvním setu jsme na začátku druhého
ztratili energii, důraz i emoce. A to byla
příčina naší porážky,“ litoval zklamaný
kormidelník Králova Pole Marek Rojko. Jihomoravanky sice zůstaly třetí, ovšem severomoravský nováček se jim na
čtvrtém postu bodově vyrovnal. „Brno
na nás vlétlo a v úvodu hrálo skvěle, ale
my jsme družstvo, které bojuje. A právě
bojovností jsme nakonec získali tři důležité body,“ usmíval se trenér progresivní
Dukly Josef Smolka.

V grupě o 7. až 10. příčku zaujalo ztracené dějství sedmého Olympu Praha při
očekávaném zdolání desátého Fénixu
Brno, jenž z české metropole odjel s přijatelným výsledkem 3:1 (21, -21, 10,
12). Střet potenciálních protivníků Prostějova ve čtvrtfinále play-off pak úplně
patřil hostům, neboť osmý Přerov nestačil na devátý Šternberk 0:3 (-16, -24,
-25). Hanácký mančaft má tím pádem
náskok před svým sokolským pronásledovatelem už pouze jediného bodíku.
Během tohoto týdne extraligový program pokročí dvěma kompletními koly
plus jednou předehrávkou.
(son)

PROSTĚJOV Vstup prostějovských
volejbalistek do nadstavbové části
UNIQA extraligy ČR 2017/2018 se
nesl v poněkud ospalejším a průměrném duchu. Ženy Frýdku-Místku

Domácím chyběly v sobotním utkání
zdravotně indisponované Herelová
s Novou a celkově dostala příležitost
kombinovaná sestava, které nějakou
dobu trvalo zahřátí do provozní teploty, čehož koncentrovanější hosté využili
k lepšímu startu - 2:5. Hanačky zabraly
až následným obratem na 10:6, jenž
podpořila dobrým servisem Kossányiová. Na tomto náskoku však favorizovaný

Marek SONNEVEND

toho využily k sympatickému odporu
a v 19. kole elitní tuzemské soutěže dokonce sahaly po získané sadě. Nakonec však nedosáhly a výběr VK i přes
potíže naplnil výsledkové předpoklady třísetovou výhrou.

tým ustrnul vinou vlastních nevynucených chyb i zásluhou solidního výkonu
TJ. Jeho hráčky účinně podávaly a bojovaly o každý míč, až čtyřbodovou šňůrou
ze 17:13 na 17:17 nečekaně vyrovnaly.
Šanci na překvapivý dílčí úspěch pak držely až do stavu 22:22, kdy prostějovský
mančaft už se všemi oporami na place
zkušeně zavřel vyrovnanou zahajovací
část - 25:22 a 1:0.
Leč zvládnutá koncovka čerstvé vítězky
Českého poháru nijak výrazně nezvedla. Místo očekávaného zkvalitnění hry
přišla hned zkraje druhého dějství nová
zaváhání v četném množství a trpělivě
makající Sokolky zase mírně odskočily - 2:4 a 5:7. Co Horkou, Weiss a spol.
konečně vyburcovalo na vyšší míru, to

byly dvě překrásné maratónské výměny
získané během otočení skóre na 11:8.
V téhle fázi Čadovy svěřenkyně ubránily
několik těžkých balónů, načež položily na zem z protiútoků. Soupeřky ještě
vzápětí kontrovaly (12:11), ovšem na
další tlak vékáčka již nenašly odpověď 19:11. A dámy v bílém teprve ve druhé
polovině setu číslo dva plně dominovaly
- 25:14 a 2:0.
Vystupňované tempo ale papírově silnějšímu kolektivu nevydrželo, neboť
bez tahounek odeslaných zpět na lavičku se jim zdaleka tolik nedařilo. Tůmovy
ovečky si začaly znovu věřit, chytily se
na standardních věcech a zas lídryně tabulky trápily (z 3:1 na 4:5, 6:8). Domácí
plejerky za to náležitě vzaly uprostřed
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Lubomír PETRÁŠ - asistent trenéra VK Prostìjov
„Náš výkon nebyl ideální... Chtěli jsme dát volno hráčkám, které odtáhly několik posledních těžkých zápasů. A holkám, co místo nich naskočily, se dnes po pravdě tolik
nedařilo. Pokaždé pomohl návrat opor na hřiště, díky čemuž jsme uhráli závěr první
sady. Následně se tým rozjel a lépe fungoval až do konce utkání i v prostřídaném složení s mladšími hráčkami. Celkově jsme však zkazili příliš mnoho servisů, chyběla
také větší jistota v mezihře při řešení jednoduchých situací.“
Leopold TÙMA  # " {\ }< 
„Slibný začátek nám vydržel jen chvilku, následně jsme měli špatný úsek. Pak nám ale vycházela taktika jít servisem přes přihrávku mladého libera a Prostějovu jsme dělali v první
sadě potíže. Koncovku tohoto setu i celé utkání rozhodly především dvě věci: že jsme
nedokázali ubránit Helenu Horkou a opakovaně udělali série nevynucených chyb. I tak
holky můžu pochválit za to, že se nebály a předvedly odvážný, celkově slušný výkon.“
třetího dějství při podání Horké, kdy padku (z 21:13 na 22:17) neslo bezpečprotivnice odrovnaly osmi body za se- ně v režii obhájkyň mistrovského titulu
bou z 10:11 na 18:11. Takový trhák měl - 25:19 a 3:0.
zásadní dopad na závěr celého střetnutí, Statistiky z utkání a výsledkový servis
které se navzdory jednomu kratšímu vý- Kooperativy NBL najdete na straně 22

3:0 S Frýdkem se tým rozjížděl pomalu 
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:3,
2:5, 4:5, 10:6, 15:11, 15:13, 17:13,
17:17, 19:19, 21:19, 21:21, 22:22,
25:22. Druhý set: 2:1, 2:4, 5:5, 5:7,
8:7, 11:8, 12:11, 19:11, 20:14, 25:14.
Třetí set: 1:1, 3:1, 4:5, 6:6, 6:8, 9:9,
10:11, 18:11, 19:13, 21:13, 22:17,
24:17, 25:19.

VK PV
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PROSTĚJOV Nadstavbová část
ženské extraligy volejbalistek odstartovala sobotním dějstvím číslo
jedna, v celkovém součtu soutěže již
devatenáctým. Družstvo VK Prostějov připojilo proti Frýdku-Místku
další hladký výsledek 3:0, ovšem
herně nezanechalo zrovna optimální dojem.
„Některým hráčkám zápas nevyšel, bylo
tam příliš mnoho zbytečných chyb hlavně v mezihře. Místy však nefungovaly
ani jednotlivé činnosti, například přihrávka nebo servis. Ten zejména v prvním setu, kdy jsme zkazili snad šest nebo

Prostějov (son) - Zatímco výše popisované vyvrcholení tuzemské pohárové soutěže bylo pro prostějovské
volejbalistky včetně jejich fandů veskrze povedené, ohledně středečního
duelu evropské Champions League
doma proti Novaře platil z obou hledisek pravý opak. Ženy VK podlehly
0:3, a celkově slabší byl atraktivní
mač i co se týče divácké kulisy. Jednak
mohla do hlediště na tak lákavý spektákl určitě dorazit početnější masa
lidí než necelá tisícovka. A navíc ani
kulisa se rozhodně nevyznačovala
žádnou výraznou bouřlivostí. Nejzajímavější událostí se tak nakonec stalo, že hostující družstvo mělo v hale
Sportcentra DDM bez svého přičinění jednoho nečekaného příznivce.
Šlo o známého nadšence ve svém tradičním růžovém tričku, který dlouhá
léta vydatně podporoval volejbalistky
Přerova. A nyní si z neznámých důvodů vybral za svůj výběr Igor Gorgonzola. Možná sehrála roli rivalita mezi
hanáckými městy a touha pomoci
hlasivkami momentálnímu soupeři
Prostějova. Každopádně osamocený
fanoušek italské squadry se za svou
podporu dočkal sladké odměny v podobě originálního dresu číslo 12, jež
mu do ochozů osobně hodila jeho
majitelka a současně novarská kapitánka Francesca Piccinini.

Pøíznivec Novary
dostal „origoš“ dres

Prostějov (son) - Volejbalový oddíl
VK Prostějov uspořádal pro své příznivce autobusové zájezdy zdarma
do Brna na obě utkání žen vékáčka
v rámci závěrečného turnaje Českého poháru 2017/2018. A od spokojených fans přilétlo směrem ke klubové generalitě poděkování za tuto
možnost. „Zásluhou vedení VK jsme
mohli v Brně na vlastní oči sledovat
vynikající vystoupení našich plejerek. Jak sobotní zvládnuté semifinále
s Ostravou, tak v neděli finále, kde si
vyšláply na obhájkyně trofeje z Olomouce. Byla to skvělá jízda a holky
parádně reprezentovaly Prostějov,“
napsal v děkovném dopisu neoficiální mluvčí fanklubu Antonín Dušek.
„Sice jsme rozhodující pohárové zápasy mohli sledovat živě na internetu
či ze záznamu v televizi, nebo si o celém Final Four přečíst v novinách. To
by však v žádném případě nenahradilo osobní účast na těchto důležitých
bitvách, nemluvě o přímém prožití
výborné atmosféry i krásných oslavách po slavnostním vyhlášení na
hrací ploše společně s děvčaty a realizačním týmem. Za tohle moc děkujeme,“ zdůraznil Dušek. Připojme, že
hlavně po finálovém triumfu bylo na
zpáteční cestě fanoušků busem z jihomoravské metropole směr Haná
hodně veselo. A navzdory většinově
vyššímu věku osazenstva se chvílemi
bujaře skandovalo, křičelo i zpívalo.
Coby tečku za vydařeným minulým
víkendem pak zkušený pan řidič vykroužil pod rouškou tmy na jednom
z prostějovských kruhových objezdů
tři oslavná kolečka.

Podìkování fandù
VK za Final Four
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RYCHLÝ
Ve ètvrtek další atraktivní 
maè: DERBY s Olomoucí

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

V extralize začala nadstavba: Olomouc přejela Ostravu, Liberec vyloupil Brno

Ligy mistryň. „Prostě mají natolik špičkové volejbalistky, jejichž výkonnostní
strop je mnohem výš než ten náš. Tam
je obrovská fyzická síla, současně výborná technická vybavenost. Prostě
vítězky italské ligy a evropský top klub.
Nás může mrzet jedině to, že jsme tentokrát nevyužili své šance na rovnocennější bitvu a jinou porážku než 0:3,“
shrnul Miroslav Čada.
Po čtyřech kolech základní skupiny
B elitního poháru starého kontinentu tudíž zůstávají ženy VK bez
bodového zisku a se skóre 3:12
směřují dle očekávání k poslednímu místu v tabulce. Na dosažení
aspoň dílčího překvapení mají ještě
dva pokusy: 21. února opět doma
proti Coneglianu a 27. února na
půdě Fenerbahce Istanbul. „Samozřejmě do toho půjdeme naplno, zase
to zkusíme. Aby se však něco opravdu
povedlo, budeme každopádně potřebovat vynikající výkon,“ doplnil kormidelník vyslankyň ČR na nablýskané oddílové scéně.

Foto: Josef Popelka

GORGONZOLA
NOVARA:
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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S GABIKOU
KOMZIK

ROZHOVOR

Na čtvrt stovky zápasů se momentálně vyšplhala šňůra neporazitelnosti volejbalistek VK
Prostějov v soutěžních utkáních proti českým soupeřům.
Ke dvěma vítězstvím ze závěru
finálové série minulého ročníku UNIQA extraligy přidaly
dalších devatenáct v aktuálním
ročníku nejvyšší tuzemské soutěže a navrch čtyři výhry v Českém poháru.

  # &%+%#'+

Jak se pozná sportovní kolektiv, který na to opravdu má? Že dokáže zvládnout ty
úplně nejdůležitější zápasy, ve kterých jde o všechno. A troufám si tvrdit, že VK
Prostějov v probíhající sezóně takhle správným mančaftem skutečně disponuje.
Loni jej neměl nejen z důvodu nižší herní úrovně některých hráček. Problém byl spíš
v tom, že nemálo jednotlivkyň se opakovaně podělalo, když šlo takzvaně do tuhého.
A logicky pak úplně nefungovala ani parta, jež měla k ideální soudržnosti daleko.
Proto ženy vékáčka podlehly ve finále Českého poháru 2016/17 Olomouci. A nebýt zázračného představení podceňované Báry Gambové v rozhodujícím duelu
finálové série extraligy, přišly by také o mistrovský titul.
To spíš právě výběr UP působil během minulé sezóny jako ukázkový team-work
schopný ze své pohody vytěžit až nečekané úspěchy. Na prostějovské favoritky si
navzdory jejich posílení troufal i letos, ovšem dosavadní vývoj nejvyšší tuzemské
soutěže a hlavně souboj o pohárovou trofej ukázaly, že tentokrát tvrdě naráží.
Na co? Na papírově silnější družstvo, které na rozdíl od předchozího ročníku dobře funguje. A má v titulku zmíněný charakter. Krásně se to potvrdilo právě v rámci
Final Four ČP.
Na semifinále s Ostravou ještě Čadovy svěřenkyně nebyly plně nažhavené, a přesto jej
navzdory počátečním trablům ovládly bezpečně 3:0. Vrchol své výkonnosti si schovaly
až do rozhodujícího finále - přesně, jak to má být. A jak to velké mančafty umí.
Nechápající rivalky z hanácké metropole včetně jejich trenéra pak dva sety bezradně přihlížely, co to s nimi krajský konkurent provádí. A jakmile se přece jen zvedly, mentálně
odolný Prostějov je zkraje čtvrté sady zase dostal pod sebe nikoliv útočnou dominancí,
nýbrž sérií fantastických zákroků v poli. Kosa narazila na kámen. A lvice v barvách VK
jasně deklarovaly, kde momentálně je skutečná volejbalová kvalita snoubená se srdcem.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Plně se zkoncentrovat brzy po zisku Českého poháru na těžké utkání Champions League nebylo jednoduché, ale povedlo se nám to velice dobře. Ve středu proti Novaře jsme
od začátku předváděly kvalitní výkon, a protože soupeř chyboval, měly jsme na dosah
zisk prvního setu. Velká škoda, že se jej nepodařilo dovést do vítězného konce. Pak se totiž favorit rozjel a ve zbytku zápasu plně prokazoval svou obrovskou sílu, na kterou jsme
už nenašly protizbraň. Taková je realita. V sobotu s Frýdkem-Místkem nebyla právě
úvodní sada z naší strany vůbec dobrá, dělaly jsme spoustu zbytečných chyb nejen na
podání. Pozitivní je, že se nám i tak povedlo zvládnout těsnou koncovku a potom šel
výkon celého družstva nahoru. Ačkoliv jsme v některých pasážích opět měly problémy.
Důležité bylo, že horší chvíle vždy vystřídaly mnohem lepší a dosáhly jsme tak vítězství
tři nula. Do dalších střetnutí ale budeme určitě potřebovat kvalitnější hru. Zvláště ve
čtvrtek doma proti Olomouci, která nám bude chtít vrátit porážku z pohárového finále.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Hodně náročný program utkání
za poslední dobu se podepsal na
zdravotním stavu některých prostějovských volejbalistek. Naštěstí ne
v početnější míře a také nijak fatálně.
V obou případech jde pouze o menší
problémy, kvůli nimž dvě plejerky
scházely při sobotním duelu UNIQA
extraligy proti Frýdku-Místku.
Z obvyklé základní sestavy chyběla
blokařka Nina Herelová, jež zápasu
přihlížela z lavičky. „Ninu pobolívá
koleno, do kterého dostala den po
bitvě evropské Champions League
s Novarou obstřik. Proto Frýdek vynechala s tím, že od pondělka začne
normálně trénovat,“ prozradil kouč
žen VK Miroslav Čada. O víkendu
postrádal rovněž smečařku či univerzálku Lucii Novou. „Lucka je
klasicky nemocná, nic vážného. Pro
jistotu ale zůstala doma v posteli,
aby se vyležela a nenakazila ostatní.
Také v jejím případě je reálné zapojení do přípravy hned zkraje týdne,“
informoval Čada.

Chybìly
Herelová s Novou

Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Prostějovská univerzálka Helena Horká tentokrát musí
odpustit, byť proti Novaře nezklamala a s Frýdkem-Místkem zahrála skvěle. Přesto jsme nejlepší hráčkou
vékáčka za uplynulý týden zvolili její parťačku z libera,
neboť Julča si vedla znamenitě v obou zápasech. Ten
středeční na evropské scéně odpřihrávala na vynikajících dvaasedmdesát procent, což bylo vzhledem
k síle soupeře obdivuhodné. Asi jedině ona se dokázala výkonem vyrovnat protihráčce stejného postu
na druhé straně sítě. Nebo ji dokonce předčila?
Každopádně v sobotu během extraligového duelu
Kovářová zářila znovu, ač pouze naskakovala z lavičky coby střídající ve chvílích nouze. Přesto se
příjmem opět dostala na sedmdesát procent.
A její super zákroky při obraně v poli, toť kapitola sama pro sebe.

Julie KOVÁØOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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jednoduchých situací, byla tam z naší
strany i zbytečná nervozita, potom
rovněž menší odvaha. Věřil jsem, že
na vlastním hřišti dokážeme navzdory
vysokým kvalitám šampiónek Itálie
víc. Bohužel to nevyšlo,“ litoval prostějovský stratég.
Zlepšit tým nutně potřebuje ještě
jeden klíčový aspekt hry... „Pořád
máme problémy s přechodem z obrany do útoku. V přípravě na tom stále
děláme, a to hodně. Na trénincích už je

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

Do souboje jsme šli s tím, že budeme
hrát uvolněně a zkusíme udělat co nejvíc
bodů, ale srážely nás právě ty nevynucené minely. Pokud vás extrémně silný
soupeř k chybám donutí vynikajícím
útokem nebo neprostupnými bloky, je
nutné to brát jako realitu a něco, s čím se
v natolik těžkých střetnutích musí počítat. Jestli ale favoritovi ještě sami pomáháme mnoha lacině pokaženými balóny,
je to škoda. Tentokrát nás tohle připravilo minimálně o jednu získanou sadu
i celkově vyrovnanější průběh utkání,“
nelíbilo se Čadovi.
Jeho svěřenkyním se navíc nedařilo
Gorgonzolu zatlačit servisem, když
nedaly žádné eso a hostující ekipa
se na příjmu jen málokdy dostala do
úzkých. „Přitom ani Novara dnes nepodávala až tak nebezpečně, jenže
my jsme toho nedokázali moc využít. Zpravidla špatným řešením těch
zlepšení jasně patrné, ale potom přijde
náročný zápas, my se dostaneme pod
větší tlak a situace po ubráněných míčích zase nezvládáme bodově zakončit.
Chybí schopnost kvalitněji si nachystat
defenzivou zvednutý balón pro následný protiútok. Nezbývá než na tom trpělivě makat dál,“ pokrčil Čada rameny.
Na jednu stranu tedy vytkl svým hráčkám některé nedostatky, zatímco na
stranu druhou plně respektoval obří
potenciál jednoho z favoritů letošní

0:3

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zatím nejhorší utkání
v evropské Champions League žen
2017/18 odehrály prostějovské volejbalistky... Do zápasu čtvrtého kola základní skupiny B proti Novaře přitom
odstartovaly výborně a sahaly po zisku
úvodního dílu, když až do jeho úplného závěru vedly. Dokonce měly setbol,
ale neproměnily jej. A extrémně silný
sok po obratu zavelel na prudkou zteč,
které soubor VK nedokázal vůbec čelit. Navzdory původně slibnému vývoji tak bitva dopadla suverénním triumfem družiny Igor Gorgonzola.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2,
4:4, 4:6, 7:7, 7:9, 9:11, 11:11, 15:12,
15:15, 17:15, 18:18, 21:18, 21:21,
23:21, 23:23, 24:23, 24:26. Druhý
set: 1:0, 1:2, 2:6, 4:7, 4:10, 6:11, 6:17,
9:17, 9:20, 13:23, 13:25. Třetí set: 0:3,
2:3, 2:5, 3:8, 6:10, 6:15, 8:15, 8:17,
9:19, 10:21, 12:23, 14:23, 15:25.

VK PV
GO NO

Nenechat si favorita hned ze začátku
utéct, držet s ním krok. To byl důležitý vstupní úkol Hanaček, který se jim
dařilo plnit. Od stavu 1:0 sice hostující tým většinu času vedl, ovšem jen
těsně, maximálně o dva body (4:6,
7:9, 9:11). A domácímu družstvu se
opakovaně dařilo vyrovnávat (7:7,
11:11). Uprostřed zahajovacího
dějství navíc přišla velká chvíle prostějovského mančaftu, jenž prudce
udeřil při účinném servisu Weiss. Její
plachty dostaly soupeřky pod tlak na
přihrávce, následovalo několik výborně ubráněných míčů i parádních
útoků a čtyřbodová série znamenala
obrat z 11:12 na 15:12! Od té chvíle
mělo mírně navrch perfektně šlapající vékáčko, zatímco znejistělé Italky
nečekaně často chybovaly včetně
zakončení. Po dalším miniúniku
(z 18:18 na 21:18) to vypadalo už
velice slibně, leč novarské plejerky
smazaly manko jednou (21:21), pak
podruhé (z 23:21 na 23:23), následně odvrátily i setbol - 24:23. Aby poté
zkušeněji dorazily dramatickou koncovku - 24:26 a 0:1.
Těsně promarněný závěr mohl na mistryních ČR zanechat psychické stopy,
což se opravdu stalo. Papírově silnější celek zvýšil otáčky, přitlačil všemi
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počet jejich vynucených i nevynucených hrubek, naopak rozjeté šampiónky z Apeninského poloostrova třímaly
taktovku v rukou stále pevněji. Vývoj
duelu diktovaly místy až příliš jednoznačně, například při trháku z 2:3 na
6:15. Tam to s českou partou opět vypadalo zle nedobře, ovšem na sklonku
mače alespoň dokázala rovnocenně
vzdorovat a tím nepřipustila extrémní výprask. Přesto souboj v úhrnném
součtu vyzněl dost jasně - 15:25 a 0:3.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Ligy mistryň najdete na straně 22,
podrobnější ohlédnutí za utkáním
řečí čísel pak na www.vecernikpv.cz!

Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„Na začátku utkání jsme hráli vyrovnaně především díky tomu, že soupeř chyboval.
Jakmile s tím přestal, byl zápas od druhého setu jednoznačný a neměli jsme šanci
hlavně v útoku i obraně. Projevila se vysoká kvalita Novary, zatímco my jsme v první
sadě promarnili svou příležitost. Celkově jsme mohli zahrát lépe.“
Massimo BARBOLINI – Gorgonzola Novara
„Byl to pro nás velmi důležitý zápas a jsme šťastní za vítězství 3:0. Prostějov hrál v úvodu výborně, vedl 21:18. A rozhodlo, že jsme úvodní sadu i z takového stavu otočili.
Na tým jsem hrdý, že tuhle složitou situaci zvládl. Potom už jsme hráli mnohem lépe
a soupeři nedali šanci, tři získané body jsou v těžké skupině B moc důležité.“



činnostmi a jal se dominovat. Hlavně
podáním (Čadovým svěřenkyním
odešel příjem) i útokem (na bomby
z často ohromné výšky defenziva nestačila). Tím pádem náskok Gorgonzoly hrozivě narůstal (2:6, 4:10, 6:17).
Horká a spol. nenacházely nic, čím by
se chytily, nepomáhala ani střídání.
A hrozil dílčí debakl, jenž také nastal,
byť díky vyrovnanému finiši v nijak
brutálním rozměru - 13:25 a 0:2.
Hanačky potřebovaly za daného průběhu střetnutí nějaký pozitivní impuls, ale ten nepřicházel ani zkraje třetí
části. Ženy VK pod trvalým náporem
vysoké kvality protivnic hrozně těžko
rozvíjely svou vlastní hru a narůstal

Proti Italkám nevyužitý setbol v prvním setu,
pak razantní obrat a spanilá jízda Gorgonzoly

Samotný domácí kouč logicky nebyl spokojený. Ani s výsledkem, ovšem ani s výkonem svého družstva. „Jedině v prvním
setu jsme hráli dobře, a protože soupeř
dost chyboval, měli jsme velkou šanci jej
vyhrát. Bohužel se nám v koncovce nepovedlo přihrát, navíc už předtím jsme
udělali několik zbytečných chyb, které se
neměly stát. A pro osud jak zahajovacího
setu, tak potom celého utkání byly rozhodující,“ rozebíral na pozápasové tiskové
konferenci Miroslav Čada.
Jeho rozladění mělo jeden hlavní důvod.
„Vadilo mi, že jsme opakovaně vyráběli hrubky v jednoduchých situacích.

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Premiérově v tomto ročníku Champions League
podlehly volejbalistky VK Prostějov bez jediné získané sady.
Mrzelo to tím víc, že s italskou Novarou nastoupily doma a velmi hmatatelně sahaly po zisku úvodního dějství. Které však
trochu zbytečně ztratily, načež se silný protivník rozjel a v dalších dvou částech bez přehánění zadupal české mistryně do
taraflexu. Středeční podvečer v prostějovské hale SportcentraDDM byl tentokrát smutný...

„Příliš jsme chybovali v jednoduchých situacích,“ mrzelo trenéra Čadu.
Jeho tým to připravilo o příznivější výsledek

PAK VK ZNIČILA

NOVARA DALA ŠANCI,

25

„Pracuji, užívám si volný čas, jsem spokojený“. To je definice aktivního života, který se snaží TyfloCentrum zprostředkovat
slabozrakým a nevidomým. „Každoroční
ples je pro nás určitá forma prezentace
naší činnosti a poděkování našim partnerům, město samozřejmě nevyjímaje.
Podpora ze strany magistrátu je pro nás
velmi důležitá,“ vysvětlila Zuzana Znojilová, která v Prostějově funguje jako regionální sociální pracovník.
Na rozdíl od mateřské Olomouce poskytuje prostějovské pracoviště pouze
dvě ze tří sociálních služeb momentálně pro dvaadvacet klientů. Zakladatelem myšlenky plesů je nevidomý
kapelník Jaroslav Knejp, podpořený
zvučným hlasem své zpěvačky, který
pod značkou kapely Casioband vybízel
zkušeně vybranými hity přítomné na
parket. A ten věru neosiřel.

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Přestože letos ples neoživily žádné
celebrity, na komorní a přátelské atmosféře plesu to v žádném případě
stopy nezanechalo. Vrcholem večera
bylo losování tradičně bohaté tomboly
s jednapadesáti hodnotnými cenami
od elektroniky přes potraviny až třeba
k dece a slušivému kulichu. Specialitou
je „putovní jelen“, tedy stálá cena, kterou šťastný výherce dostane do držení (  ) ;  !!  N) G   I  I    
G9
67,8
právě na jeden rok a je povinen ji na další ples do tomboly opět přinést. „To sli- dědictví,“ zavtipkoval držitel jelena pro než náměstek primátorky Pavel Smetabuji a v nejhorším případě ji zařadím do rok 2018, kterým se nestal nikdo jiný na, šťastný to muž posledních dnů.

PROST
TĚJJOV Mezi množstvím plesů na Prostějovsku vynikají ty, které
mají ve vínku hlubší poselství než se pouze pobavit, napít a zatancovat
si. Už podeváté v Prostějově proběhl ples na podporu slabozrakých
a nevidomých, který pořádalo regionální pracoviště olomouckého
TyfloCentra. Do restaurace UTří bříz si našli cestu třeba senátorka Božena
Sekaninová nebo radní Pavel Smetana s Janou Halvadžievovou.

Ples TyfloCentra S JELENEM. Už podeváté

13045õ+074,0
"1-&4074&;¯/"

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

i přes složitou situaci uvnitř ČSSD. Ale
politiku sem dnes určitě nebudeme míchat,“ přivítal Večerník František Střída,
hlavní organizátor jubilejního plesu sociálních demokratů. „Máme zde bohatou
tombolu, do které přispěli jak samotní
občané Čech pod Kosířem, tak významní členové ČSSD. A velice si vážíme guláše, který nám tradičně vaří náš starosta.
A to je prosím nezávislý politik z kandidátky našich lidovců,“ usmál se Střída.
Pořadatelé zajistili na ples „oranžových“
živou hudbu v podání Vlasty Tomana
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PROSTĚJOV Druhý z politických
plesů uplynulého víkendu na Prostějovsku, ale i v tomto případě
organizátoři tvrdili, že politiku do
zábavy rozhodně nebudou plést.
Prostějovská KDU-ČSL přesto na
sobotním bále v Národním domě
představila svého kandidáta do letošních senátních voleb.

Lidovci si pro ples opět vybrali reprezentativní prostory Národního domu
v Prostějově. „My už pořádáme dvaasedmdesátý ročník našeho plesu.
A jsme tak jediný okres v rámci KDU-ČSL, který má v tomto ohledu tak
dlouholeté zkušenosti s pořádáním
takovéto akce. Nikde jinde v republice se něco podobného našim stranickým kolegům nepodařilo,“ pochlubil
se Večerníku Petr Kousal, předseda
KDU-ČSL v Prostějově. „Jsem rád, že
mohu pokračovat v tradici organizátorství našich plesů, kterou už kdysi
zavedl v Prostějově můj tatínek. Ten
uspořádal prvních padesát plesů, já
se zatím postaral o zbývajících dvaa-

i s hosty z jiných stran

v Národním domě

a před Večerníkem se netajil tím, jak se
moc těšil, i když... „Z Prahy jsem spěchal,
jak jen to šlo. I když miluji tenis a rád
bych v hlavním městě zůstal a fandil
našim děvčatům ve Fed Cupu, při těžké
volbě přece jen zvítězil ples v Čechách
pod Kosířem. Vždyť já jsem z uplynu-

!
STAROSTA

a připraveno
bylo
kromě
guláše i další bohaté občerstvení.
„Jsem sám zvědav,
zda přijedou naši významní hosté. Účast přislíbili například
náměstci hejtmana Jiří Zemánek a Ladislav Hynek, náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana a doufám, že
přijede i Lolek Mačák. Všichni ale byli
na jednání Ústředního výboru ČSSD
v Praze, takže netuším, zda stihnou začátek. Věřím, že se hosté budou dobře
bavit, vždyť jde o jubilejní dvacátý ples.
Tuto tradici kdysi založil Josef Kopečný
a my v ní pokračujeme,“ předestřel ještě
hlavní organizátor plesu.
A stalo se. Těsně po dvacáté hodině přichvátal na bál Alois Mačák s partnerkou

Obecní ples v Mostkovicích Lidovci usppořřádali bál

Už před dvacátou hodinou se do multikultirního domu v Čechcáh pod Kosířem scházeli první návštěvníci. Pořadatelé si jako každoročně slibovali hojnou
účast. „Rozhodně se budeme bavit, a to
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ČECHY POD KOSÍŘEM Mladí sociální demokraté z Čech pod
Kosířem uspořádali v sobotu již jubilejní dvacátý ročník sociálnědemokratického plesu v místní nádherné a útulné multifunkční
budově pro kulturu a sport. Akci si nenechal vedle jiných „oranžových“ ujít ani náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav
Hynek a místo tenisovému Fed Cupu dal plesu přednost i Alois
Mačák. Večerník byl u toho!

Z Prahy přichvátal A. Mačák,
LÁŠ
TRSAL i náměstek hejtmana GnUavaøil
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tradice a děkuji pořadatelům za pozvání,“ nechal se slyšet náměstek hejtmana
pro školství a bývalý dlouholetý starosta
Kostelce na Hané.
Zábava pak v plném proudu pokračovala do brzkých ranních hodin. U toho
už ale Večerník nebyl...

dvacet. A věřím, že jich ještě nějakou
tu řádku zvládnu,“ dodal okresní šéf
lidovců.
Programu sobotního plesu KDU-ČSL vládla taneční vystoupení
dětí z Taneční školy Pirouette,
návštěvníci pak bouřlivě tleskali
i vystoupení Národopisného souboru Mánes. „Živá hudba k tanci je
samozřejmostí, navíc jsme přichystali
bohaté a vydatné občerstvení. U jednotlivých stolů nechybí lahev dobrého vínka, chlebíčky a vrcholem bude
podávání dvou naporcovaných kýt,“
podotkl k nabídce občerstvení Petr
Kousal s tím, že o politice se v sobo-

tu večer prostějovští lidovci nechtěli
bavit. „Řekl bych, že politiku opravdu
vůbec neřešíme, i když musím přiznat,
že hned na začátku jsme představili
našeho kandidáta do Senátu České
republiky Jaroslava Fidrmuce,“ usmál
se šéf regionální buňky.
Jak si Večerník všiml, na ples KDU-ČSL přijali pozvání i bývalí poslanci
Parlamentu ČR - sociální demokrat
Pavel Holík nebo někdejší členka lidovců a pozdější poslankyně TOP 09
Jitka Chalánková s manželem. „A je tu
dnes i velitel naší městské policie, takže zůstávám v klidu, o bezpečnost je
postaráno,“ zaculil se Petr Kousal.
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lých dvaceti ročníků vynechal pouze jeden jediný! Moc se těším, ostatně holky
si v Praze poradí se Švýcarkami i beze
mě,“ svěřil se bývalý náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák. Ten
současný Ladislav Hynek dorazil krátce
po něm. „Těším se, velice rád si užiji této
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Sociální demokraté plesali v Čechách pod Kosířem
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Poté se řezník Krkovička společně se svými početnými
pomocníky a pomocnicemi dal do vaření nejrůznějších
laskomin z pašíka. A zatímco pilně pracovali na jitrničkách,
prejtu, jelítkách či tlačence, ostatní členové Společnosti pro
historii a romantiku vyplnili den různými představeními,
která díky převlekům a maskám z dob Rakouska-Uherska či
první republiky vrhla Prostějovany o hezkou řádku let zpátky.
Návštěvníci masopustu dále nadšeně tleskali vystoupením
skupiny Klapeto, kterou postupně střídaly členové marškumpačky císaře pána. Na své si přišly i děti, pro ně bylo připraveno pásmo hraných pohádek, drobotina se zasmála i při
souzení kozla. Po spanilé jízdě pana feldvébla, pimprlovém
divadélku a již druhém průvodu masek však již směřovalo
k vrcholu akce, kterým byl prodej čerstvé zabijačkové polévky
za pověstnou korunu. „Šedesát litrů prdelačky, kterou jsme
poctivě vařili celý den, zmizelo během pár minut,“ prozradil
Večerníku řezník Krkovička. Ten už tedy těsně po šestnácté
hodině rozesmutnil dosud ještě dlouhý dav lidí ve frontě
s tím, že nezbyla už ani kapka! „Jsem zrovna jeden z těch šťastných, na které se dostalo, i když jsem stál až ve druhé polovině
celé fronty. Ta polévka je fakt vynikající, takovou si nedoká-
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movalo k masopustnímu pochodu napříč celým náměstím. A ten byl opravdu ohromující. Za maškarami různého
strašidelného i směšného vzezření se okamžitě vydaly i desítky
Prostějovanů, především z řad mladých rodičů s malými dětmi.
„Je to fakt paráda. Já osobně masopustní tradice moc neznám,
akorát z vyprávění mé babičky z jižní Moravy. Takže i pro mě
jsou to novinky, nemluvě o mé pětileté dceři Verunce,“ svěřila
se Večerníku při řízném bubnování vojenské marškumpačky
Tereza Zakopalová.
Po pochodu masek už vše směřovalo k zahájení zabijačkové hostiny. Nejdříve se ale musel pokřtít pašík, který byl
připraven k pověšení. Křtu se ujal řezník Krkovička v tradičním
podání Jaroslava Nitky. O jménu pro pašíka se jako vloni hlasovalo v „lidovém referendu“. K vidění byla zajímavá debata, kdosi
z davu navrhl jména Miloš či Andrej! „Proboha, to nééé! To
by mohlo vyznít jako provokace,“ zhrozil se řezník Krkovička
a sám pak navrhl, že prase bude jako v předchozím roce pojmenováno Jozífek nebo Pepa. „Tak, Pepíku, šup na věšák a za lepší
zítřky pro všechny muslimy,“ poznamenal překvapivě Krkovička, přičemž po této poznámce dav Prostějovanů na chvíli úplně
ztichl...

www.vecernikpv.cz

 Vy a vaše společnost jste
v Prostějově společně s masopustem podruhé v řadě. Jak vy
osobně akci hodnotíte?
„Trošku vás opravím, jsme tu
s podobnou veselicí již potřetí,
poprvé to bylo v létě 2016, kdy
jsme na prostějovském náměstí organizovali hodokvas. To je taková
podobná taškařice... (úsměv) Jsem
velmi příjemně překvapen vysokou
návštěvou, která se s těmi předešlými
dvěma veselicemi nedá srovnat.
Přišlo obrovské množství lidí, které

Michal
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pro Večerník

PROSTĚJOV Jaroslav Nitka alias
řezník Krkovička. Naprosto neodmyslitelná součást obou ročníků
prostějovských
masopustů
pořádaných na náměstí T. G.
Masaryka. Také uplynulou sobotu prokázal nejen kuchařské
a řeznické umění, ale Prostějovany
dokázal zaujmout i poutavým
vyprávěním o historii masopustů
v Čechách a na Moravě.

zaplnilo celou spodní část náměstí.
Takže masopust hodnotím velice
kladně a doufám, že jsme dokázali
vytvořit i my tu správnou atmosféru.“
 Byl zájem o veškeré pochutiny
z pašíka Pepy?
„Jéjej, a jaký! Vždyť si vemte, že i díky
velkému počtu lidí zmizela prdelačka za
několik málo minut. A to jí byl plný kotel! Měřili jsme to, šedesát litrů polévky
bylo prodáno za třináct nebo čtrnáct
minut. To jsem ještě neviděl... (směje se)
Ale i jitrničky, jelítka, klobásky nebo
ovar brali lidé útokem.“
 Vy osobně máte nějaký
zvláštní recept na dobrou
prdelačku?
„Zvláštní recept? Víte, to je hodně
ošidný termín. Když tu samou
zabijačkovou polévku uděláme
v tisíci městech za rok, všude bude
chutnat trošku jinak. Někde se
dělá s výrazným kořením,
jinde s kořenovou zeleninou, někdo dělá bílou, jiný
zase krvavou prdelačku.
Záleží vždy na tom,
kolik a čeho do ní
dáme. Pravý

Foto: Michal Kadlec

recept spočívá jenom na lidské poctivosti. Pravá prdelačka musí obsahovat poctivé kusy tučného masa, které
se musí zalít krví a zasypat kroupama.
A samozřejmě nesmí chybět sůl,
česnek a majoránka. To je základ.“
 Z letošního pašíka se tedy
v Prostějově jen zaprášilo, že?
„To tedy skutečně ano! Pokud příští rok
dostaneme opět šanci uspořádat u vás
v Prostějově masopust, budeme se
muset s vašimi pány
konšely zřejmě
bavit už o dvou
čunících!“

 Vaše společnost zavítala do Prostějova v krátké době už několikrát,
jak se vám zde líbí?
„Je zvláštní... Prostějov je jedno
z mála měst, kde lidé i během masopustu přijdou na náměstí, baví se, jsou
krásní, růžolící, užívají si hojnosti jídla
a pití a jako dobří sousedé se spolu
baví. Je to krásné, a my komedianti
máme pro koho hrát, komu zpívat
a pro koho dělat taškařice. Rovněž
masopustní průvod náměstím proběhl za bouřlivého nadšení místních
obyvatel. Jsem tomu skutečně rád,
tady na Hané si prostě lidé mají stále
co říct a jsou spolu rádi!“

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Nádhernou masopustní show na náměstí již podruhé
zajistila Společnost pro historii a romantiku z Ostravy. Jejího principála
znají Prostějované i jako Karla IV.,
který před dvěma lety velkolepě
přicválal na koni na prostějovské
náměstí. Marek Tichý byl velmi potěšen bezprostředností návštěvníků
sobotního masopustu.
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 Je podle vás nějaký rozdíl
mezi vesnickým a městským masopustem?
„Abych pravdu řekl, je to
velký rozdíl. Vesnický masopust je čistě o známých
a rodinách, kdežto město je
tak trochu svým způsobem
neznámé. Tady se na náměstí
sejdou i lidé, kteří se předtím třeba
nikdy neviděli, neznají se. Je to trošku
kosmopolitnější, atmosféra tady není
možná tolik osobní jako na vesnici.
To ale neznamená, že nálada a atmosféra by tady ve městě nebyly vřelé, to
v žádném případě.“
 Nasytili se Prostějované při masopustu dost?
„Jo! Ale myslím si, že například jitrnic mohlo být dneska víc, a jelit taky.
Ale kdo by to byl řekl, že si dneska
tolik lidí přijde pro něco dobrého.
Možná to slovutní kuchaři trošku
podcenili... (úsměv) Jsem ale přesvědčen, že každý návštěvník masopustu si tu našel to svoje od dobrého
jídla přes pití až po různé sladkosti
nebo třeba výtečné bramboráky či

>W,

trdelníky. Nebojím se tvrdit, že kdo
chtěl, odcházel odtud s plným břichem!“
 Můžeme se tedy na vás, pane
principále, těšit v Prostějově příští
rok znovu?
„Já osobně bych řekl, těšte se, milerádi
přijedeme. Ale je to věc vašeho magistrátu a paní purkmistryně, tedy pardon
primátorky. (směje se) Bude pro nás
čest přijet znovu a připravit pro milé
Prostějovany tuto tradiční veselici.“

Foto: Michal Kadlec

žeme udělat ani doma. A to pocházím z vesnice,“ nechal se
slyšet Martin Dvořák. „Vůbec nelituji, že jsem dneska přišla
a mrzla jsem tady několik hodin. Program byl opravdu pestrý,
a mimo to jsem se dnes potkala se spoustou známých, které
nemám v průběhu roku možnost vidět,“ svěřila se zase paní
Božena, dáma důchodového věku.
Druhý ročník Masopustu skončil naprostým úspěchem.
A tak si snad všichni přejeme, aby se komedianti z Ostravy, jak se samotní členové Společnosti pro historii a romantiku nazývají, po roce opět do Prostějova začátkem
února vrátili.
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Druhý ročník prostějovského masopustu na náměstí T. G.
Masaryka začal stejně jako vloni přesně v deset hodin. Akci
slavnostně zahájila primátorka statutárního města Prostějova
Alena Rašková s náměstkem Jiřím Pospíšilem. „Křičet, radovat
se i střílet povoleno,“ zahřměla první žena radnice. „Já jenom
stručně popřeji, abyste se dobře bavili a hodovali,“ dodal směrem k zaplněnému náměstí Jiří Pospíšil.
Zatímco principál ostravské komediantské společnosti
Mirek Tichý při pohledu na čuníka ležícího na prknech
vypočítával před rekordní návštěvou, co všechno během
celé soboty Prostějovany čeká za program, už se vše for-

PROSTĚJOV Velkolepé, plné kladných ohlasů a hlavně obrovské množství lidí. To jsou atributy spojené s druhým
ročníkem Masopustu v Prostějově. Sobotní lidová veselice
nadchla rekordní množství Prostějovanů, kteří zcela zaplnili
spodní část náměstí T. G. Masaryka. Osvědčená Společnost
pro historii a romantiku z Ostravy přivezla do Prostějova
nejen zábavu, ale také poučení a samozřejmě také pravou
zabijačkovou show. Kulturní vložky byly prosyceny vůní jelítek,
jitrnic, tlačenky a dalších laskomin z přivezeného pašíka Pepy.
A tradiční prdelačka za pouhou korunu? Šedesát litrů polévky
Prostějované rozebrali doslova za pár minut...
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Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

TRADIÈNÍ LIDOVÁ VESELICE PATØÍ I DO MÌSTA, SHODOVALI SE ÚÈINKUJÍCÍ I DIVÁCI

akce zimy
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celkově jsem spokojený tak ze šedesáti
procent,“ ohlédl se za podzimními boji
David Ševčík.
Start jeho kariéry lodivoda byl pověstným křtem ohněm a také odpich do
odvetné části bude při stejném losu
(pouze s prohozením pořadatelství)
velmi náročný. „Zase okamžitě potkáme
tři největší favority, ovšem tentokrát dva
z nich doma. A na vlastním hřišti chceme vyhrávat nad kýmkoliv. Třeba hned
v premiéře jara rozhodně nepůjdeme
předem poražení proti vedoucím Ivančicím, i když dosud ztratily jen dva bodíky za jediné klopýtnutí v Telnici, kde
je specifické prostředí nafukovačky. My
máme standardní halu, přesto v ní zkusíme ústředního adepta na postup do první ligy překvapit,“ pravil Ševčík odhodlaně směrem k nadcházejícímu šlágru
(neděle 18. února od 10.30 hodin).
Bezprostředně po skončení první
poloviny sezóny řekl, že není úplně
podstatné, zda jeho kolektiv skončí
na sklonku sezóny třetí, šestý nebo
osmý... „Vnitřní motivace vítězit nás však
samozřejmě žene dopředu jako všechny
správné sportovce, určitě chceme obsadit
co nejvyšší místo. Ovšem ne za každou
cenu. A je potřeba k tomu přistupovat trochu reálně, přičemž nám v zimě vypadli
ze sestavy tři ostřílení borci, členové základní sestavy. Karel Diviš i Jirka Vymětal
nebudou z pracovních důvodů v jarní části k dispozici, Martin Švec po vzájemné

dohodě možná naskočí v případě akutní
potřeby. Každopádně taková ztráta zkušeností se nějakým způsobem jistě projeví,
a proto nedělám z konečného umístění
žádnou vědu,“ vysvětlil kostelecký kormidelník svůj pohled na věc.
Ještě větší prostor tak nyní dostanou mladí odchovanci oddílu. „Rozdíl bude ale
v tom, že teď na ně při absenci tří opor
dopadne podstatně větší zodpovědnost
v rozhodujících momentech střetnutí,
kde se láme výsledek. Předtím tohle odtáhli převážně matadoři, zatímco po jejich
konci přejde mnohem větší díl tíhy na
mladé kluky. A prostě se s tím musí popasovat. V každém případě jsem zatím
spokojený, jak tihle dorostenečtí talenti
naskakovali na podzim a co s ohledem
na svůj nízký věk dokázali na hřišti předvádět. Především křídla máme hodně
šikovná, nebo třeba trošku zkušenější Lukáš Varhalík už někdy dokáže ze spojky
mančaft dobře vést,“ nadhodil Ševčík.
Styl hry založený na rychlosti nehodlá
ani po personálním oslabení nijak měnit. „Tím, že v sestavě budeme mít ještě
víc mlaďochů, by ten přechod do útoku
měl být spíš ještě bleskovější než dosud.
Taktika uběhat soupeře směrem dopředu tedy zůstane platná,“ usmál se stratég
Sokola. Vrásky mu naopak dělá obranná
činnost. „Většinou míváme problémy
s tím, že dostáváme spoustu gólů. Já
jako vyhlášený obranář mám přirozeně
v povaze nutnost inkasovat co nejméně,
výsledky 38:37 se mi po pravdě nelíbí. Je
mi však zároveň jasné, že s méně zkušeným týmem budeme defenzivu asi
zlepšovat složitě, když se navíc v kompletním složení scházíme pokaždé až
na pátečním tréninku. Přesto se o to
v rámci daných možností pokusíme.
A do druholigových odvet jdeme s touhou dokázat nejvíc, co půjde,“ nežádal
David Ševčík žádné alibi.

 V úvodní polovině sezóny jste
posbírali dvanáct bodů a držíte pátou
příčku. Spokojenost?
„Řekl bych, že je to takový zlatý střed. Do
týmu přišla spousta mladých kluků, kteří
se s námi učí hrát, naopak některé dřívější opory chyběly. Začali jsme několika
porážkami od papírově silných soupeřů
a situace nevypadala moc dobře, ale hrozící propadák se povedlo odvrátit šňůrou
vítězství nad přijatelnějšími celky. Tabulka je kromě prvních dvou míst hodně
vyrovnaná, třetí pozice není vůbec daleko. A my jsme se v obměněném složení
za půl roku víc sehráli, což dává naději pro
jaro. Musíme však bojovat, důležitý bude
přístup každého člena mužstva.“
 Teď v zimě ale skončili ostřílení
Karel Diviš i Jiří Vymětal, otazník se
vznáší nad Martinem Švecem. Nestraší vás ztráta těchto opor?
„Pokud bychom se měli obejít bez všech
tří takových tahounů, samozřejmě půjde o problém. V sestavě budou logicky
chybět zkušenosti, což se v rozhodujících
momentech může projevit. Na druhou
stranu se tím větší šance otevírá pro mladé
kluky, aby ukázali, co v nich je. A s Marťou

Švecem si chci promluvit a přesvědčit
ho, ať nám během jarní části ještě pomůže. Aspoň na některé zápasy, jestli ne na
všechny. Každopádně se s ním i bez něho
musíme rvát na maximum jako jeden
mančaft, soudržnost je moc důležitá.“
 Jak se vám osobně jeví mladíci,
kteří během podzimních bojů naskakovali?
„Kluci jsou šikovní. Hodně pomáhá
Centrum Haná, kde se o ně starali dobří
trenéři a vychovali z nich talenty schopné
prosazovat se mezi dospělými. Musí však
na sobě dál makat, nabírat na síle, pořád se
zlepšovat. A my starší se s nimi potřebujeme líp a líp sehrávat, jejich role v kolektivu
by měla postupně růst. Já věřím, že pokud
nepoleví, můžou kostelecké házené do
budoucna hodně pomoct.“
 Zatím ale družstvo gólově táhnete
vy. Vyhovuje vám taková role a je pro
vás důležité být nejlepším kanonýrem?
„Podle mě je v týmových sportech podstatná jediná věc: vítězit a získávat body.
Zájmy kolektivu jsou prostě vždycky
nad významem jednotlivců, kteří by měli
v první řadě pomáhat mančaftu k co
nejlepším výkonům i výsledkům. Já to

KOSTELEC NA HANÉ Největším střeleckým tahounem kosteleckých házenkářů v podzimní části byl jednoznačně Jan Smékal,
s 59 vsítěnými góly třetí v průběžném pořadí kanonýrů jihomoravské skupiny druhé ligy mužů. Přesto třiadvacetiletý tahoun
Sokola na spojce v interview před startem odvetné části opakovaně zdůrazňoval, že osobní ambice vůbec neřeší a záleží mu
pouze na týmovém prospěchu.

„Možné je všechno a na zopakování
třetího místa z minulé sezóny klidně
můžeme zaútočit i v současném omlazeném složení. Jak už jsem ale řekl,
záleží na tom, nakolik budeme všichni
makat, táhnout za jeden provaz. A jak
nám to bude společně fungovat na hřišti. Soupeři taky nespí a určitě zkusí využívat toho, že máme v sestavě víc mladých kluků. My zkušenější jim musíme
pomoct a všichni společně hrát tak,
abychom se sami prosazovali našimi
silnými zbraněmi. To znamená hlavně
rychlostí i dravostí v útoku.“
 Jak vnímáte rivalitu s Prostějo-

“

vem? Je pro vás důležité ovládnout
derby a být v tabulce nad Sokolem
II?
„Rivalita mezi oběma kluby určitě je
a já ji cítím hodně. Derby chci pokaždé moc vyhrát, nechat Prostějov pod
sebou v pořadí je taky příjemné. Oni se
teď potýkají se svými problémy a v první půlce soutěže bylo vidět, že jsme na
tom momentálně líp, ostatně i vzájemné utkání jsme po obratu dokázali získat pro sebe. Tak doufám, že my svou
určitou kvalitu udržíme a jarní derby
opět zvládneme. I když venku to bude
asi těžší.“

Rivalita mezi oběma kluby určitě je
a já ji cítím hodně. Každé derby chci
pokaždé moc vyhrát, nechat Prostějov
pod sebou v pořadí je taky příjemné...

vnímám tak, že nezáleží na tom, kdo
konkrétně dá branky, jen když se podaří
vyhrát. Pokud ale mám v týmu roli střelce
a góly se ode mě očekávají, tak je samozřejmě musím dávat. Rozhodně však
nijak nehltám statistiky nebo nesleduju,
kolikátý jsem ve střeleckém pořadí celé
soutěže.“
 Zhruba v polovině podzimní
fáze jste věřil v útok na třetí post
druholigové skupiny Jižní Morava.
Zůstává tahle víra i po zimní ztrátě
dvou, možná tří zkušených lídrů?

To neřeším! Pro mě je důležitý
jedině úspěch celého týmu“

Jan Smékal:„Já a nejlepší kanonýr?

KOSTELEC NA HANÉ Už pět let
drží házenkáři Sokola Kostelec na
Hané herní i výsledkovou stabilitu
odpovídající středu tabulky ve druhé lize mužů, skupiny Jižní Morava.
Někdy dopadnou lépe (dvakrát pátí),
jindy hůře (dvakrát osmí). A po loňské třetí pozici coby top umístění za
mnoho posledních roků se blízko
popředí soutěže drží i v aktuální sezóně pod vedením nového realizačního
týmu v čele s Davidem Ševčíkem.
Respektovaný hráč a klubový tahoun
přešel v létě 2017 do pozice hlavního
trenéra, načež měl dost složitý vstup do
funkce. Hanáci prohráli první tři mistrovské duely (byť s favority), po pěti koPodle všech předpokladů by nad- lech měli na kontě pořád jen dva body.
cházející druholigové jaro mělo tohle Pak se naštěstí rozjeli a nakonec dokázali
na podzim posbírat solidních dvanáct
rozložení sil jedině potvrdit. Tak uvi- bodů, což ve vyrovnaném pořadí stačí
díme...
na průběžnou pátou příčku.
„Celkový zisk z úvodní půlky soutěže
není špatný, hlavně vzhledem k tomu
náročnému vstupu. Když porovnám
body ztracené doma a získané venku,
jsme dva v plusu. A přiznám se, že jakmile jsme konečně začali pravidelně vítězit,
tak se mně osobně ulevilo, neboť porážky jdou vždy zejména za koučem, zvlášť
pokud je nováčkem. (úsměv) Obecně se
nám některé zápasy moc nepovedly tím,
že jsme inkasovali hodně branek a sami
se naopak nemohli prosadit. Na druhou
stranu jiná utkání byla poměrně dobrá,
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Martin Hacura
Michal Jura
Tomáš Jurík
Jakub Raška
Pavel Šestořád

Martin Bečička
Kristián Bokůvka
Jan Fiala
Jiří Kosina
Filip Mikulka
Lukáš Münster
Pavel Procházka

Michal Burget
Jan Čelovský
Jan Grepl
Adam Herink
Martin Hodan
Svatopluk Ordelt

Jiří Hrubý
Michal Zacpal
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Karel Diviš
Adam Kolář
David Kopečný
Petr Kocourek

Marek Dostál
Ondřej Karvay
Michal Nevrla
Rostislav Podhrázský
Jan Smékal
Martin Švec
Milan Varhalík
Jiří Vymětal

Filip Dořičák
Tomáš Hochvald
Martin Popelka
Jindřich Prášil
Václav Prášil
Pavel Přikryl
Lukáš Varhalík

Jan MAYER
Pavel Navrátil
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házená extra

94 branek

0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0

V

1
1
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8

P

323:226
351:229
335:323
279:269
314:316
258:240
313:313
240:266
267:313
267:332
259:316
265:328

S

20
19
14
13
12
11
9
8
7
7
6
6

B

18
17
13
13
13
12
12
11
8
8
6
1

+

(8)
(5)
(3)
(1)
(3)
(0)
(2)
(-1)
(-4)
(-2)
(-4)
(-11)

Nejlepší støelci:

R

32 minut

Nejlepší støelci:

27 branek

Promìnìné sedmièky:

Prostějov - Maloměřice (16.00),
Kuřim - Ivančice, Dolní Cerekev Juliánov, Kostelec - Bohunice (4. 3.,
10.30), Napajedla - Velké Meziříčí (4.
3., 11.00), Telnice - Brno B (4. 3.).

9~   
~  [  9~66 ; q

Maloměřice - Kostelec (11.00), Ivančice - Prostějov, Velké Meziříčí - Dolní
Cerekev, Brno B - Napajedla (25. 2.),
Juliánov - Kuřim (25. 2.), Bohunice Telnice (25. 2.)

Maloměřice - Velké Meziříčí (11.00),
Ivančice - Juliánov, Kuřim - Brno B,
Kostelec - Napajedla (8. 4., 10.30), Bohunice - Dolní Cerekev (8. 4.), Telnice
- Prostějov (8. 4.)

9~   
~   9~66 ; q

Kuřim - Bohunice, Velké Meziříčí Ivančice, Dolní Cerekev - Maloměřice,
Prostějov - Brno B (17.30), Kostelec Telnice (25. 3., 10.30), Napajedla - Juliánov (25. 3., 11.00)

9_~    5~
 [  9~66 ; q

9~  
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Maloměřice - Kuřim (17. 3., 11.00),
Ivančice - Dolní Cerekev (17. 3.), Brno
B - Kostelec, Juliánov - Velké Meziříčí,
Bohunice - Prostějov, Telnice - Napajedla.

95~   
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narozenými ročníky nebo i střední
generací, neboť ty od mančaftů stále
častěji odvádějí pracovní či rodinné
povinnosti. Peníze je zkrátka nutné
vydělat, o děti a manželku se nejen finančně postarat.
Když navíc v celkovém životním vytížení zařádí u většího počtu jedinců
zdravotní potíže, dostávají se v mnoha klubech po celé České republice
mimo vrcholové soutěže do vážných
starostí s tím, jak vůbec dát své družstvo dohromady. Přesně tohle momentálně řešili házenkáři prostějovského Sokola II., kterým se ze všech
výše zmíněných důvodů přestávalo
dostávat použitelného „materiálu“
do hráčského kádru. Další mládežníky není zrovna nyní brát kde, a tak
na pomoc přicházejí vysloužilí bardi
ochotní v případě nouze tahat horké
kaštany z ohně. Zůstává ale nezná-

opřít. Nechybí ostřílení matadoři, dostatečně zkušení plejeři mezi dvaceti
a třiceti roky věku i nadějní mladíci
schopní již teď účinně naskakovat
mezi chlapy. Ani zdejší situace pochopitelně není zcela růžová, leč generační výměna probíhá kontinuálně a bez
fatálních dopadů jak na početnost
mužstva, tak na kvalitu předváděné

KOMENTÁØ

mou, na co takové provizorní řešení
bude výsledkově stačit.
Podstatně lépe na tom aktuálně jsou
v Kostelci na Hané coby jiné házenkářské baště zpřed několika let. Tam
v první řadě neřádí tak rozsáhlá marodka, ovšem i jinak se mají víc o co

hry. Díky tomu kostelecký Sokol v letošní sezóně zatím válcuje „dvojku“
z Prostějova po výkonnostní stránce
i postavením v tabulce.

N ( %  ( "
;  9)

FOTO Z NETU
Foto: internet

PROSTĚJOV Záchrana! Tohle prosté a všeříkající slovo rezonuje mezi
házenkáři TJ Sokol II Prostějov na
úsvitu odvetné části druhé ligy mužů
2017/18. Po podzimní části totiž
figurují na jednom ze dvou sestupových míst jihomoravské skupiny třetí
nejvyšší soutěže ČR - a samozřejmě
by tuze neradi spadli o další patro níž.
Byť při problémech, se kterými se
potýkají, by nešlo o žádné velké překvapení...
Už první polovina sezóny naznačila, že
se prostějovský Sokol „dvojka“ pohybuje dost na hraně. Úvod byl výsledkově
mizerný s několika utrpěnými debakly,
ale citelně obměněný (současně i oslabený) tým se postupem času přece jen
zlepšoval. A dokázal vyválčit alespoň
šest bodů, což ho ve dvanáctičlenné tabulce zařadilo na předposlední jedenáctou příčku.
„Začali jsme budovat něco nového s výhledem do budoucna, což samozřejmě
potřebuje nějaký čas. Je to jako se stromem: když jej vysadíte, taky musí nejdřív trochu vyrůst a až po určité době

začne nést ovoce. Proto jsme dopředu
počítali s herními i výsledkovými problémy, které skutečně přišly. Ale snažili
jsme se s nimi rvát, a byť za sebou nemáme příliš vydařený podzim, situace
není současně ani beznadějná. Hned na
několik soupeřů před námi máme minimální bodovou ztrátu,“ zrekapituloval
trenér prostějovského mužstva Anatoliy
Vasyliev.
Loni v létě na startu své mise nového
kouče byl plný víry, entuziasmu a odhodlání. Sympatické je, že víceméně
pozitivní náhled neztratil navzdory
mnoha trablům, jež se mu i jeho svěřencům postavily do cesty. Jaké jsou
ty největší? Špatný zdravotní stav řady
hráčů včetně plánované největší opory
Jiřího Kosiny, který ani rok po operaci
ramene stále nemůže střílet naplno. Pracovní či studijní vytížení mnoha dalších
plejerů, kvůli čemuž nemohou absolvovat zdaleka všechny tréninky nebo
dokonce zápasy. A v neposlední řadě
zimní ukončení kariéry dvojice Pavel
Procházka - Adam Herink z výše uvedených důvodů.
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Ivančice - Bohunice, Kuřim - Prostějov, Velké Meziříčí - Telnice, Dolní
Cerekev – Kostelec, Napajedla – Maloměřice (29. 4., 11.00), Juliánov Brno B (29. 4.)
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Maloměřice - Ivančice (21. 4.,
11.00), Prostějov - Napajedla
(21. 4., 16.00), Kostelec - Kuřim
(10.30), Brno B - Velké Meziříčí,
Bohunice - Juliánov, Telnice – Dolní Cerekev

9 ~  
55~   9~66 ; q

Kuřim - Telnice, Velké Meziříčí - Bohunice, Dolní Cerekev - Brno B, Prostějov - Kostelec (17.30), Napajedla
- Ivančice (15. 4., 11.00), Juliánov Maloměřice (15. 4.)

59~  
_~   9~66 ; ¡

Termíny jednotlivých utkání se ještě
mohou operativně změnit.
Sokol Kostelec na Hané hrává domácí zápasy v Městské sportovní hale
Kostelce na Hané.
Sokol II Prostějov hrává domácí zápasy v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.

Maloměřice - Brno B (11.00), Ivančice - Telnice, Velké Meziříčí - Prostějov, Dolní Cerekev - Kuřim, Napajedla - Bohunice (13. 5., 11.00),
Juliánov - Kostelec (13. 5.).

55~   
95~   9~66 ; ¡

Kuřim - Napajedla (5. 5.), Prostějov
- Dolní Cerekev (5. 5., 17.30), Kostelec - Velké Meziříčí (10.30), Brno
B - Ivančice, Bohunice - Maloměřice,
Telnice - Juliánov

Protože však musíme vycházet z toho,
kdo je či bude zrovna k dispozici, nezbývá
než taktiku průběžně víc uzpůsobovat daným možnostem. I konkrétnímu soupeři.
Stěžejní přitom bude bojovnost, prát se
na hřišti ze všech sil i z celého srdce,“ zdůraznil Vasyliev.
Klíč k úspěšnější druhé půlce ročníku
a plánovanému uhájení druholigové
příslušnosti přitom vidí ve zvládnutí
hned vstupního duelu nejbližší sobotu doma s Juliánovem. „Chceme jim
oplatit prosincovou porážku, v případě
vítězství bychom se navíc posunuli před
ně blíž ke středu tabulky. Tam směřují
naše jarní cíle, jakkoliv to bude určitě
těžké. Mančaftu ale přes všechny problémy věřím, minimálně na vyhnutí se
posledním dvěma pozicím a tím na jistotu záchrany bychom měli mít. Je možné, že ze druhé ligy nakonec nesestoupí
nikdo, ovšem tuhle variantu nehodláme
pokoušet. Prostě chceme ze současného
jedenáctého fleku výš a uděláme pro to
maximum,“ ujistil těsně před startem
druhé poloviny lodivod prostějovských
házenkářů zvaný Tolja.

Exkluzivní rozhovor
najdete na straně
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PROSTĚJOV S výjimkou odloženého úvodního kola na půdě
Juliánova naskočil Jakub Raška do všech podzimních utkání Sokola
II. Prostějov. Defenzivní specialista si ale moc radosti neužil, když laboroval s poraněným ramenem a také výsledkově to nebyla žádná
sláva.„Očekávání byla větší a podzimní výsledek je trochu zklamání.
Když končila letní příprava, tak jsem střed tabulky viděl bez problémů a věřil jsem, že se v pohodě můžeme pohybovat do třetího místa,“ nezastírá třicetiletý pivot.„Bohužel...“

ale i vážné zranění

Pilíře prostějovské obrany
tíží nejen aktuální umístění,

„Dá se říct, že nás teď v zimě během přípravy postihla taková menší personální
kalamita. Z toho důvodu jsme si naplánovali jediný přípravný turnaj ve Velké Bystřici a nakonec i na ten jsme museli povolat veškeré zálohy tak, abychom jej vůbec
mohli odehrát. Směrem do nadcházejícího jara počítáme s několika navrátilci,
kteří třeba už dva tři roky do mistráků
nenaskakovali, jen s námi občas trénovali. A teď jdou Robert Nevrlý, Michal
Nevrlý i Tomáš Chytil mančaftu pomoct
v nouzi. Není to ideální výchozí pozice,
jenže při početné marodce a zdravotním
omezení několika hráčů stabilního kádru
nelze jinak,“ pokrčil Vasyliev rameny.
Na zmíněném velkobystřickém klání Hanáci v silně improvizovaném složení podlehli domácím 23:33 a Olomouci 26:34.
„Přesto jsem z toho turnaje neměl špatný
pocit, spíš naopak. Dokud totiž kluci
fyzicky mohli, tak se rvali na maximum
a náš výkon byl vzhledem k okolnostem
docela dobrý. Přesně takhle musíme bojovat teď v soutěži. Za optimální situace
bychom se rozhodně snažili o určitý herní styl, na němž dlouhodobě pracujeme.

Prostějovský trenér Vasyliev věří v udržení vzdor
mnoha potížím, hlavně zdravotním a personálním

Časy, kdy házenkářské kluby prostějovského regionu hrávaly vyšší
mužské soutěže (Prostějov první ligu,
Kostelec na Hané dokonce extraligu
či interligu) jsou dávno a zřejmě i nenávratně pryč. Momentálně prožívají
oba oddíly nelehkou druholigovou realitu v ekonomicky a personálně těžké
době, kdy udržet kohokoliv u soutěžního sportu - zvlášť v případě menších
odvětví - je už samo o sobě malým vítězstvím.
Mladé generace se do aktivního pohybu nehrnou tak masově jako kdysi
a z toho mála bývá ztrátovost talentů hlavně při přechodu do dospělé
kategorie hodně vysoká. Mužské (či
ženské) týmy v kolektivních sportech
tudíž často dál táhnou ostřílené opory,
které však logicky stárnou a nemohou
vydržet na soupiskách navěky. K tomu
se přidává ještě problém s těmito dříve

PRO NEVRCHOLOVÉ SPOR
TEĎ PANUJE TĚŽKÁ DOBA
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Telnice - Maloměřice (15.00), Sokol
II Prostějov - Juliánov (16.00), Kuřim - Velké Meziříčí, Sokol Kostelec na
Hané - Ivančice (18. 2., 10.30), Napajedla - Dolní Cerekev (18. 2., 11.00),
Brno B – Bohunice (18. 2.)
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2. Ladislav Šidlo (V. Meziříčí) 26 branek, 3. Petr Nagy (Dolní Cerekev) 15, 4. Lukáš
Missbach (Ivančice) 13, 5.-7. Jiří Závodník (Napajedla), Zdenek Kukla (Telnice), Jiří
Chrást (Juliánov) všichni 12, 8. Pavel Procházka (Prostějov) 11, 9. Jan Drásal (Maloměřice) 10, 10.-11. Karel Oulehla (Ivančice), Dimitrij Chomič (Napajedla) 9, 12.-13.
Martin Žůrek (Napajedla), Vítězslav Večeřa (V. Meziříčí) oba 8, 14.-16. Tomáš Musil
(Maloměřice), Tomáš Jurík (Prostějov), Lukáš Chrást (Juliánov) všichni 7, 17. Jakub
Kudla (Kuřim), 18.-20. Pavel Přikryl (Kostelec n.H.), Filip Jung (Maloměřice), Jiří
Houček (Dolní Cerekev) všichni 5,...21.-22. Jiří Vymětal (Kostelec n.H.) 4, Pavel Šestořád (Prostějov) oba 4, 29. Jan Smékal (Kostelec n.H.) 3 branky.

1. Roman BENEŠ
(Bohunice)

2. Martin Ryšavý (Bohunice) 32 minut, 3.-4. Rostislav Podhrázský a Karel Diviš (oba
Kostelec n.H.) oba 24, 5. Marek Bím (Telnice) 22, 6.-12. David Nečas, Jan Kvasnička
(oba Ivančice), Filip Mikulka, Jiří Kosina (oba Prostějov), Adam Langer (Telnice), Vít
Kučera (Brno B) a Jiří Brhel (Juliánov) všichni 20, 13.-14. Jan Smékal (Kostelec n.H.)
a Dominik Lukács (Bohunice) oba 18, 15. Petr Nagy (Dolní Cerekev) 16, 16. - 23.
Jiří Závodník (Napajedla), Jan Lečbych, Jakub Bezděk (oba V.Meziříčí), Robin Večeřa
(Ivančice), Tomáš Osoba (Maloměřice), Ivo Knol (Telnice), Tomáš Jurík, Martin Bečička (oba Prostějov) všichni 14.

1. Vítězslav VEČEŘA
(Velké Meziříčí)

2. Jakub Kudla (Kuřim) 65 branek, 3.-4. Jan Smékal (Kostelec n.H.) a Lukáš Missbach
(Ivančice) 59, 5. Jakub Vraný (Bohunice) 55, 6. Ladislav Šidlo (Velké Meziříčí) 53, 7.
Jan Šustek (Juliánov) 52, 8.-9. Pavel Procházka (Prostějov) a Karel Oulehla (Ivančice) oba 51, 10. Jiří Houček (Dolní Cerekev) 50, 11. Pavel Chýlek (Kuřim) 49, 12.-13.
Tomáš Musil (Maloměřice) a Petr Jirsa (Dolní Cerekev) oba 47, 14.-16. Martin Švec
(Kostelec n.H.) 46, Lukáš Popelka a Vít Kučera (oba Brno B) všichni 46, 17.-19. Martin Ryšavý (Bohunice), Petr Nagy (D. Cerekev) a Filip Jung (Maloměřice) všichni 45,
20. Jiří Závodník (Napajedla) 44, ... 26. Jan Čelovský (Prostějov) 40, 29. Filip Dořičák
(Kostelec n.H.) 38, 45. Rostislav Podhrázský (Kostelec n.H.) 27, 48. Filip Mikulka
(Prostějov) 26, 51. Jiří Kosina (Prostějov) 25 branek.

1. Zdenek KUKLA
(Telnice)
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Dvoustranu připravil:
Petr Kozák.
Texty: Marek Sonnevend
a Jiří Možný
Foto: archív Večerníku
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PROSTĚJOV Zatímco většina
kádru 1.SK Prostějov zamířila na
soustředění do Chorvatska, útočník David Píchal měl v plánu úplně jinou destinaci. Talentovaného
odchovance si totiž vyhlédl trenér
reprezentace do 18 let Jan Suchopárek coby náhradníka pro mezinárodní turnaj „U18“ La Manga
2018 ve Španělsku. Jenže všechno
je nakonec jinak...
David Píchal v úterý 6. února dorazil do Prahy na reprezentační sraz
a před odjezdem do Španělska absolvoval s týmem dva tréninky. První
proběhl v pořádku, v tom druhém

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

Jak lvové bijem o mříže... Tak začíná jedna krásná
báseň proslavená díky legendární komedii Marečku, podejte mi pero. A volejbalistky VK Prostějov
si v letošní Champions League musejí připadat
rovněž jako lvice, které někdo uvěznil, a přes veškerou snahu nemohou ven.
Jak taková marná snaha vymanit se z okovů vypadá,
to názorně ukázal jejich zatím poslední duel v elitním
klubovém poháru starého kontinentu. Proti Novaře
už už sahaly po zisku prvního setu, který jim teoreticky mohl otevřít cestu k senzaci, leč skutek utek.
Když totiž bojujete s reálně mnohem silnějším
soupeřem, nesmíte si dovolit v podstatě žádné
zbytečné chyby. Hanačky se jich v klíčových momentech koncovky úvodní sady dopustily, těsně
ji ztratily. A pak už rozjetý italský stroj viditelně
nešlo zastavit.
Celkové úsilí vékáčka konkurovat evropské smetánce vyznívá speciálně v tomto ročníku Ligy
mistryň na jednu stranu sympaticky, na stranu
druhou beznadějně. Jako kdybyste se snažili hlavou prorazit regulérní zeď. Zázrakem se vám to
může povést, ale nezůstanete bez následků.

w

     

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

a fandil zástupci z prostějovského klubu.“
(úsměv)
Reportáž a přehled laureátů ze středečního vyhlášení ankety najdete
na straně 40 dnešního vydání

Někdy před půl rokem jsem se zde zamýšlel nad
tím, co druhé nejvyšší hokejové soutěži mužů ČR
přinese její uzavření bez hrozby sestupu s každoročním navýšením počtu účastníků o jednoho. Osobně jsem tyto změny nevnímal moc pozitivně, ale
skutečný dopad měl víc ukázat až delší čas.
Ten už nyní uplynul. A myslím, že lze bez přehánění
říct, že celková úroveň WSM ligy šla hned během
první sezóny v novém modelu prokazatelně dolů.
Pozitivem samozřejmě je, že šanci dostává - zvláště
v některých klubech fungujících jako farmy extraligistů - spousta mladých hráčů a mnoho dalších
talentů má prostor i v ostatních týmech. Věkový
průměr se tím výrazně snížil.
Heslo „Mládí vpřed“ však na druhou stranu není
samospasitelné. A fakt, že nastupující generace
českých hokejistů neoplývá nijak závratnou kvalitou, tak prvoligové boje táhne někam do (pod)
průměru. Ke cti LHK Jestřábi Prostějov slouží, že
oni bez ohledu na obecný trend udrželi svou třídu z
loňska, spíš ji ještě zvýšili. Díky tomu nemají žádné
problémy s postupem do play-off a dokonce se blíží
vysněná účast v semifinále. Vyjde to?

„Nikdy jsem se netajil svým postojem
k tenisu. Je to pro
mě sport číslo jedna. Mám velkou
radost, že se nám
stále daří pomáhat hráčům k jejich
úspěchům. A přiznávám, že bych se
ještě alespoň jednou rád
podívat do finálové lóže
na grandslamovém turnaji

„Naše společnost si v průběhu let získala vysoký
kredit. Při vší skromnosti
musím říct, že si to zasloužíme. Děláme akce vždy na
vysoké úrovni, organizačně
i společensky pokaždé všechno klapne. Jsme opravdu dobří, proto se držíme na špici
tak dlouho.“
 Dosáhl jste maxima možného.
Máte ještě vůbec nějaké
přání týkající se
sportu?

  

 Na co jste si vzpomněl při přebírání ceny?
„Na roky, které máme za sebou.
Všechno to začalo naším prvním
tenisovým titulem mladších žáků
v roce 1991. O čtyři roky později
jsme premiérově vyhráli seniorskou
extraligu smíšených družstev. Pak už
se rozběhly i další projekty. Bylo jich
docela hodně.“
 Třeba nadregionální akce typu
utkání zápasů NHL, atletická Zlatá tretra nebo Final Four basketbalové Euroligy?

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

PROSTĚJOV Čestnou cenu Olomouckého kraje za dlouholetou
práci v oblasti sportu převzal ve
středu večer Miroslav Černošek
z marketingové společnosti TK
PLUS. Sportovní manažer, který
uspořádal desítky akcí, jež mnohdy přesáhly hranice regionu i České republiky. Přesto si vysoce cení
těch, které proběhly v rodném
Prostějově nebo na území regionu. „Do Prahy jezdím za prací. Ale
doma jsem v Prostějově a Olomouckém kraji,“ vysvětluje svůj
postoj Černošek.

zasnil se oceněný Miroslav Černošek

„Ještě jedno grandslamové finále z lóže,“

Velká rána. Takové označení nese nejen super
vydařená loupež v prostředí kriminality, ale i
extra povedený úspěch ve světě sportu. A český,
potažmo prostějovský tenis má jednu hráčku,
která je právě takovými jednorázovými zásahy
vyhlášená.
Uhodnout její jméno není složité. Ano, je to Petra
Kvitová. Sice není herně konzistentní, dlouhodobou stabilitou výkonů se opravdu nevyznačuje.
Ale zase platí, že jakmile jí to na nějakém turnaji
začne fakt jít, bývá k nezastavení.
Naposledy se o platnosti tohoto jevu soupeřky na
vlastní kůži přesvědčily předminulý týden v Petrohradu. Péťa tam původně vůbec neměla startovat, ovšem právě tyhle nečekané děje jí asi svědčí
ze všeho nejvíc. Z cesty postupně odstranila několik elitních plejerek a má další trofej.
Kvitová navíc zaslouží absolutorium za to, jak
překonává vážné zdravotní potíže s rukou i psychické trauma z loupežného přepadení. Oboje
současně. Co vnitřní síla člověka dokáže, to čerstvě předvedla také v domácím čtvrtfinále Fed
Cupu se Švýcarskem. Klobouček!

  

si prostějovský rodák a kmenový
fotbalista eskáčka v souboji o míč
zranil vazy v kotníku do té míry, že
noha musela do sádry!
Nejenže tedy přišel o možnost zasáhnout do mezinárodní konfrontace
s týmy Polska, Norska a Rumunska,
ale nakonec i o soustředění vlastního
klubu. Jak Večerník zjistili, nyní se léčí
doma, už bez sádry, ovšem s nařízeným třítýdenním klidem. Do tréninku
současného lídra MSFL se tak v nejlepším případě stihne zapojit počátkem března před generálkou na start
jarní soutěže proti Novým Sadům.
„Poté, co mi doktor oznámil diagnózu
s tím, že odlet do Španělska je vyloučen, se mi na hřišti spustily slzy,“ přiznal
David Píchal těžké chvíle.
(tok)
Exkluzivní rozhovor s tímto hráčem
si můžete přečíst na straně 29

ZŮSTAL DOMA

D. Píchal nakonec

„Počítám s tím, že budu k dispozici i jako hráč. Ještě jsem si nepřevedl registračku, je to ale čistě administrativní záležitost, jsme dohodnuti, za jakých
podmínek budu uvolněn,“ pochlubil se Večerníku šestatřicetiletý středopolař aktuálně patřící Frenštátu pod Radhoštěm. Hráči tak od něj budou
moci čerpat zkušenosti i přímo na hřišti. „Dodal klukům agresivitu a napadání. Má za sebou spoustu zápasů a snaží se udělat fotbalistu z každého.
I sám je překvapen, jak rychle kluci chápou a v zápasech plní, co po nich
chce,“ libuje si předseda oddílu Jan Novotný nad náhradou podzimního
kouče Ivo Lošťáka.

KRALICE NA HANÉ David Kobylík bude v Kralicích na Hané
působit nejen v roli trenéra „A“-mužstva! Mistr Evropy do jednadvaceti let a záložník se zkušenostmi z Bundesligy i nejvyšší
tuzemské soutěže vypomůže v případě potřeby i v roli hráče.
Na spadnutí je také příchod Skalníka se Škrabalem a klub usiluje i o exurčického Javoříka. Naopak na odchodu jsou Petržela,
Kováč a zřejmě i Gottwald.
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Prostějovská tenistka chytila fazónu!
Po turnajovém triumfu v Petrohradu byla hlavní strůjkyní postupu z prvního
kola Fed Cupu, když o víkendu v pražské O2 Aréně získala proti Švýcarkám hned dva body ze
tří. A právě po jejím
proměněném mečbolu propukla libeňská
hala nadšením. Bravo! Foto: internet

PETRA KVITOVÁ

 

Kouč němčických fotbalistů
RADOVAN NOVOTNÝ
zatím nemá příliš důvodů
k optimismu. Podobně se vyjadřují i
ostatní trenéři regionálních celků...

„SITUACE JE
VELMI ŠPATNÁ,
JSEM ZNECHUCEN!“



1

Poprvé v historii vyrazili fotbalisté
1.SK Prostějov na soustředění do zahraničí. Uplynulou sobotu brzy ráno
se autobus vydal na takřka desetihodinovou cestu do chorvatského Medulinu, kde se na necelý týden usadili
v tamním hotelu „Park Plaza Belvedere“. Během této doby sehrají hned dva
přátelské zápasy.

  

Ani ve čtvrtém utkání základní skupiny „C“ Ligy mistryň se volejbalistky
Prostějova nedočkaly vytoužené bodíku, který by smazal nulový zisk na
kontě. Jenže, italská Novara byla ve
středu nad síly Čadových svěřenkyň, a
to i přes nadějně rozehraný první set.
Bohužel se ukazuje, že los byl letos obzvlášť krutý...

DEBAKL:

Mladí hráči TK AGROFERT Prostějov získali na halovém šampionátu
hned sedm medailí, přičemž potěšující je především počin Maxima
Mrvy a Jana Kumstáta. Oba jsou
hráči ročníku 2007 a ještě příští rok
mohou startovat na MČR této věkové kategorie, přesto už teď dosáhli
na cenné kovy.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Foto: internet
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Kralice se držely „TURCI“ jedou na soustředění BEZ POSIL
proti Šternberku hodinu
ŠTERNBERK,
PROSTĚJOV
Bez Nečase, Neorala, Krobota či
Blahouška se musel obejít kouč
kralických fotbalistů David Kobylík při tvorbě sestavy pro druhý
zimní přátelák. Soupeřem šestého týmu krajského přeboru byl
Šternberk, nováček a momentálně předposlední celek moravskoslezské divize „E“ trénovaný ještě
nedávným lodivodem Kralic Ivo
Lošťákem.
„Prohráli jsme sice 1:5, jsem ale
strašně spokojen. Do šedesáté minuty jsme drželi remízu nebo prohrávali jen o gól, pak nám už došly síly.
Bylo nás jen dvanáct a soupeř mohl
prostřídat a ukázat svou kvalitu, naše
mladá sestava si ale vedla dobře,“
chválil svůj výběr hostující trenér.
Utkání se hrálo na šternberské umělé trávě s trochu menšími rozměry,
což se projevilo i na předváděné hře
a větším množství osobních soubojů. „Nebylo to příliš na zakládání
útoků a nadstavbu zezadu, takže se
musela praktikovat jednodušší hra,
obstáli jsme ale. Kluci si ověřili, že
mohou hrát i proti těžkému soupeři,
byli jsme dostatečně agresivní,“ liboval si.
Domácí začali velkou šancí, kterou
však neproměnili, přesto se jako první ujali vedení. Kralicím se následně
podařilo vyrovnat z pokutového

kopu po faulu na Škrabala a zejména
v první půli si vedli podle představ
svého velitele. „Presovali jsme a získávali míče vysoko, dostávali jsme se
z dobrých pozic do brejků, které se
nám ne vždy podařilo vyřešit. Měli
jsme také šance a Šternberk naopak
problémy, mužstvo plnilo, do čeho
jsem se ho snažil tlačit,“ popisoval
odchovanec olomoucké Sigmy.
Po změně stran se již projevily početnost i kvalita šternberského mužstva a skóre začalo postupně narůstat. „Soupeř zjednodušil hru a nám
došly síly, vývoj by byl jiný, kdyby
nás bylo více. Na střídání jsme měli
jen brankáře, přesto jsme ještě mohli srovnat na 2:2, neproměnili jsme
ale. Chyběli mi čtyři hráči a museli
jsme látat sestavu, ostatní ale dostali příležitost ukázat se a chopili se jí
velice dobře,“ nacházel samá pozitiva
někdejší hráč české, slovenské či polské první ligy, Bundesligy i Ligue 1.
(jim)

FK Šternberk
FC Kralice na Hané
5:1 (1:1)
Branka Kralic: Cibulka z penalty.
Sestava Kralic: Šarman (Adamík)
– Troneček, Javořík, Prokop, Martinka – Němčík, Hlačík, Halenka,
Škrabal – Cibulka, Skalník.
Trenér: David Kobylík.

Projekt „LÉTAJÍCÍ
TRENÉŘI“ odstartoval

Pivín se účastní zimního turnaje v Chropyni
střetnutí. Na umělé trávě v Chropyni si při něm poradili s Břestem
4:2. O týden později je pak prověřil
kombinovaný domácí výběr, jenž
mohl slavit výhru7:3 a udržení stoprocentní bilance. „Zápasy nesplnily, co jsem od nich očekával. Jsem
rozladěn z celé přípravy, hráči jednou přijdou a podruhé ne, účast je
v průměru devět deset lidí... A také
zápasy se nesly v tomto duchu, ze
základu jsem měl šest sedm lidí,
které doplnili kluci, co už třeba dva
roky nehrají. Proti Chropyni nás
Jiří MOŽNÝ
bylo jedenáct a po lehkém zranění
Pivínští zahájili zimní přípravu na Valtra jsme poločas hráli v deseti.
konci ledna a hned o jejím úvod- Jsou to vyhozené peníze,“ posteskl
ním víkendu sehráli také první si Jaroslav Svozil, pivínský lodivod.

PIVÍN Kýžený stoper ani vyhlédnutý útočník zatím řady
pivínského fotbalového souboru nedoplnili a tamější kouč
Jaroslav Svozil se tak bude
muset v jarní části spoléhat na
stejný kádr jako doposud. Aktuálně osmý tým „A“ skupiny
I.B třídy Olomouckého KFS je
ve hře o postup do semifinále
chropyňského turnaje a v tomto
týdnu se vydá na soustředění do
Boskovic.

Situace zašla až tak daleko, že se
vedení rozhodlo zrušit utkání
v Mohelnici, blížící se soustředění se ale uskuteční podle plánu.
A také v poměrně početném složení, ze sedmnáctičlenného kádru
jsou v důsledku práce, školy a dovolené hlášeny jen čtyři absence.
„Vyříkáme si tam, co vlastně chceme... Jestli hrát fotbal na úplně rekreační bázi, tak beze mě. Musím říct,
že s náplní tréninků a jejich provedením jsem spokojený, kluci se připravují poctivě, mají chuť, jsou zapáleni
a odmakají to, trápí mě ale účast,“
vysvětlil příčinu svých chmur.
Jedno pozitivum ale přeci jen objevil, v pivínské mládeži si Jaroslav

Svozil znovu vytipoval dorostence,
který může mít brzy na střetnutí
v dresu „A“-mužstva. „Vytáhl jsem
si jednoho mladíka, šikovného šestnáctiletého kluka. Chodí s námi
trénovat a chtěl bych jej zařadit do
kádru, pokud vydrží. Potřebuje ještě
nabrat trochu hmoty,“ prozradil.
Po návratu zpět na Hanou sehrají
„Turci“ závěrečný zápas v chropyňské základní skupině, v sobotu 24.
února se utkají se Zlobicemi. Tento
tým je zatím bez bodu a vítězství
tak otevře Pivínu cestu ke druhému
místu v čtyřčlenné tabulce a postupu do semifinále. Závěrečné boje
přijdou na řadu v první polovině
března.

Nmice nehrály, píprava se nedaí

„Hrá#i si ni#eho neváží,“ mí"í
do vlastních "ad trenér Novotný

NĚMČICE NAD HANOU Záchranu v I.A třídě Olomouckého
KFS už zřejmě fotbalisté Němčic nad Hanou odpískali. Svědčí
o tom alespoň jejich dosavadní
přístup k zimní přípravě, z něhož
nevyplývá jasné odhodlání hráčů zlomit dosavadní neúspěchy.
Vinou sněhové pokrývky na konické umělé trávě se navíc neuskutečnil ani plánovaný sobotní
přípravný zápas proti domácímu
týmu! Trenér Radovan Novot-

ný tak zatím nemá příliš důvodů
k optimismu.
„Hráči nechodí, přáteláky se nehrají... Situace je velmi špatná,
jsem znechucen. Nedokážu odhadnout, jak budeme připraveni
na sezónu, u nás nejde nic plánovat. Přijde vám patnáct omluvenek a utkání nemá význam, když
máte dohromady ‚áčko‘, ‚béčko‘
i dorost,“ svěřil se rozladěný kouč
nováčka druhé nejvyšší krajské
soutěže mužů.

Před dvěma týdny si alespoň kombinovaný výběr zahrál na sálovém
turnaji v Nezamyslicích a obsadil
třetí místo, o nadcházejícím víkendu se na stejné místo vrátí dorostenci. „Bohužel to neplní účel, klasický
turnaj ale nehrajeme a další přáteláky budeme mít až v březnu, to nás
čekají Žalkovice, Kojetín a Dobromilice. V úterý, středu a čtvrtek
máme společné tréninky s dorostem a v neděli výběh, stále chodí jen
jednotlivci,“ posteskl si.

S podobnými starostmi se potýkají
mužstva napříč regionem, třiačtyřicetiletý kouč však věřil, že by na jihu
Prostějovska mohli hráči obětovat
fotbalu více. „Snažím se pro ně udělat maximum a přizpůsobuji tomu
i osobní život, jenže neváží si toho.
A cizí hráče nakupovat nechceme,
ti by neměli ke klubu takový vztah,“
nebylo o uplynulém víkendu příliš do
řeči němčickému trenérovi, jenž předtím vytáhl tento tým k největšímu
úspěchu za poslední dekády. (jim)

Ženský halový turnaj nabízí visaku
Foto: Martin Neoral

PROSTĚJOV Ve spolupráci
s trenéry 1.SK Prostějov proběhl
první únorový víkend 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 záměru.
Zhruba
dvacítka
fotbalových
nadšenců se sešla v neděli 4. února
dopoledne ve sportovním areálu Za
Místním nádražím, kde se zúčastnila
tréninkové jednotky pod vedením
mládežnických trenérů prostějovského
klubu. „Objevilo se zde několik hráčů
nejen z domácího mužstva, což nás
samozřejmě těší, a tak bychom rádi pozvali i další zájemce, aby neváhali a přišli
si zkusit trénink s námi,“ pozval všechny
fotbalové mladíky do dvanácti let do
nového projektu šéftrenér mládeže
1.SK Prostějov Martin Neoral.

Snahou projektu je vštípit dětem smysl
hry nenásilnou formou, aby bylo dětem
navozeno prostředí, kdy jsou schopny
samy se rozhodovat. Připraveno bylo
pět stanovišť se zaměřením na individuální techniku, koordinaci, úpolové
situace, pohybové hry a v neposlední
řadě samotnou hru. „Budeme v tomto
projektu rozhodně i nadále pokračovat,“
ujistil Neoral.
Příští tréninková jednotka se
uskuteční již tuto neděli 18. února
od 16:00 hodin opět na prostějovské
umělce. Naplánován je už i březnový
termín, a to 17. března od 10:00 hodin na stejném místě. Trenérská „patrola“ se poté rozjede také po hřištích
celého regionu, čímž dá možnost
opravdu všem se do projektu zapojit
a získat tak nejen cenné zkušenosti, ale
také možnost porvat se o šanci zahrát si
v nejlepším celku na Prostějovsku. (jp)

„MEZINÁRODNÍ
PREMIÉRA“
Prostějovsko budou reprezentovat fotbalistky z Držovic
KOSTELEC NA HANÉ Historie
zimních halových turnajů v ženské
kopané čítá devět let. Letos se jubilejní desátý ročník bude poprvé
konat pod taktovkou Okresního
fotbalového svazu Prostějov. „Dohodli jsme se tak se Standou Píchalem, prezidentem FC Kostelec na
Hané, pod jehož hlavičkou se devět
předchozích ročníků uskutečnilo.
Po převedení kosteleckého ženského týmu pod 1.FC Olomouc
nebyl nikdo, kdo by se organizace
ujal," informoval Večerník Zdeněk
Vysloužil, ředitel turnaje.

Myšlenkou převzít organizaci
zavedeného turnaje byl nadšený
i předseda OFS Prostějov. „Ženský
fotbal je na vzestupu, kostelecký
turnaj má navíc tradici a dobrý kredit. Rádi bychom na práci kosteleckých organizátorů navázali tak,
aby z regionu tato akce nezmizela,“
potvrdil Milan Elfmark, předseda
OFS Prostějov.
Vytrvat v tradici se podle všeho vyplatilo. Účast na sobotním turnaji
slibuje velmi kvalitní ukázku ženského fotbalu. „Startovní listina vypadá
velmi zajímavě. Nechybí tradiční

účastníci jako Štramberk nebo Nové
Sady, přičemž oba kluby už v minulosti slavily prvenství. Premiérově se
přihlásily celky ze Slovenska. Družstva MFK Zemplín Michalovce
a ViOn Zlaté Moravce tak dodávají
turnaji mezinárodní punc. Regionálním želízkem v ohni pak budou
fotbalistky Sokola Držovice. Dále
startují Líšeň a Troubsko,“ prozradil
Zdeněk Vysloužil a pozval diváky do
kostelecké haly.
„Sejdeme se s holkama v tomto roce
poprvé, ale už se na turnaj moc těšíme. Mělo by nás být asi osm, tak

si aspoň slušně zahrají. Nejde nám
ani tolik o výsledek, přeci jen je to
něco jiného než na velkém hřišti, ale
o to, aby si hráčky zase ošahaly míč
a stmelily partu. Úspěchem bude,
když neskončíme poslední,“ usmíval
se kouč Držovic Tomáš Jetel.
Turnaj začíná tuto sobotu 17.
února v 9.00 hodin, přičemž vyřazovací boje by měly začít hodinu po poledni. Finálové utkání
bmají nastavený výkop krátce
před šestnáctou odpolední. Rozlosování turnaje najdete na www.
(red)
vecernikpv.cz.

FUTSALOVÝ TÝM SOŠPO PROSTJOV POSTOUPIL
MEZI OSM NEJLEPŠÍCH ŠKOL V R

OSTRAVA, PROSTĚJOV Zimní
měsíce si studenti Střední odborné
škole podnikání a obchodu Prostějov zpříjemňují účastí ve středoškolské futsalové lize, kterou
pořádá FAČR. Dlouhou cestou tří
kol, ve kterých tým nenašel přemožitele, se po právu kvalifikoval
na divizní finále pro Olomoucký
a Moravskoslezský kraj konané
v Ostravě. Zde se utkaly nejlepší
týmy o jedno postupové místo.
V prvním utkání se prostějovský
výběr SOŠPO setkal s domácím
družstvem Střední školy služeb
a podnikání Ostrava-Poruba, za
který nastoupila většina hráčů hrajících v dorosteneckých kategoriích
Baníku Ostrava. Hráči ze SOŠPO se
nejspíše zapomněli ještě v autobuse, když v 8. minutě prohrávali 0:2.

Přesto se po krátkém oddechovém
čase na hřiště vrátil úplně jiný tým,
což vyústilo ve snížení skóre brankou Michala Zapletala. Ve druhém
poločase pokračoval tlak hostujících, kteří se dočkali vyrovnání po
standartní situaci rozehrané mezi
Martinem Lužou a střelcem branky
Adamem Zatloukalem. I přes řadu
šancí na obou stranách se výsledek
již nezměnil a oba týmy si připsaly
bod do tabulky za remízu 2:2. Následné druhé utkání mezi Ostravou
a Uničovem mělo vyrovnaný průběh
z pohledu šancí, ale efektivita byla na
straně domácích, kteří vyhráli 7:2.
Před závěrečným soubojem byl
před reprezentanty SOŠPO nelehký úkol, a to porazit Uničov o šest
a více branek. Dobrý základ položil
hned v první minutě Zapletal, kte-

rý otevřel skóre. Soupeř hrál velice
agresivně a rychlými protiútoky byl
hrozbou pro brankáře Dorschnera,
jenž jistými zákroky držel svůj tým.
Do poločasu inkasovali Uničovští
ještě tři branky. V druhé půli pokračoval tlak hráčů z Prostějova, a když
v 33. minutě vstřelil Smékal šestý
gól, zdálo se být všechno jisté. Jenže
soupeř stále bojoval a nedal postup
zadarmo. Pojišťovací branku zařídil
Robert Sivoň pár vteřin před koncem, a když rozhodčí zapískal konec
utkání, mohli se hráči radovat z velkého úspěchu.
Tímto cesta tohoto školního týmu
nekončí! V březnu se ve sportovní hale v Rousínově uskuteční
konfederační finále „Východ“, na
kterém nejsou chlapci ze SOŠPO
Prostějov bez šance.
(red)

Spole%ný snímek futsalového družstva SOŠPO Prostjov. Horní ada: A. Jurní%ek, J. Kvapil, M. Luža, M. Zapletal, R. Sivo,
M. Moštk, M. Skoumal, u%itel J. Neužil. Dolní ada: Š. Adámek, R. Smékal, D. Dorschner, J. Veselý, A. Popovi%, M. Štverák.
Foto: archív SOŠPO
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ESKÁKO UŽ MAKÁ NA SOUSTEDNÍ
Fotbalisté Prostějova v sobotu časně ráno vyrazili směr Chorvatsko

PROSTĚJOV, MEDULIN
Historický okamžik je tady!
Fotbalisté 1.SK Prostějov v sobotu brzy ráno vyrazili na své
první zahraniční soustředění
v historii, které si vybojovali
díky svým výborným podzimním výsledkům. A ty jim
zajistily první místo v tabulce
MSFL. P odjezdu od stadionu
SCM Za Místním nádražím
v Prostějově o půl sedmé ráno
je čekala několikahodinová
cesta. Jakmile se ale odpoledne ubytovali v hotelu Park
Plaza Belvedere, naskočili již
rovnýma nohama do tréninkového programu logicky zahrnujícího nejen zátěž, ale i regenerační jednotky. Večerník
bude zahraničnímu kempu
eskáčka na stopě.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
ství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Tomáš
KALÁB
Výprava v počtu jedenadvaceti hráčů
a pěti členů realizačního týmu odcestovala z Prostějova v sobotu o půl sedmé ráno. Díky dvojici zkušených řidičů Konečný - Musil proběhla cesta
přes Rakousko a Slovinsko bezproblémově i bez sebemenšího zádrhelu.
A pokud by se na slovinsko-chorvatských hranicích přece jen něco mohlo
vyskytnout, vše by vyřešil svými místními a jazykovými znalostmi asistent
trenéra Petar Aleksijević.
Okolo šestnácté hodiny výprava
dorazila na nejjižnější cíp Istrie do
Medulinu a ubytovala se v hotelo-

jak jsou hráèi ubytováni?

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

vém komplexu Park Plaza Belvedere.
„Kluci si šli vyběhnout únavu a poté
následovala příjemná půlhodinka
v bazénu s pětadvacet stupňů teplou
slanou vodou,“ hlásil Večerníku přímo z místa kustod výpravy Tomáš
Čepa.
Večer a poté nedělní ráno dalo odpověď na otázku, jak bude následující
týden vypadat stravování. „Snídaně,
obědy a večeře máme formou švédssaa
sa
aa

HAPAL + MACHYNEK

RUS + HIRSCH

ZAPLETAL + MARČÍK
+ SMÉKAL

LANGER + ŠTEIGL

JÍCHA + NEORAL

ŽYKOL + PERNACKIJ

KROUPA + SCHUSTER

KOUDELKA + SUS

PANČOCHÁŘ + FLÁDR

PETRŽELA + SEČKÁŘ

ských stolů v neomezeném množství
od těstovin přes brambory, ryby, kuřecí i vepřové maso, saláty, zeleninu
a ovoce. A hlavně tu je k dispozici hromada sladkých zákusků,“ je s nabízeným menu navýsost spokojen trenér
Oldřich Machala, na jehož postavě
není záliba ve sladkostech absolutně
patrná.
V neděli dopoledne vyběhli hráči na
kvalitní travnaté hřiště, únava z před-

chozí cesty byla přece jen trochu znát.
„Na odpoledne jsme naordinovali výběh v písku, pak druhou fázi tréninku
na hřišti a především následnou regeneraci,“ doplnil odpolední program
Aleksijević.
Výprava má totiž v hotelu k dispozici
neomezeně posilovnu a bazén, což
hráči velmi oceňují. Jak je z fotografií
zřejmé, na jihu Istrie panuje krásné
slunečné počasí, které mírně kazí po-

Fotbalisté 1.SK Prostjov již trénují na pírodní tráv v chorvatské Istrii, kam vyrazili v sobotu v%asn ráno (snímek vlevo).
2x foto: Tomáš &epa

fukující vítr od moře. Teploty mezi
deseti a dvanácti stupni jsou pro trénink naprosto ideální.
Jediným absentérem je nakonec útočník David Píchal, o jehož potížích píšeme na straně 27 nebo v rozhovoru zde.
Výpravu kromě dvou nadějných dorostenců Marčíka a Smékala doplnili
dva Ukrajinci, kteří prošli testováním
a v případě Pernackého i zápasy v letním období. Jaké bude jejich zařazení

jjak
akk se m
máá esk
eskáčko
káččkoo v ch
chorvatsku...
horr vaatskuu...

Trenér Oldich Machala ped hotelem, kde je tým ubytován.

Dovolená to není, trénink v posilovn má grády.

do sestavy pro jarní sezónu, se teprve
uvidí, přesto je však poněkud zvláštní,
že vyřídit potřebná administrativní
povolení je složitější pro občany bratrských slovanských národů než hráče
odněkud z černé Afriky.
A jak jsou hráči ubytováni? To pro zajímavost dokladuje uvedená tabulka.
Další zajímavosti z chorvatského
soustředění 1.SK Prostějov sledujte
na www.vecernikpv.cz!

3x foto: Tomáš &epa

O jídlo je v hotelu Park Plaza Belvedere dobe postaráno.

„NA HIŠTI SE MI SPUSTILY SLZY!“ Partnerství s Maary

David Píchal přišel o reprezentaci

i kemp prostějovského „áčka“
PROSTĚJOV Neuvěřitelnou
smůlu má v tomto soutěžním
ročníku prostějovský fotbalový talent David Píchal. Kvůli
zranění přišel o téměř celou
podzimní sezónu a v okamžiku,
kdy mohl odletět na turnaj
s reprezentací do osmnácti let,
přišla z ničeho nic další zdravotní komplikace. Ty jej připravily
nejen o start v nároďáku,
ale také o první zahraniční
soustředění „A“-týmu. Po jeho návratu do Prostějova se
Večerník pochopitelně zajímal,
co se vlastně stalo...

Tomáš KALÁB
 Byla to vaše první nominace
v této věkové kategorii?
„Ano. O to více jsem se na sraz reprezentační osmnáctky pochopitelně
těšil. S každou vyšší věkovou kategorií je samozřejmě nominace cennější

a ideální pro nabírání dalších zkušeností.“
 Trenérem „osmnáctky“ je známý fotbalista s reprezentačními
zkušenostmi Jan Suchopárek. Jakýý
z něj máte dojem jako z trenéra?
„Od spoluhráčů jsem slyšel, že je to
super kouč, o čemž jsem se měl možnost sám přesvědčit. Je to opravdu
kvalitní trenér a mezi hráči má přirozený respekt.“
 Jak jste vlastně přišel k nepříjemnému zranění?
„Na prvním tréninku jsem se cítil
ve formě a myslel jsem si, že všechno bude v pořádku. Říkal jsem si,
že bych mohl ve Španělsku odehrát
dobrá utkání. Jenže na druhém tréninku jsem nešťastně zakopl o protihráče, špatně jsem došlápl a vyvrtl si
kotník. Bohužel to znamenalo natržené vazy a důslednou léčbu.“
 Na klubovou akci jste nemohl
kvůli té reprezentační, nakonec ale
zůstáváte doma. To jste asi nečekal,
že to může všechno tak dopadnout...

Dorostenci Eto FC Gyri i pes nepíze po%así trénink nezanedbali,
k dispozici mli pipravenou umlku.
Foto: Josef Popelka

si eská#ko pochvaluje
PROSTĚJOV/GYŐR Uplynulý
týden se v prostějovském klubu
nejedenkrát cestovalo. Mimo „A“týmu, který se vydal na soustředění
do Chorvatska, strávili v uplynulém
týdnu mladíci 1.SK necelé čtyři dny
v maďarské fotbalové akademii ve
městě Győr. Hráči tohoto města pro
změnu užívali hanácké pohostinnosti. Výborná spolupráce přinesla
spokojenost v obou táborech, která
tímto rozhodně nekončí.

EX

EXKLUZIVNĚ

Josef POPELKA

Foto: archív Veerníku

„Samozřejmě mě to moc mrzí. Poté,
co mi doktor oznámil diagnózu
s tím, že odlet do Španělska je vyloučen, se mi na hřišti spustily slzy.
Doufám, že se mi povede do začátku sezóny uzdravit, moc bych chtěl
týmu pomoci k postupu do druhé
ligy.“

Zápas v tréninkovém centru proti Novým Zámk#m prostjovským mladík#m vyšel.
Foto: archív klubu

Nejdříve to byli dorostenci Eto FC
Győri, kteří se minulé úterý vypravili
na Hanou, aby zde až do pátku potrénovali v místních podmínkách. Hned
v úvodu je čekalo přátelské střetnutí
v kategoriích U16 a U17. V obou
případech bylo úspěšnější maďarské
mužstvo, ačkoliv starší mladíci
vyhráli jen nejtěsnějším rozdílem.
„Mám jen samé pozitivní ohlasy na
pobyt našeho partnerského klubu
v Prostějově. My se samozřejmě
s nimi nemůžeme rovnat, protože
ja
jak jsme na vlastní kůži poznali, jejic
jich zázemí je opravdu na jiné úrovni.
Předběžně jsme se ale již domluvili na
Pře
ddalším soustředění, které by se mělo
uskutečnit někdy koncem července.
Oni ještě určí, kterou kategorii by
k nám poslali, my máme rozhodnuto, že to bude U13 a u15,“ odtajnil
šéftrenér mládeže 1.SK Prostějov
Martin Neoral.
Než se v pátek vraceli mladíci zpět
do Győru, vyrazila ve čtvrtek česká
výprava do tamního tréninkového
centra. Sedmačtyřicet hráčů ve věku
13 až 15 let si udělalo zápasovou

Spole%ný snímek ped dominantou Gyru, Benediktínským kostelem sv. Ignáce
z Loyoly.
Foto: archív klubu

zastávku v Trnavě, kde změřilo síly
s domácím mužstvem, než dorazilo do svého cíle v Maďarsku. „Byl
to nejtěžší soupeř, který na nás
v průběhu soustředění čekal, což
se také výsledkově projevilo. Kluci
ale neodehráli vůbec špatná utkání,
soupeř byl ale silnější na balóně
i v koncovce. Přeci jen patří mezi slovenskou špičku ve své kategorii,“ nedělal
si hlavu nad prvním nezdarem Martin Neoral. Náladu mu jeho svěřenci
spravili hned v pátek i v sobotu, kdy si
nejdříve poradili s Ustökös Győr, respektive slovenskými Novými Zámky.
Areál s několika travnatými hřišti,
umělkami, z toho dvěma krytými, dále

saunou, vířivkou a dalším špičkovým
vybavením měl prostějovský tým po
dobu pobytu k dispozici.
Čtveřice trenérů (Martin Neoral, Jakub Ráček, Matěj Vybíhal,
Tomáš Vincourek) a dvě asistentky,
jež se staraly o regeneraci hráčů,
připravily pro své svěřence bohatý
program až do návratu do České republiky. „Po aktivně strávených třech
dnech jsme si v neděli dopoledne
užili termály Rába-Quelle Spa Győr,
pak už se vydali zpět do Prostějova.
Vše proběhlo naprosto skvěle, žádné
patálie nás nepotkaly, soustředění
rozhodně splnilo svůj účel,“ podtrhl
šéftrenér mládeže Martin Neoral.
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fotbal extra - 11. díl
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TABULKA VENKU

P
2
3
3
5
5
6
7
8
7
8
8
8
10
11

1. Vrahovice
8
2. Otaslavice
6
3. Horní Štpánov 6
4. FC Dobromilice 7
5. Brodek u Pv 7
6. Brodek u Konice 6
7. Tištín
6
8. Ur ice "B"
6
9. Oechovice "B" 7
10. Výšovice
6
11. Nezamyslice 7
12. Ptení
6
13. Vícov
7
14. Hvozd
6
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Ve třinácti odehraných kolech se hned v jedenácti případech rozešli soupeři smírně, aby jednomu či druhému mužstvu pomohl k bonusovému bodovému zisku
penaltový rozstřel. Tři mužstva si tuto herní disciplínu nevyzkoušela ani jednou,
naopak čtyřikrát s padesátiprocentní úspěšností kopali penalty hráči Brodku u Konice. Osmé kolo zaznamenalo dva remízové souboje, o třech víkendech se diváci
na žádném hřišti penalt nedočkali.

Penalty se zabydlují

Hattrick je příjemným bonusem každého střelce. Když se ale podaří v jednom
zápase vstřelit více než tři branky, je to již opravdovým uměním. Letos na podzim se to povedlo hned dvojici hráčů. Ačkoliv střelcům v Dobromilicích vévodí
Jakub Špaček, jeho spoluhráč Patrik Richter si v posledním utkání podzimu otevřel střelnici a pokořil brankáře hned čtyřikrát. Ještě o jeden zásah více v jednom
utkání má obávanýý střelec Vrahovic JJan Studený.
ý

Když tøi branky nestaèí
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Støípky z podzimní èásti
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TABULKA DOMA

Mužstvo
Sokol Vrahovice
Sokol Otaslavice
TJ Horní Štpánov
Jiskra Brodek u Konice
FC Dobromilice
Sokol Oechovice B
Sokol Brodek u Pv
TJ Tištín
Sokol Ur ice B
Haná Nezamyslice
FK Výšovice
FC Hvozd
Sokol Vícov
FC Ptení

1. Horní Štpánov 7
2. Otaslavice
7
3. Oechovice B 6
4. Brodek u Konice 7
5. Hvozd
7
6. Vrahovice
5
7. Dobromilice 6
8. Nezamyslice 6
9. Výšovice
7
10. Ur ice B
7
11. Vícov
6
12. Tištín
7
13. Brodek u Pv 6
14. Ptení
7

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

Okresní pøebor
PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku:

Josef POPELKA

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Již podruhé pokračuje oblíbený
a dlouhodobě nejkomplexnější zpravodajský seriál o hře
na zeleném trávníku FOTBAL EXTRA exkurzí do Přeboru
OFS Prostějov alias II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
V minulém vydání jsme poprvé poodkryli pokličku nejvyšší
okresní soutěže, když jsme vám přinesli konečné tabulky
i podrobné statistiky všech čtrnácti mužstev, a to včetně rubrik, které nachází na stránkách pravidelně během sezóny.
Nechyběl ani redakční komentář a rozhovor s trenérským
zástupcem podzimního lídra z Vrahovic. V dnešním dílu
přichází na řadu hodnocení koučů dalších celků, konkrétně
těch umístěných v tabulce od druhého do desátého místa.
Všem jsme položili tři základní otázky, které se tu a tam rozvinuly v delší povídání. Prvním dotazem jsme zabrouzdali
do nedávné minulosti, a sice podzimní části, která nabídla
celkem třináct kol. Následující otázka směřovala na složení
kádru pro druhou polovinu soutěže a v neposlední řadě
jsme se ptali na cíle do zbývajících třinácti kol. Jak jsme zjistili, většina týmů se již zapojila do zimní přípravy.
Příště dojde řada na zbývající kvarteto celků z podzimního
pořadí a věnovat se budeme také nejlepším kanonýrům,
které jsme si vzali pod lupu. A toho nejlepšího rovnou
vyzpovídali. Ještě na konci měsíce února pak přineseme
shrnutí první ze dvou skupin nejnižší okresní soutěže, III.
třídu OFS pak dokončíme v prvním březnovém vydání.
Následně neopomeneme ani něžnější pohlaví, které má
i na Prostějovsku své zástupce. Podrobněji zabrousíme
i pod pokličku jednotlivých mládežnických družstev.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně vyplatí.

30

bychom tak historického postavení
v tabulce.“
 Co říkáte na skvělou bilanci,
která se téměř rovná celkovému zisku z loňské sezóny?
„Vše ukazuje, že jdeme tou správnou
cestou. Všichni však dobře víme, že
je stále co zlepšovat. Téměř padesát
vstřelených a jen osmnáct obdržených
branek značí produktivní útok i neprůchodnost obrany. Jenom je škoda,
že v některých zápasech s relativně
horšími týmy nedokážeme diktovat
naši hru a spíš se přizpůsobíme. To nás
pak stojí hromadu sil a nervů.“
 Je vyloženě někdo, kdo tým
táhl, nebo je výsledek spíše dílem
kolektivu?
„Nerad bych hodnotil jednotlivce, protože na hřišti jsme jako jeden tým a podzim jsme odehráli, až na pár výjimek,
výborně. Pochvala patří celému týmu
a skvělé partě. Troufám si říct, že jsme
partou okresního přeboru, kterou nám
můžou všichni jenom závidět. Jsem rád,
že u toho všeho můžu být s nimi.“

již zahájili, chodíme na tréninky jednou
týdně, v březnu se pak intenzita zvýší
plus nás čekají čtyři přátelské zápasy
a soustředění v Malé Morávce.“
 Vzhledem k dosavadním výsledkům je tedy cíl jednoznačný?

Na úvod podzimu si nezamyslická Haná (v zeleno-žlutém) s Otaslavicemi dokázala
poradit, poté se již karty obrátily. Rozdíl po polovin soutže je už patnáctibodový.

 Dotknou se vašeho mužstva
hráčské změny?
„Pro jarní část se nechystají žádné výrazné změny. Nikdo neodchází, naopak
když se zadaří, tak by akorát měl jeden
kus kádr doplnit. Zimní přípravu jsme

val jsem spíše horší střed tabulky,“ připustil předsezónní obavy hrající kouč
Michal Rochla. Spolehnout se mohl
víceméně na stejné hráčské složení,
jež si užilo v červnu loňského roku postupové oslavy.
Zatímco vepředu se mohl spolehnout
na střeleckou potenci dua Špaček Richter, které se postaralo o jednadvacet branek z celkových sedmatřiceti.
Naopak hlavní problém v množství

Třetím do party nováčků, kteří si
během letní přestávky v loňském
roce notně polepšili, jsou hráči Tištína. Po jedenácti sezónách strávených ve III. třídě OFS se díky druhému místu stěhovali o patro výš
do Okresního přeboru. Vyrovnaná
bilance vstřelených a obdržených
branek v podzimní části pak vynesla svěřence Zdeňka Oulehly na
osmou příčku.
„Šli jsme do ´okresu´ s tím, že to
zkusíme. Kádr jsme posílili, i když to
v prvních zápasech příliš znát nebylo.
Poté byla šňůra úspěšnějších zápasů,
pak ale přišel los proti lídrům tabulky,
sice to bylo velice těsné. Pak jsme se
zase trošku zvedli. V podstatě s podzimem spokojenost, jsme uprostřed,
i když je to velice vyrovnané,“ zhodnotil účinkování v první polovině sezóny
tištínský kouč Zdeněk Oulehla.
Mužstvo zatím marně hledá dalšího

střelce. Devítigólový Jakub Kratochvíl
je jedinou vlaštovkou útočné fáze, za
ním je poměrně velká propast. Až na
Pavla Hanáka, který již dopředu byl
domluven na odchodu na Vyškovsko,
by měl tým zůstat ve stejné podobě
jako na podzim. Vzpruhou by byla
mladá útočná krev, jež by omladila
zkušené tištínské „matadory“.
„Soupeře, kteří se nachází v tabulce
pod námi, máme vesměs doma, tak
bude důležité, aby pod námi i nadále
zůstali. Paradoxně se nám hraje lépe
na větších hřištích a proti lepším soupeřům. Budeme se ale snažit to ukopat. Musíme zkvalitnit obrannou fázi
a vyvarovat se hloupých chyb,“ poznamenal Oulehla.
Tištín začne s přípravou na přelomu
února a března v hale, poté přijdou na
řadu i přátelská utkání tak, aby tým byl
dobře připraven a naladěn do jarních
bojů.

tištínský Zdeněk Oulehla

na mladých,“ plánuje

„Musíme to začít stavět

Dalším nováčkem jsou Dobromilice, vítěz minulého ročníku „A“-skupiny III. třídy. Svěřenci Michala
Rochly se s nelehkou situací popasovali na výbornou a usadili se na
páté příčce, a to jen o skóre za brodeckou Jiskrou.
„Podzimní část pro nás dopadla velice dobře, v klubu panuje tak spokojenost. Nečekal jsem, že budeme mít
takovou úspěšnost, tolik bodů. Tipo-

Trenéru Valnému se prostřídalo na
hřišti nejvíce hráčů z celé čtrnáctky
mužstev Okresního přeboru-II: třídy
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
„Byla to výhoda i nevýhoda. Dalo se
využít služeb dorostenců či hráčů mužského ´áčka´, kteří nedostali příliš šanci v
hlavním týmu či se potřebovali rozehrát.
Na druhou stranu častá obměna kádru
není pro sehranost to nejideálnější. Velmi nám pomohli Tomáš Matula nebo v
obraně Laďa Šťastný,“ zamyslel se Valný.
Rezervní tým účastníka I.A třídy Olomouckého KFS by měl zůstat pohromadě i na jaro, pouze se po zranění zapojí několik hráčů. Dobrým znamením
je uzdravení dalšího brankáře Patrika
Zatloukala či hráče Jakuba Wolkera a po
operaci menisku se vrací také nejlepší
oddílový střelec Jodl. „Věřím tomu, že

Ačkoliv je v současnosti obec nejzápadnějšího účastníka okresního
přeboru pokryta sněhem, rozhodně tamní mužstvo nemělo v první polovině právě probíhajícího
ročníku na sobě nějakou deku. Ba
naopak. Již tradičně patří místní tělovýchovná jednota k celkům, které
se umísťují na předních příčkách
tabulky.
„Jsme spokojeni s našimi výkony
i postavením. Tři prohry si myslím,
že jsou skvělou vizitkou, hlavně doma
předvádíme divákům líbivý fotbal se
spoustou branek,“ pronesl v hodnocení pro Večerník předseda TJ Horní
Štěpánov František Grenar. Jeho slova
potvrzují i statistiky, které na domácí

kové morálce, že kluky ten fotbal baví.“
Dotknou se vás hráčské obměny?
„Zatím jsme nic neplánovali, ani se ke
mně nějaká změna nedonesla. Jarní
část bychom tak měli odehrát ve stejné
sestavě jako podzim.“
 Co od vás tedy můžeme očekávat
ve druhé polovině sezóny?
„Body nějaké máme, rádi bychom tak
pokračovali ve vítězné vlně. Chtěli bychom hrát hezký fotbal, zlepšit celkový
dojem. Ne jen výsledek ubojovat, což
samozřejmě k fotbalu také patří. Do
Brodku lidé chodí, zajímají se o fotbal,
fandí nám, tak hlavně kvůli nim. Na
konci ledna jsme již začali se zimní přípravou. Absolvovat ji budeme v místních podmínkách. Sehrát bychom
chtěli dvě až tři přátelská utkání.“

Více než polovinu podzimní části to vypadalo s Brodeckými od
Prostějova velice slušně. Umístění
v první trojce bylo pro mnohé asi
velikým překvapením, nicméně naprosto zaslouženým. Pak ale přišel
útlum, ze kterého se svěřenci Přemysla Slouky a Tomáše Bureše již
nevzpamatovali, načež tak klesli do
poloviny tabulky.
„Začátek nám vyšel až nad očekávání, pak ale přišla hrůzná série proher... Asi jsme se až moc uspokojili,
zákonitě musel přijít pád,“ zamyslel se Slouka. Střelecky se nejvíce
prosadil Leopold Zatloukal, který

se z obrany přesunul více dopředu
a Jan Typner, jenž si připsal o jednu
branku méně.
Od desátého kola a zápasu na půdě
lídra se hráčům Brodku u Prostějova nepodařilo ani jednou bodovat a slibný začátek se rozplynul
jako pára nad hrncem. Množství
obdržených branek, druhý nejhorší
počin v soutěži, se ukázalo jako největší slabina podzimní části, spolu
s absencí klasického snajpra v útoku.
„Chtěli jsme mužstvo více omladit,
ale to se nám s Tomášem příliš nepodařilo. Mladí kluci nám pomohli, ale
naše představa byla trochu jiná. Něco

v jednání máme, ale je ještě brzy
vynášet závěry,“uvedl kouč Brodku
u Prostějova Přemysl Slouka.
V podstatě celou zimu se několik
hráčů scházelo v hale, jiní zase bojovali ve druhé okresní futsalové lize.
A tak rozhodně nezaháleli. „Cílem
týmu pro jaro je nejen vyvarovat
se záchranářských bojů, ale naopak
pohybovat se v lepší polovině tabulky. Podzim ukázal, že mužstvo na to
kvalitu má, jen se musí více soustředit na obrannou činnost a dovést
dobře rozehrané zápasy do vítězného konce,“ dodal kouč Sokola Brodku u Prostějova.

„Asi jsme se moc uspokojili!“

 Po postupu atakujete první trojku. Jak jste spokojen s tímto podzimním umístěním?
„Kluci mě velice mile překvapili. Osobně jsem před sezónou nepočítal se ziskem tolika bodů. Prozatím tak panuje
spokojenost, hlavně nesmíme usnout
na vavřínech, musíme dál pracovat.
Jsem vděčný za to, že tu soutěž hrajeme,
za což bych rád poděkoval Radku Vičarovi, který tak nějak vše organizuje.“
 Na co je potřeba se do dalších
bojů zaměřit?
„Když se nám zápas povede, tak jsme,
dá se říct, celé mužstvo na dobré úrovni. A když je to naopak, tak se bohužel
opět celému týmu nedaří. Kluky se snažím pochválit, ale ostré slovo také občas
padne. Vidím ale na hráčích, na trénin-

Kou Brodku u Prostjova Pemysl Slouka:

těže nehodláme. Proto také s přípravou tolik nespěcháme, teď tu máme
spíše sněhovou nadílku. (úsměv) Jsme
opravdu spokojeni s výsledky, které
naše mužstvo ve stávajícím složení odvádí, nehodláme proto nic měnit. Cílem je tedy hrát pěkný fotbal a udržet
se na předních příčkách tabulky,“ přeje
si s výhledem do jarních bojů v nejvyšší okresní soutěži oddílový předseda
fotbalistů Horního Štěpánova František Grenar.
Až na jednu výjimku se v poslední
pětiletce umísťovali vždy na čtvrtém
místě, a sice se ziskem okolo padesáti
bodů. Podzimních devětadvacet jim
dává velký příslib, že i letos by se jim
podobný počin mohl opět zdařit.

Z druhého místa v minulém ročníku postupovala Jiskra do nejvyšší okresní soutěže. Jako nováčka čekala na hráče Brodku
u Konice mnohem složitější cesta. Ukázalo se ovšem, že zdejší
fotbal se dělá dobře, a tak se v polovině sezóny mohou místní
fandové radovat ze čtvrté pozice.
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Na loňskou metu třiapadesáti získaných bodů už Určičtí pravděpodobně nedosáhnou. Ve hře je sice
stále devětatřicet bodíků, to by si
ale svěřenci trenéra Vlacha museli
v podstatě poradit se všemi soupeři. I když to není samozřejmě nemožné, podzimní výsledky tomu
příliš nenasvědčují...
„Spokojen jsem byl první čtyři kola,
pak začaly naše výkony stagnovat.
Měli jsme porážet slabší soupeře, ale
nějak se nám to nedařilo. Výsledky
bohužel odpovídají stavu mužstva,
ale čekal jsem před sezónou, že budeme v první čtyřce,“ přiznal lodivod nout o služby Petra Hanáka, naopak Na útočné fázi by měl tým více zaurčické rezervy Karel Vlach. Ten již dvě tři nové akvizice by se měly v Ur- pracovat, zaskakuje tam pouze Petr
teď ví, že se na jaře nemůže spoleh- čicích pro jarní boje objevit.
Vodák, jenž v jednom případě nasko-

čil i mezi třemi tyčemi, ale sám na to
nestačí. Je to samozřejmě způsobeno
i podporou záložníků, která se velice
často obměňovala, což je takový úděl
rezervních týmů. „Je to dost těžké
dát tým dohromady, aby měl nějakou
svoji tvář. Ta fluktuace je na můj vkus
značná,“ pozastavil se Vlach.
Tým začíná trénovat na umělce
v Prostějově i v hale, dle počasí.
Kombinovat tréninky se chystá
i s hlavním mužstvem Určic, aby
hráči dostali více té fotbalovosti
před jarní fází. Začátkem března by
měli Vlachovi svěřenci absolvovat
i čtyřdenní soustředění. „Cílem je se
propracovat do první pětky,“ uzavřel
určický lodivod.

 Kde byste našel příčiny nelichotivého umístění po podzimní
části?
„Největší problém bych viděl v postoji hráčů k jednotlivým zápasům,
dalším pak byla velká fluktuace mužstva. Hodně udělal i ten sešup z I.B
třídy, nemálo kluků z minulé sezóny
odešlo, což se také na hře velmi projevilo. Nečekali jsme, že budeme hrát
špici tabulky, ale ani s tímto umístěním se také nepočítalo... Dost často
chyběl i potřebný počet hráčů na
tréninku a to se ani v ´okrese´ nedá
takto hrát!“
 Co je potřeba změnit?
„Myslím si, že to musí kluci ubojovat
sami. Buď ten fotbal hrát chtějí a udě-

lají pro to všechno, aby přebor udrželi,
anebo v tom horším případě ne. Zatím
jsou bohužel spíše indicie pro tu druhou možnost. Mohl by tomu pomoci
nový výbor, který v Nezamyslicích
vznikl, ale z dlouhodobého hlediska je
potřeba pro to udělat víc...“
 Zůstáváte tedy i nadále v trenérské funkci?
„Nechtěl jsem, protože se mi nelíbí
ten přístup, ale jarní část tedy ještě
odtrénuju s Markem Pavelkou s tím,
že další sezónu už určitě mužstvo nepovedu.“
 Jaké jsou cíle pro jarní část?
„Udržet soutěž, nejlépe poskočit
o několik příček nahoru. Pokud se ale
kádr neposílí, bude to velice těžké.“

Lepším z dvojice týmů, které se musely loni v létě poroučet
z krajských soutěží zpět do okresního přeboru, jsou Nezamyslice.
Odchod některých opor ale mužstvo natolik oslabil, že se tamní Haná nachází až na desátém místě se ziskem pouhých šestnácti bodů, které vesměs ukopala v domácím prostředí. Obroda
vedení by však Nezamyslicím mohla přinést do jisté míry nový
impuls. Svou poslední půlroční pouť má ještě před sebou trenér
Drahomír Crhan.

Nezamyslický doyen Drahomír Crhan chce skonit:

ta iniciativa povede k lepšímu, že si hráči
své posty vybojují a zaslouží, což se projeví také na hřišti,“ přeje si kormidelník.
V domácích zápasech to byla i během
podzimu radost pohledět, ovšem na
hřištích soupeřů ztrácely Čechovice „B“
svou tvář. „Kluci asi neměli důvěru ve
venkovních zápasech, báli se soupeře,
chyběla motivace, strach něco vymyslet, aby něco nepokazili, přesto ukázali,
že fotbal hrát umí. Doma se chtěli pravděpodobně více předvést,“ hledal příčiny venkovního nezdaru Rudolf Valný.
Jeho přáním pro jarní boje je posun v
tabulce alespoň o dvě příčky. Dle jeho
slov tým na to kvalitu má, je potřeba
dobře potrénovat a přes zimu se dát
dohromady. Přípravu tým započal v
úvodu tohoto měsíce v domácích podmínkách.

půdě jasně svědčí ve prospěch hornoštěpánovských hráčů. Tři čtvrtiny
z nich je vstřelily právě na domácí
půdě. Nejvíce to odnesly Nezamyslice
(8:0) a v posledním podzimním kole
také Brodek u Prostějova (9:3).
Tým by měl podle předpokladu zůstat
pohromadě i do jarní fáze, domácí
se tak i nadále mohou opřít o šestici
hráčů, která zaznamenala pět a více
branek. Takové rozložení střelecké
potence se žádnému jinému mužstvu
v nejvyšší okresní soutěži nepodařilo.
Postupové cíle si mužstvo nedává,
přesto i nadále chce atakovat nejvyšší
příčky a bavit se fotbalem. „Několik
sezón se sice pohybujeme na špici tabulky, ale posouvat se do krajské sou-

libuje si předseda TJ Horní
Štěpánov František Grenar

očekává lepší umístění

S přípravou by měli Dobromiličtí započít v polovině února spíše formou
her. Mírná obava lodivoda panuje
s nasazením vysoké laťky, také proto
bude se svým týmem dělat vše pro
to, aby minimálně zopakoval podzimní výsledky. „Parta se semkla během těch vítězství v nižší soutěži, je
to hlavně o tom kolektivu a to se pak
projevuje i na hřišti,“ uzavřel Michal
Rochla.

Druhým městským týmem po lídru
z Vrahovic je čechovická rezerva,
která překvapila právě vítězstvím na
půdě vedoucího týmu. Doma si ale
udělala téměř nedobytnou zeď, což
se ukázalo jako velmi důležité. Šestá
příčka po podzimní části je docela
slušným základem pro boje ve druhé
polovině nejvyšší okresní soutěže.
„S umístěním v tabulce jsme docela
spokojeni. Skládali jsme sestavu do optimální pohody, což se nám v úvodních
zápasech projevilo. Pak se nám ale začalo dařit hrát více s míčem, přidali jsme
fotbalovost a dokonce uhrát i body s
těmi lepšími týmy,“ líčil trenér Čechovic Rudolf Valný. Oslabený tým se sice
nerozloučil s podzimem příliš důstojně,
přesto má před jarními souboji dobrou
výchozí pozici.

„Nesmíme usnout na vavřínech,“
nabádá své svěřence Patrik Müller,

„Nehodláme nic měnit,“ kouč Jiskry Brodek u Konice

„Doma jsme se chtěli asi více předvést,“
vystihl kolísavé výsledky Rudolf Valný

„Chci věřit a doufám, že pokud zůstaneme pohromadě, je na čase tu
I.B Olomouckého KFS konečně pro
‚Metlaře‘ vykopat! Myslím si, a jsem
o tom přesvědčený, že na fotbalovou
kvalitu máme.“
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V Určicích se od „béčka“ „Hráčimusípředevšímchtít...“

obdržených branek vidí brodecký trenér hlavně ve velké fluktuaci zadních
řad.
„Doufám, že nás během zimní přestávky nikdo neopustí, něco máme
rozjednáno, tak uvidím, zda to vyjde,
abychom posílili. Někteří kluci se vrátí
po zranění snad už teď na jaro, jiní asi
až na další sezónu,“ zamyslel se Michal
Rochla, mimo jiné sám čtyřbrankový
střelec.

loňského vítězství“

„Parta se semkla během

Dobromilický hrající kou Michal Rochla:

To, co dokázali otaslavičtí hráči
v průběhu minulého ročníku, to
se jim takřka povedlo za podzimní
část toho letošního. I to je důvod,
proč může být trenér Jiří Hon s dosavadním umístěním spokojen.
V normální hrací době jeho svěřenci hned desetkrát zvítězili a pouze
dvakrát odešli poraženi, v jednom
případě padli až na penalty. Jen dva
body tak dělí v tabulce po podzimní části Otaslavice od lídra, což by
měla být velká motivace pro jarní
odvety s postupovými cíli.
 Jak byste zhodnotil uplynulou
podzimní část?
„Získání druhého místa v tabulce je
pro naše mužstvo úspěchem. Před
začátkem soutěže jsem si střídmě
přál, abychom se na konci sezóny pohybovali kolem druhého, ale pravděpodobně spíš třetího místa. Hráči mě
velice potěšili svým přístupem a bojovností, během posledních utkání
se snažili dokonce i o místo první. Je
škoda, že se to nepovedlo. Dosáhli

ZÁVIDT,“ VYZDVIHL KOLEKTIVNÍ PRÁCI OTASLAVICKÝ KOU JIÍ HON

„JSME PARTOU, KTEROU NÁM MŽOU VŠICHNI JENOM

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

OKRESNÍ PØEBOR-II. TØÍDA PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST DRUHÁ
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„ČERNÁ PRÁCE V OBRANĚ JE MOJE“
Rodák z Prostějova Ondřej Vitásek se vydává na svou první olympiádu

PRAHA Ještě před čtyřmi lety
neměl na svém kontě ani jeden reprezentační start a stále se teprve
usazoval v tuzemské extralize, nyní
Ondřej Vitásek finišuje s přípravou
na další milník ve své hokejové kariéře. Sedmadvacetiletý prostějovský
rodák se po svém letním odchodu do
zahraničí napevno zabydlel v reprezentačním výběru a dostal důvěru
i pro nadcházející zimní olympijské
hry v jihokorejském Pchjongčchangu. V uplynulých dnech se mohl
ještě před srazem národního týmu
v Praze a odletem do Asie krátce
objevit i doma v Prostějově. Během
této návštěvy si obránce účastníka
KHL Jugry Chanty Mansijsk udělal
čas i na čtenáře Večerníku, kterým
současně přislíbil pravidelné reportáže přímo z dějiště olympiády. Česko vstoupí do Her tento čtvrtek po
poledni proti Korei, v sobotu časně
ráno změří síly s Kanadou a v neděli
před devátou hodinou zakončí základní skupinu se Švýcarskem.

v rámci původního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
 Od zveřejnění nominace stihlo
uplynout několik dní, jak jste si tento
čas vychutnal?
„Jo, já si užívám každé nominace,
i když tato je trochu specifická v tom,
že je olympijská. Jsem ale rád za jakou-

koliv pozvánku do národního týmu
a i tato mě pochopitelně velice potěšila. Stejně jako všechny následné gratulace.“ (úsměv)
 Musel jste kvůli olympiádě hodně pozměnit své zimní plány?
„Ani ne. Já jsem chtěl navštívit rodinu,
to bylo jediné, co jsem měl v plánu,
což se mi i tak povedlo. Chtěl jsem být
s manželkou a dcerkou co nejvíc to šlo.
Jinak plány mám až po sezóně, až mi
skončí zápasy v Rusku. Teď jsem víceméně nic neplánoval.“
 Byl jste přesto nyní tak trochu na
roztrhání, když jste se na chvíli vrátil
do Česka?
„To je pravda, ale je to trochu relativní,
protože jsem vždy přiletěl třeba jen na
dva dny a hned jsme s reprezentací letěli zase do Finska nebo do Ruska. Teď
jsme odehráli poslední zápas v KHL
a ještě před srazem jsme dostali volno,
tak jsem se snažil dohnat resty a věnovat
se tomu, co jsem nestihl během sezóny.“
 Před přerušením soutěže jste
měli velice nabitý program, nebylo
tedy hokeje na chvíli až moc?
„Je pravda, že KHL má teď na pár týdnů
pauzu a předehrávali jsme několik utkání. Víceméně pořád jsme hráli obden,
takže to bylo velice náročné, i s ohledem na cestování v Rusku. Takže jsem
teď byl velice rád za volno, které jsme
dostali, uvítal jsem to.“
 Věděl jste předem, že na olympijské hry pojedete?
„Neměl jsem ani náznaky. Jako každý
jsem ale samozřejmě doufal, že by to
mohlo vyjít. Člověk si to přeje a přemýšlí o tom, jestli by to mohlo vyjít,
nebo ne. Byl jsem moc rád, že se mi
to poštěstilo. Samozřejmě mi pomoh-

lo rozhodnutí NHL, že tamější hráči
nebudou startovat na olympijských
hrách, roli hrálo více faktorů. A nakonec to takto všechno dopadlo a velice
si toho vážím.“
 Souhlasíte, že de facto rozhodující byl váš letní odchod z extraligy do
zahraničí?
„Určitě. Odchod z Česka mi pomohl,
ještě větší vliv ale měl můj přesun ze
Švédska do Ruska, tam se totiž hraje
ten nejlepší evropský hokej a kontakt
s těmi nejlepšími hráči mě určitě posunul. Nabral jsem tam za pár zápasů
spoustu zkušeností, zápasy v Rusku
mají obrovskou kvalitu.“
 Pociťujete na sobě, že se i vaše hra
trochu změnila?
„Musím říct, že jsem se musel změnit,
jelikož ruská liga je jiná. Zaprvé skoro
všechny týmy mají větší hřiště, i když
jsou tam i některá, co mají menší rozměry po vzoru NHL. Těch je ale pár,
takže se hraje povětšinou na širokém
kluzišti. A navíc zastaralým způsobem
jeden na jednoho. Člověk se musí tomu
přizpůsobit a přivyknout si na spoustu
věcí s tím souvisejících. A stejně tak platí, že když jste v zahraničí, tak je na vás
vyvíjen větší tlak než na domácí hráče,
s tím se musíte vyrovnat. To znamená,
že jako cizinci musíme odvádět velký
kus práce na ledě i mimo led. Musím ale
říct, že i toto mi pomohlo.“
 V prbíhající sezoně jste absolvoval všechny reprezentační akce. Měl
jste zpětnou vazbu od trenérů, jak
s vámi byli průběžně spokojeni?
„Jo, samozřejmě. Trenéři si vždy každý
turnaj vyhodnotili a sdělili nám pak
několik věcí. V národním týmu se hraje
systém, který je pro mě dobrý a mám jej

rád, praktikovali jsme ho i v Liberci, což
mi předtím pomohlo k nominacím.
Nyní je občas trochu obtížnější se ze
dne na den přeorientovat mezi oběma
styly z Ruska a nároďáku. Některé situace máte zažité z klubu, ale trenér je po
vás chce jinak. Musíte to hned změnit
a nesmíte zaspat, aby se nestala chyba.“
 Jakou roli očekáváte, že budete
plnit v olympijském výběru?
„Já počítám s tím, že stejnou jako na každém srazu, jehož jsem se účastnil. Tam
jsem znal svou roli a byl především bránící hráč, co chodil i na oslabení. Defenzivní pilíř, který hraje na jistotu, ale když
má možnost, tak samozřejmě podpoří
útok. Mojí prací není rozhodovat zápasy,
ale spíše je bránit, v jakékoliv fázi. Černá
práce je moje a snažím se ji
plnit dobře.“
 Máte za sebou řadu
reprezentačních startů,
hrál jste i na mistrovství světa. Olympiáda
je ale trochu jiná akce,
budete nervózní?
„Nervozita
určitě
může nastat, ale jjá si
to jedu užít, a věřím,
že mě v mém věku
azovat. Je ale
nebude nijak svazovat.
yž tam přijedete
pravdou, že když
e, tak to bude úpla vše se rozjede,
ně jiný zážitek než na jiných akcích,
ou. V Rusku jsme teď
co mám za sebou.
tě od konce a spoustu
na druhém místě
ohráli jen o gól, mohli
zápasů jsme prohráli
jsme tak udělat o několik bodů víc
a pohybovat se v jiných patrech tabulky. Alee bohužel
se nestalo, takžee si teď
mimo jiné jedu do
mu
národního týmu
co nejvíce spra-vit chuť.“ (pousměje se)
 Takže start
na olympiádě
dě
větším
bude tím největším
úspěchem?
„Pro mě určitě. Vrcholem pro mě dome vyhráli titul s Libersud bylo, když jsme
cem a jak jsem byl na mistrovství světa,
ale olympiádu budu určitě řadit nejvýš,
dá jen jednou za čtyři
jelikož se pořádá
roky a setkávají se tam ti nejlepší hráči,
teď ti nejlepší z Evropy. Strašně moc si
ude to naplnění mého
toho cením a bude
snu.“
 Byl jste už někdy v Koreji?
em zatím jen v Číně,
„Nebyl. Byl jsem
dyž jsme tam hráli
v Šanghaji, když
sijskem. To byla moje
s Chanty Mansijskem.
první návštěva oblasti a předpoklá-

dám, že v Koreji to bude něco podobného. Popravdě jsem nad tím
ale ještě moc nepřemýšlel a zatím
si užívám samotné myšlenky, že
jsem součástí národního týmu pro
olympijské hry. (úsměv) Moc si přeji,
abychom hráli dobrý hokej, udělali
slušný výsledek a přivezli nějakou
medaili. To by bylo nejlepší.“
 Těšíte se i na úvodní ceremoniál?
(rozhovor se konal před startem OH pozn.red.)
„Rozhodně. Musím říct, že když jsem
to vídal v televizi, tak jsem si říkal, že
jde o neskutečný zážitek, a představoval jsem si, jaká paráda to musí být
přímo na místě. Teď se mi to splní.
Stále ale půjde pouze o ceremoniál,

 Které sporty byste rád viděl na
vlastní oči?
„Pokud by to šlo, rád bych se nejraději zašel podívat na skoky na lyžích
a popřípadě na biatlon. Určitě bych se
chtěl někam podívat a nasát atmosféru
olympiády. Půjdu tam, kde to bude
nejblíž, program totiž bude nabitý
a moc prostoru na velké cestování nebude.“
 Budete se muset vypořádat
i s velkým časovým posunem, může
pro vás být výhodou, že jste na dlouhé cesty zvyklý z Ruska?
„Pro nás, co hrajeme v Rusku, to asi
bude výhoda, vlastně všichni cestujeme do Asie, ať je to Chabarovsk, Vladivostok, Šanghaj. Absolvoval jsem

Olympiádu budu určitě řadit nejvýš.
Moc si přeji, abychom hráli dobrý
hokej, udělali slušný výsledek a přivezli
nějakou medaili. To by bylo nejlepší.
několik takových tripů, tak bychom se
s tím měli umět poprat. Musíte to vydržet, druhý den to vyspíte. Chvíli trvá
aklimatizace na jejich čas, ale pak je to
v pohodě.“
 Na podzim jste říkal, že
mrazy zatím nepřišly,
jaká byla v Rusku
nyní zima?

to hlavní bude
hokej. A když už
tam budu, tak se chci
zajít podívat i na další
sporty, když bude prostor,
rád bych si olympiády užil i po
této stránce.“

vizitka

18020910195

ONDŘEJ VITÁSEK
✓ narodil se 4. září 1990 v Prostějově
✓ hokejový obránce
✓ výška/váha: 193 cm/97 kg
✓ v mládežnických kategoriích prošel týmy Prostějova, Přerova, Opavy
a Šternberku
✓ mezi seniory debutoval v sezóně
2008/2009 za druholigovou Opavu,
ve stejném ročníku odehrál také jeden zápas za extraligové Vítkovice
✓ v létě 2011 přestoupil do Liberce, odkud nejprve hostoval v Benátkách nad Jizerou, posléze se však nastálo zabydlel mezi Bílými
Tygry a do první ligy se jen chodil rozehrát na farmu
✓ po neúspěšném finále 2017 proti brněnské Kometě přestoupil
do švédského Örebra, odkud v září putoval do ruského Chanty
Mansijsku
✓ v nejvyšší české soutěži odehrál 209 zápasů s bilancí 12+27 a 32
plusovými body, v KHL zatím stihl 41 duelů a v nich zaznamenal
2 góly, 2 přihrávky a 34 trestných minut
✓ s HC Bílí Tygři Liberec extraligový šampion 2015/2016
a finalista 2016/2017
✓ účastník MS 2014 v běloruském Minsku, kde ČR skončila
na 4. místě
zajímavost: prvního reprezentačního startu se dočkal až mezi
muži, stalo se tak jen pár týdnů před jeho debutem na mistrovství
světa

Foto: archív Veerníku
„Když jsem odlétal, tak
tam bylo mínus třicet sedm,
což už je celkem velká zima.
(smích) Ale naštěstí mě to celkem minulo. Zažili jsme mínus
pětadvacet i osmadvacet, což už
je docela znát, naštěstí jsem toho ale
venku moc nenachodil, foukal do toho
i vítr, tak jsme jezdívali taxíkem. A většinu volna jste zavřený na bytě a snažíte se
odpočívat. Zápasů je totiž strašně moc,
jdou velice rychle za sebou, takže se snažíte odpočívat, občas se najíte a už zase
jedete na zápas.“ (úsměv)
 Probíhalo už nějaké oťukávání
ohledně vašeho setrvání pro příští
sezónu?
Zatím se to moc neřeší, jelikož jsem
pod smlouvou. Toto má na starost můj
agent, a co bude dál, to se teprve uvidí.
Záleží, kam by to bylo, za jakých okolností, faktorů je strašně moc a zatím to
v tuto chvíli neřeším a soustředím se
víceméně jen na olympiádu.“

Pondělí 12. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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RYCHLÝ
Hozák odešel do Slavie, trojice hráèù 

se rozehraje ve druhé lize
PROSTĚJOV Poslední dva týdny dlouhodobé části první hokejové ligy nabídnou
spoustu minipříběhů, matematických kalkulací a zřejmě i dramatické vyústění.
O zápletku je postaráno, po nedělní předehrávce devětačtyřicátého kola totiž mají
kladenští Rytíři i přerovští Zubři shodně šestaosmdesát bodů, přičemž moravský
celek vyhrál všechny čtyři jejich souboje, jen o tři body zpět zůstávají Jestřábi společně se Slavií, v tomto případě by měl při rovnosti bodů navrch prostějovský soubor. Vedoucí duo je již nedostižně daleko a další týmy mají výraznou ztrátu.

Jiří MOŽNÝ
„Tabulku nesleduju, jde mi hlavně o herní projev.
Máme zkušené hráče a věřím, že ti nedovolí, abychom se dostali někam, kam nechceme,“ nezaobírá
se alespoň navenek podobnými starostmi hlavní
kouč Prostějova Jiří Vykoukal. Šestačtyřicetiletý
kouč mohl být s posledními zápasy spokojen na padesát procent, po přesvědčivém domácím vítězství
nad Frýdkem-Místkem totiž následovala podobně
jednoznačná porážka na ledě Vsetína. V sobotu večer zkritizoval zejména hru směrem dozadu, defenziva totiž nefungovala podle představ.
„Chtěli jsme vycházet z výborné obrany a udržet
stav 0:0. To se nám podařilo první třetinu, přestože hned od prvního střídání měl soupeř dvě šance. Také my jsme měli možnost, kdy Rudovský

dával Matoušovi před prázdnou bránu. Ve druhé
třetině jsme dostali smolný gól, soupeř pak měl
výpady a přečíslení dva na jednoho i tři na dva.
Postihla nás špatná koncentrace, a protože nefungovala obrana, neměli jsme ani tolik střel. A přesilovky byly bezzubé,“ hodnotil bez obalu.
Pro středeční duel proti Třebíči nicméně věří
v návrat k dřívější hře, která Jestřábům vynesla
hned čtyři výhry za sebou. „Hráčů máme hodně
a kluci vědí, že bojují o svou šanci pro play-off.
Budeme doma a naše soustředěnost bude jiná,
budeme chtít vyhrát. Stejně tak i v sobotu v Ústí.
Už jim o nic nejde, dokázali ale porazit Slavii.
Mladí kluci bojují o angažmá pro příští sezónu,“
varuje Vykoukal před podceněním.
Pro poslední duel učinil také několik změn
v sestavě. Po dlouhých šestadvaceti zápasech

Rosandiè doplnil Zubry

Foto: internet

absentoval Meidl, mimo hru zůstal i Luňák se
Švecem, naopak šanci dostali Fiala, Nestrašil
a také poprvé od svého návratu Cetkovský.
„Chtěl jsem vidět mladý útok Švarc, Nestrašil,
Prokeš pohromadě v atmosféře a těžkém zápase,
stejně tak i Krále s Cetkovským. Lukáš má drobné zranění, Švece znám a vím, že je bojovník pro
oslabení, Žovinec dostal volno,“ vysvětlil drobné
šachy na soupisce prostějovský lodivod.
Vedení klubu se rovněž pod vlivem nedávných
příchodů rozhodlo učinit i kroky ven z kádru.
S Jiřím Hozákem se dohodlo na ukončení spo-

lupráce a jednadvacetiletý forvard vzápětí odešel do Slavie, mladíci Viktor Nestrašil, Milan
Švarc mají vyřízeny střídavé starty do Poruby, Matěj Zabloudil do Valašského Meziříčí.
„Jirka Hozák tady byl už druhým rokem a nedá
se říct, že by nenaplnil předpoklady, jeho herní
vytížení ale nebylo až takové a navíc začal studovat. U zbylého tria pak nechceme, aby sedělo na
tribuně, ale aby mělo herní vytížení. Například
Matěj je tu jediným mladým Prostějovákem
a počítáme s ním i do budoucna,“ podotkl Jiří
Vykoukal.

Přijďte v únoru na zimák!
Vážení fanoušci, nepropásněte příležitost zajistit si lístky třeba na Jaromíra Jágra! Jestřábi mají play-off na dosah a do konce základní části hrají tři důležitá domácí utkání.
Přijďte prostějovský tým podpořit a koupí vstupenky alespoň na dvě ze tří těchto utkání (jedno už je
odehrané - pozn. red.), čímž tak získáte možnost si přednostně zajistit vstupenky na první kolo play-off.
Jestřábům se již postupně rýsuje výčet možných soupeřů. Bude to odveta za předchozí dvě sezóny
proti Slavii či Přerovu? Nebo ambiciózní Kladno s nejlepším českým hokejistou všech dob?
14. 2. v 18:00 Třebíč
21. 2. v 18:00 Karlovy Vary
První den předprodeje vstupenek na play-off bude jen pro ty, kteří na pokladně odevzdají lístky
ze zmíněných zápasů!
Vstupenky ze dvou zápasů = můžete si první den předprodeje zakoupit
až 4 vstupenky na první kolo play-off.
Vstupenky ze tří utkání = můžete si první den předprodeje zakoupit
až 6 vstupenek na první kolo play-off.
Postup ani soupeře v play-off zajistit neumíme, ale když se tak stane, vy o atraktivního soupeře
nepřijdete!
Druhý den předprodeje vstupenek pak budou moci využít všichni naši fanoušci.

Střídání v čele WSM Ligy: Karlovy Vary před České Budějovice

;

co jsme si řekli. Klukům musíme poděkovat za předvedený výkon a fanouškům za podporu našeho týmu,“ vznášel
se na obláčku spokojenosti trenér LHK
Jiří Vykoukal.
Se získanou jistotou účasti v k.o. fázi
však Jestřábi hned spadli dolů na tvrdou zem, když v sobotním Vsetíně
dostali naloženo 1:5. „Tenhle výlet za
nic nestál. Ementál má míň děr než
naše dnešní obranná činnost. Pevně
věřím, že to pro nás bude varováním
před koncem sezóny,“ zdvihl Vykoukal
hrozící prst.
Bez ohledu na dílčí výpadek zůstal Prostějov v průběžné tabulce čtvrtý, avšak
díky nedělní předehrávce Přerova (ten

Jiří
MOŽNÝ
 Mezi Jestřáby jste zhruba měsíc,
jak jste zatím spokojen v Prostějově?
„Mám na kontě nějakých osm zápasů
a zatím pořád bydlím v Pardubicích,
jen občas dojíždím na zápasy. Teď během olympijské pauzy ale budu bydlet



Hané překvapivě podlehl i ve vlastním
prostředí Litoměřicím 1:4. „Naprosto
zasloužené vítězství soupeře. Do půlky
zápasu byl ve všem lepší, zatímco my
jsme až potom tlačili, ale žádné vyložené šance si v poslední třetině nevytvořili,“ smutně konstatoval asistent kouče
Rytířů Pavel Patera. Velkolepé přivítání
hokejového krále na rodném zimáku se
tedy minulo účinkem.
K zajímavému střídání stráží došlo
v čele prvoligového pelotonu, kde po
čerstvém klopýtnutí 1:2 v Třebíči už
nefigurují České Budějovice. Na vedoucí příčku naopak pronikly Karlovy Vary, a to o jediný bodík zásluhou
těsného udolání pražské Slavie 4:3.

„Hosty jsme většinu času přehrávali,
jenže oni byli nebezpečnější i brankově efektivnější. Díky gólmanovi a tyčce
jsme body nakonec uhájili,“ oddechl
si druhý kormidelník Energie Tomáš
Mariška.
První šestice mužstev pro play-off je
každopádně jasná, stejně jako nejvyšší dva posty top favoritů. Po účasti
mezi elitní osmičkou pak mocně sahají
sedmý Havířov (76) i osmá Třebíč
(75), zatímco další kolektivy už mají
nejspíš rozhodující ztrátu (9. Vsetín 69,
10. Frýdek-Místek 66, 11. Litoměřice
65, 12. Ústí nad Labem 62). Víc ukáže
tento týden se dvěma dějstvími na programu.
(son)

Ústí nad Labem (jim) - Hokejový
cestovatel Jan Látal se stal novou akvizicí ústeckého Slovanu. Sedmadvacetiletý obránce se vrací po dvou letech
strávených v polské nejvyšší soutěži
a na Slovensku, během nichž stihl
postupně oblékat dresy GKS Jastrzebie, Orliku Opole a Nových Zámků.
Kladenský odchovanec si už v minulosti vyzkoušel norský hokej a také
zámořskou juniorskou OHL, v Česku
nastupoval za Třebíč, Beroun, Karlovy
Vary, Most, Kadaň, Šumperk a také
prostějovské Jestřáby. V nováčkovské
sezóně 2014/2015 sehrál na Hané pět
kol základní části a pět duelů v úspěšně
zvládnuté skupině o udržení.
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Plzeň (jim) - O trojici prvoligistů
Tomáš Král, Marek Račuk a Peter Galamboš se rozrostl kádr dosavadního
extraligového vládce z Plzně. Vedoucí
tým nejvyšší soutěže tak formou střídavých startů doplnili pětadvacetiletý
litoměřický gólman, v jejichž barvách
má zatím úspěšnost lehce pod jednadevadesát procent, stejně starý slávistický útočník, který strávil úvod letošního
ročníku v EBEL, a o tři roky straší odchovanec Martina, jenž chyběl pouze
dvakrát v sestavě českobudějovického
Motoru a za šestačtyřicet zápasů stihl
osm branek a osmnáct asistencí.

X  ; \  ¥

PROSTĚJOV Premiéru mezi Jestřáby si odbyl již 20. ledna 2016
při výhře 5:4 na ledě Slavie, tehdy však jen o jednorázovou a na
dva roky jedinou výpomoc. Výraznějšího převelení na Hanou se
dočkal pardubický obránce Jan Ščotka až zkraje tohoto roku a od
té doby stihl za Prostějov odehrát osm duelů s bilancí jedné branky, dvou nahrávek a dvou plusových bodů. Naposledy naskočil
jednadvacetiletý zadák v sobotu na ledě Vsetína. Po tomto nezvládnutém zápase nešetřil kritikou ani na svou adresu.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

ve svém sobotním šlágru před beznadějně vyprodaným hledištěm přemohl
Rytíře s Jaromírem Jágrem v čele 2:1)
v Litoměřicích klesl na pátou příčku.
Jestřábi tak ztrácí tři body jak na třetí
Kladno, tak i čtvrtý Přerov. Stejný bodový zisk má i šestá Slavia Praha. „Hrálo
se ve fantastické atmosféře, takže to byla
jedna z ozdob letošní soutěže. My hledíme hlavně na sebe a chceme se někam
dostat, takže za tím jdeme, ať už je na
ledě proti nám kdokoliv,“ nepřekvapil
svým komentářem lodivod Zubrů Kamil Přecechtěl.
To kladenský celek se navzdory posílení
o legendárního JJ68 dostal do výsledkové krize, neboť po těsné prohře na
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Praha (jim) - Sezóna 2017/2018
může být tou poslední pro Pavla
Kolaříka. Pětačtyřicetiletý obránce
pražské Slavie přiznal v rozhovoru pro
www.hokej.cz, že už možná přichází
čas rozloučit se s nejvyššími soutěžemi, definitivní rozhodnutí však učiní
až v létě. Vyškovský rodák a také odchovanec tamějšího hokeje si udělal
největší jméno v sešívaném dresu, kde
kroutí již svou jubilejní dvacátou sezónu. Dvojnásobný extraligový šampion přerušil pražské angažmá pouze
v letech 2000 až 2002, kdy strávil dva
ročníky v zámoří a sehrál třiadvacet
zápasů v NHL za Boston Bruins, dalších téměř sto dvacet přidal na jeho
farmě v Providence. V extralize překonal hranici tisíce odehraných střetnutí.

Látal posílil Ústí

JESTŘÁBI UŽ MAJÍ JISTÝ POSTUP DO PLAY-OFF!
PROSTĚJOV Celosezónní snaha
prostějovských hokejistů o postup
do vyřazovacích bojů WSM ligy
mužů ČR 2017/2018 byla korunována úspěchem. Vrcholící základní část soutěže měla v uplynulém
týdnu na programu 47. a 48. kolo
a Hanáci hned ve středu potvrdili,
že do play-off nezpochybnitelně
patří. V aktuálním pořadí patří Jestřábům pátá příčka, přičemž bronzové Kladno i čtvrtý Přerov jsou
nadosah!
Doma totiž zdemolovali desátý Frýdek-Místek královsky 7:2. „Z naší strany to
byl povedený zápas. Všichni hráči měli
výborný přístup a celé utkání plnili to,

Přerov (jim) - Hokejisté Přerova hlásí exotickou posilu, na střídavé starty
z extraligového Hradce Králové získali slovenského obránce s chorvatskými kořeny Mislava Rosandiče. Třiadvacetiletý rodák ze Záhřebu vyrůstal
hokejově v Dubnici, odkud posléze
zamířil do Banské Bystrice a Slovanu
Bratislava, aby už stihl odehrát téměř
padesátku soubojů v KHL, více než
dvě stovky zápasů ve slovenské extralize a devatenáct utkání v české
nejvyšší soutěži. Zahrál si mimo jiné
na světovém šampionátu osmnáctek
i dvacítek a na kontě má i třináct duelů
v reprezentačním „áčku“.

v Prostějově a do Pardubic se vydám,
až se mi tam odsud ozvou. Spokojený
ale jsem, dostávám spoustu prostoru,
jsem hodně vytížený a jsou tu dobří
spoluhráči, takže je to super. Byl jsem
také mile překvapen zázemím, jaké má
Prostějov, a také fanoušky. Strašně se
mi to líbilo.“
 Bylo pro vás obtížné přeorientovat se na první ligu?
„Není až takový rozdíl mezi extraligou
a první ligou, jen možná není tak systémově vyspělá. Kluci mě ale do kabiny vzali v pohodě a zvykl jsem si na

jiný styl hry. V samotném týmu jsem
už pár hráčů znal z Pardubic i mládežnických ‚nároďáků‘, takže to bylo fajn.
Všichni kluci jsou strašně super a jsem
rád, že na ledě si všichni sedíme, a věřím, že to někam dotáhneme.“
 Jste vicemistrem světa. Nepočítal jste, že budete touto dobou trošku dál?
„No, tehdy to byla zásluha celého
družstva, hráčů i realizačního týmu.
A z mužstva vždy vylezou některé
individuality, jakými u nás byli David
Pastrňák a Kuba Vrána. Každý má
své sny, měl jsem také svůj sen, stojím
ale nohama pevně na zemi a nejsem
snílek. Letos jsem chtěl odehrát co
nejvíce zápasů v extralize s vysokým
ice-timem. To se mi moc nepovedlo,
takže jsem šel do Prostějova, kde jsem
hodně vytěžovaný. Doufám, že to
dotáhneme co nejdále v play-off, pak
bych se opět rád vrátil do extraligy.“

 Taková je i dohoda s Pardubicemi?
„To právě vůbec nevím. Mám střídavé
starty tady do Prostějova, ale nevím,
jestli budu i na play-off. Rád bych byl
a pomohl klukům, abychom to dotáhli
co nejdál, toto už ale záleží na Pardubicích.“
 Tabulka je ale neuvěřitelně vyrovnaná, ztrácíte jen tři body na
třetí místo.
„Ano, dívám se na to, přetahujeme se
ještě se Slavií a Přerovem. Je to hodně
vyrovnané a myslím si, že jen dobře.
Pro nás i pro fanoušky, pořád je o co
hrát, i před play-off. Nikdo nemůže
polevit, nikdo si nemůže odfrknout.
Chceme, aby se postupovalo z co nejlepšího místa.“
 Jak zatím hodnotíte své výkony
v Prostějově?
„Nikdy nemůžu být stoprocentně
spokojen, ale pravdou je, že spokojen

jsem. Teda až na zápas ve Vsetíně, kde
jsem myslím neodehrál dobré utkání.
A doufám, že to bude stále lepší a lepší
a jako tým se budeme posouvat dál.“
 Zápas ve Vsetíně se ale nikomu
příliš nepovedl...
„To je pravda, nevyšlo nám to. Vsetín
nás dobře napadal, my jsme se zbavovali puku a nebyla to taková hra jako
předtím.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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VEČERNÍKU NOVÁČEK MUSÍ VYHRÁT A NA DÁLKU

FANDIT OPAVĚ I PARDUBICÍM...
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Nejlepší výkon od svého listopadového příchodu odehrál pivot BK Olomoucko. Už do poločasu nasázel Turům devatenáct z celkových
devětadvaceti bodů. Zaujal i jedenácti doskoky a podruhé v průběhu angažmá dosáhl na double–double. Po necelých třiceti
minutách se vyfauloval, do té doby ale
stačil sedm faulů získat a při střelbě trestných hodů proměnil všech pět pokusů.

PAVEL
SLEZÁK

PROSTĚJOV Až poslední kolo Kooperativa NBL definitivně
rozhodne o složení nadstavbových skupin nejvyšší basketbalové soutěže. Hned tři týmy ještě bojují o jedno volné
místo ve skupině A1. Kromě Ústí nad Labem a Kolína je to
také nováček soutěže BK Olomoucko. Ten ve finiši trochu
ztrácí dech, když uplynulou sobotu prohrál na palubovce
Svitav třetí z posledních pěti odehraných zápasů. I přesto
naděje na posun mezi nejlepší šestku stále žije!
Původní zpravodajství

5

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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RYCHLÝ

Základní èást uzavøe
zápas s Brnem
Prostějov (lv) - V rámci dvaadvacátého kola Kooperativa NBL přivítají
hráči BK Olomoucko v domácím
prostředí Brno. Střetnutí, v němž domácí potřebují nutně zvítězit, se hraje
ve středu 14. února od 18:00 hodin
v hale Sportcentra DDM. První vzájemný zápas v sezóně na palubovce
Brna skončil výhrou hostujícího výběru 94:63. „Hrajeme doma, chceme
vyhrát. Bez ohledu na to, v jaké polovině budeme hrát v nadstavbové části,
je to pro nás důležité utkání. Brno je
v tabulce pod námi. Uvědomujeme si,
že budeme v pozici favorita. Současně
stále máme šanci na postup do skupiny A1 a proto budeme pod tlakem.
Ale s tím si prostě musíme poradit.
Rozhodně se nechceme na psychiku vymlouvat,“ poznamenal trenér
Predrag Benáček, který bude mít po
návratu Michala Křemena kompletní
tým. „Brno má několik zajímavých
individualit, kvalita by ale měla být na
naší straně vidět,“ míní.

 \
startuje nadstavba
Prostějov (lv) - Ve skupině o 7. až
12. místo budou v nadstavbě bojovat
prvoligoví basketbalisté BCM Orli
Prostějov. V základní části vyhráli
devět zápasů, stejný je počet porážek. Soupeři mladých hráčů budou
ve skupině týmy nymburské rezervy, béčka USK Praha, Sokolu Písek,
Nového Jičína a Ostravy. „Čekají nás
dobré zápasy. Oproti minulé sezóně
jsme se o jednu úroveň posunuli,
což je dobré. Pro mladé hráče je naše
skupina optimální. Lepší než elita
hrající o první až šesté místo,“ tvrdí
trenér týmu Peter Bálint, přestože
klubu postup do nejlepší skupiny
unikl o jediné vítězství. „Možná by se
to i podařilo, ale to bychom nemohli
do duelů posílat dorostence. Naším
cílem je ale výchova hráčů, ti potřebují dostávat šanci a získávat zkušenosti,“ dodává Bálint. První zápas
čeká na mladé Orly už tento čtvrtek
15. února na nymburské půdě.
Doma se představí 25. února v zápase proti rezervě USK Praha.

„Potvrzuje to velkou vyrovnanost soutěže. Střed tabulky byl hodně dlouho
extrémně vyrovnaný, do něj jsme se
dokázali vklínit. Na to, že jsme museli
skládat nový tým, to není špatné. Tře-
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ba to nakonec vyjde a budeme v horní polovině tabulky. To by byl velký
úspěch,“ komentuje aktuální tabulku
Michal Pekárek, sportovní manažer
BK Olomoucko.
Tým, který má své domácí prostředí v prostějovské hale Sportcentra,
nyní potřebuje, aby hned tři výsledky posledního kola skončily podle
jeho představ! Nezbytnou podmín-

kou je domácí vítězství nad Brnem.
Kromě toho musí fandit Pardubicím,
které hostují v Kolíně a Opavě. Ta přivítá Ústí nad Labem. „Nemůžeme si to
uhrát sami, což je nepříjemné. Ale na
druhou stranu není nereálné, že zápasy
dopadnou tak, jak potřebujeme,“ nevzdává se naděje Pekárek.
Olomoucku by stačilo, aby v předchozím průběhu sezóny uhrálo o jediné
vítězství více, a drželo postupové karty
samo ve svých rukách. To se ovšem
nepovedlo, proto musí spoléhat na
pomoc dalších klubů z horní poloviny
tabulky.
„Nemá smysl se tím teď trápit. Dokud
bude naděje, chceme se o ni prát. Po
skončení celého kola se podíváme na
výsledky a hned budeme vědět, jak na
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tom jsme. Když to vyjde, budeme rádi,
když ne, porveme se o postup do play-off ve skupině A2,“ poznamenal sportovní manažer Pekárek.

FILIP
ŠEPA

Hanáci vzdorovali, přesto se radovali Tuři
TU SVI
BK OL

88:75

SVITAVY Ještě čtyři minuty před
koncem sobotního zápasu 21. kola
Kooperativa NBL drželi basketbalisté BK Olomoucko ve Svitavách naději na úspěšný výsledek.
V té době prohrávali pouze o dva
body, koncovku ale nezvládli. Tuři
se dokázali od svého soupeře odpoutat a po vítězství 88:75 poprvé
v historii slaví postup do nadstavbové skupiny A1.
Hosté přitom nezačali špatně a využili nervozitu Turů při zakončení.

Ve 3. minutě po trojce Mitchella vedli
7:2 a o chvíli později po další střele
z dálky, tentokrát z ruky Čohadareviče
ještě 10:6. V závěru čtvrtiny ale neproměnili několik útoků, čehož domácí
využili a po sérii osmi bodů v řadě otočili na 20:14 ve svůj prospěch.
Týmu Olomoucka tentokrát nepomohli obvyklí střelci. Přesnou mušku
měli až do 14. minuty výhradně dva
pivoti. Teprve pak se poprvé prosadil
Fuller. I s jeho pomocí Hanáci snížili na
rozdíl koše. Tuři dokázali rychle odpovědět a po trojce Slezáka v 19. minutě
získali poprvé dvouciferný náskok. Ten
hosté mírně upravili, přesto po dvaceti
minutách ztráceli šest bodů - 41:35.

V podobném duchu probíhala i třetí
čtvrtina. Oba soupeři se střídali v krátkých bodových šňůrách. Tuři vedli i o jedenáct bodů, ve 27. minutě už ale drželi
těsný náskok 54:52. Vzápětí měli po
dvou trojkách k dobru osm bodů a do
poslední části vstupovali za stavu 66:60.
V závěrečné pasáži Hanáci manko
opět téměř dotáhli a za stavu 65:67
dvakrát nevyužili možnost alespoň
vyrovnat. Drama definitivě rozhodl
domácí Marko, který trojkou upravil
sedmdesát sekund před koncem na
79:71. Na tento direkt už hosté neměli
čas odpovědět...
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Kooperativa NBL najdete na straně 22
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„Všichni věděli, o co se hraje, že to je velice stěžejní utkání jak pro nás, tak
pro Olomoucko. Z toho pramenila nervozita, bylo tam i pár nepřesností,
ale utkání se muselo líbit, protože oba týmy hrály na sto procent s obrovským nasazením jak na obranné, tak na útočné polovině, na doskoku, bylo
tam hodně osobních soubojů. Byl to skoro play-off zápas. Dokázali jsme
ubránit některé obvykle velice úspěšné střelce, to bylo hodně důležité.“
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„Hrál se dobrý, bojovný zápas, myslím, že se líbil každému divákovi v hale,
ať fandil Olomoucku, nebo Svitavám. Vydrželi jsme dobře bránit pětatřicet minut, bohužel v útoku se nám nedařilo tak, jak chceme a můžeme
hrát, hlavně hráči z perimetru netrefili to, co běžně dávají. Svitavy toho využily. Bylo vidět, že na obou stranách vládla nervozita, hlavně na začátku,
oba týmy chtěly vyhrát, šlo o hodně.“

Čohadarevičův parádní výkon na vše nestačil
SVITAVY Nejvýraznější osobnostní basketbalistů Olomoucka na
půdě Svitav byl bezesporu Darko
Čohadarevič. Zkušený pivot byl
jednoznačně nejlepším střelcem
celého duelu, proměnil i tři trojky
a pro domácí obranu znamenal
permanentní nebezpečí. Ani jeho
skvělý výkon týmu k výhře nepomohl.

„My jsme v průběhu střetnutí minuli
hodně střel. Byl to po Pardubicích další
těžký zápas. Na Svitavy nejde nic říct,
chtěly více vyhrát. Rozhodovaly drobnosti, ve kterých jsme nebyli bohužel lepší,“ hodnotil velkou bitvu Čohadarevič.
Výkon zkušeného srbského basketbalisty ocenil také domácí trenér Lubomír
Růžička, který nebyl spokojený s obranou podkošového hráče Olomoucka.

„Hodně nás zlobil, a sice ať z vnitřního,
nebo z vnějšího prostoru, stále jsme
ho nemohli zastavit. Naštěstí podobný
den neměli také další hráči protivníka,“
poznamenal Růžička, který začínal svoji
trenérskou kariéru na lavičce Prostějova. V sobotním večeru byl s defenzivou
Turů spokojený. „Olomoucko je velmi
dobře složeným týmem na útočnou
polovinu a zastavit je na 75 bodech je

dobrý počin. Rozhodlo pár velkých
střel, třeba od Romana Marka z plus
čtyři na plus sedm s klaksonem,“ všiml
si kouč Svitav.
Právě domácí rozehrávač výrazně pomohl svému týmu, a to nejen devíti asistencemi. Zkušený basketbalista, který
necelých pět sezón působil na Hané,
zaznamenal všechny své tříbodové pokusy v důležitých okamžicích, když na

sebe vzal zodpovědnost a vývoj duelu.
„Už jsme odehráli lepší zápasy. Byli jsme
nervózní, vázla organizace hry. Naštěstí
jsme se chytili nějakými trojkami, výborně nám zahrál ve vnitřním prostoru Brett Roseboro,“ ocenil spoluhráče
Marko. „Olomoucko ukázalo, že v obraně není až tak koncentrované, ale určitě
je to silný tým a přeji mu hodně štěstí,“
dodal Marko.
(lv)


„V obraneto stále skrípe,“
  

SVITAVY Po dvou měsících se do
sestavy BK Olomoucko vrátil Michal
Křemen a proti Turům během necelých devatenácti minut zaznamenal
sedm bodů. Ani přítomnost kapitána, který absentoval kvůli zranění
nohy, k výhře nepomohla. „Drželi
jsme se docela dlouho, je to škoda,“
konstatoval autor sedmi bodů.

původní rozhovor
pro Večerník
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 V čem byl největší problém vašeho
týmu?
„Je to vlastně pořád dokola... (povzdechne si)
Zápasy ztrácíme na vlastní polovině. V obraně
máme pořád docela velké mezery. Tentokrát
byla sice o něco lepší než v předcházejících duelech, ale na Svitavy to stejně nestačilo.“
 Proti Turům se vám nedařilo ani střelecky. Vnímal jste, že se nemůžete výrazněji
prosadit?
„Zpočátku se nám nepodařilo využít nervozitu domácích. Škoda že jsme si nevytvořili větší
náskok. Svitavská hala je prostorově specifická. Pro hostující tým je těžké se s tím rychle
vyrovnat.“

 Byly potíže v útoku hlavní příčinou porážky?
„Nedali jsme ani osmdesát bodů, to je pravda.
Ale to se stane a přesto můžete vyhrát. Pokud
dobře bráníte. Co si budeme povídat,
zápasy se vyhrávají dobrou hrou
na vlastní polovině palubovky.“
 Po zranění jste odehrál
poměrně hodně minut. Jste
již naprosto v pořádku?
„Ty minuty vyplynuly
z vývoje utkání. Cítím se
dobře, nic mě nelimituje.
Můžu už hrát naplno bez
omezení.“
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Korfbalisté SK RG těsně prohráli oba důležité mače
ve Znojmě. Zaberou v neděli DOMA PROTI BRNU?
MS ZN
RG PV

20:18
22:18

ZNOJMO, PROSTĚJOV V bojích
o medaile v korfbalové extralize dospělých ČR 2017/2018 přituhuje,
každý bod má s blížícím se koncem
soutěže velkou důležitost. Tím víc
bolí dvě těsné porážky týmu SK RG
Prostějov na znojemské palubovce,
kde v obou vzájemných střetnutích
podlehl přímému konkurentovi v
přetahované (minimálně) o bronz.

A ze třetího místa Hanáci průběžně
klesli na čtvrté.
Úvodní duel byl naprosto vyrovnaný
a rozhodoval až úplný závěr, v němž
Jihomoravané urvali vítězství 20:18.
Do odvety šli hosté s jasnou touhou
oplatit rivalovi prohru a vzít si zpátky ztracenou třetí pozici. Místo toho
ale většinu zápasu dotahovali manko
několika košů, navíc marně. Domácí
soubor si pohlídal velmi podobný výsledek 22:18 a mohl slavit rázem tříbodový náskok před ergéčkem v tabulce.
„Se Znojmem hrajeme vždy velmi vyrovnaně. A první zápas byl hodně urput-

ný z obou stran, škoda koncovky. Ve druhém střetnutí jsme nezvládli začátek, kdy
na nás ještě ležela trochu deka z předchozí porážky. I když jsme se pak dostali dokonce na dostřel jediného koše, protivník
byl opět šťastnější. Že nás přeskočil v pořadí, to moc neřeším. Spíš jsem zklamaný
z proher. Definitivně se asi rozhodlo, že
o zlato si to rozdají Brno a Budějovice,
zatímco my se Znojmem se porveme o
bronzové medaile,“ shrnul trenér korfbalistů Prostějova David Konečný.
Jeho svěřenci a svěřenkyně mají
samozřejmě k dobru odložené
dvojutkání se zmíněnými Českými

Budějovicemi (náhradní termín
25. března), jež díky jednomu zdolání
vedoucího Brna odskočily na druhé
příčce dalším moravským mančaftům.
Družstvu SK RG tudíž nezbývá nic
jiného, než co nejvíc zabodovat v nadcházejících bitvách 9. extraligového
dvoukola na vlastním hřišti s brněnským lídrem soutěže. Hraje se v neděli
18. února od 14.30 a 16.30 hodin v
hale RG a ZŠ města PV ve Studentské
ulici.
(son)
Statistiky z utkání nebyly do uzávěrky vydání k dispozici, průběžnou tabulku najdete na straně 22
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PAVLÁSKA
zastavil nasazený

KANAĎAN

BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Pouze do druhého kola se na turnaji v Budapešti dostal Adam Pavlásek. Sice v úvodu turnaje porazil zkušeného
Gabašviliho, následně ale doplatil na těžký los a vypadl se čtvrtým nasazeným Vaskem Pospisilem. Kanadský tenista se nakonec na turnaji
radoval z celkového vítězství. Ve druhém dějství skončila také cesta
Zdeňka Koláře. Nadějný prostějovský tenista po úspěchu v úvodu challengeru musel další účast vzdát kvůli zdravotním problémům.
(lv)

FED CUP:          
České tenistky ovládly dvouhry a jsou v semifinále

PRAHA Minimální počet zápasů stačil tenistkám České republiky k vítězství nad Švýcarskem a postupu do semifinále Fed Cupu.
Základ výběru tradičně vytvořily hráčky TK Agrofert, které v průběhu tří dvouher ztratily jediný set. Při absenci žebříčkové jedničky Karolíny Plíškové zařídila postup především Petra Kvitová, která
získala dva body. Další přidala Barbora Strýcová v singlu v rámci
prvního hracího dne. Vítězkám vůbec nevadilo, že v uvolněné
atmosféře ztratily závěrečnou čtyřhru v super tie-breaku. Vedle
Strýcové nastoupila další prostějovská tenistka Lucie Šafářová,
stopu hanáckého klubu pak dokreslila bývalá členka TK Prostějov
Martina Hingis, která seděla na lavičce Švýcarska jako trenérka.
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nový duel zvládla. V závěru se už mohla Strýcová. Proti hostující jedničce Belin-

0  
opírat o výborné první podání a tvrdé dě Bencicové odvedla vysoký standard.
    údery od základní čáry. „Bylo to hodně Opírala se o parádní podání, kterým
Na zeleném povrchu O2 areny se jako
první představila Petra Kvitová, která nastoupila proti Viktoriji Golubicové. Bez
větších těžkostí zvládla první set, pak ale
vypadla z rytmu a ve druhé sadě získala
jedinou hru. Po krátké pauze se ale dostala zpátky do zápasu a téměř dvouhodi-

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

náročné. Ve druhém setu jsem si přála,
ať už skončí. Pak se mi podařilo rozhýbat
nohy, pauza pomohla. Na chvíli jsem se
uzavřela do sebe. Pak se podařilo rychle
získat brejk a všechno najednou bylo veselejší,“ svěřila se Kvitová.
Na její vítězství dokázala sebevědomým vystoupením navázat Barbora

se dostávala do velkého tlaku a s tím si
Švýcarka v průběhu celého střetnutí
nedokázala poradit. „Celý zápas jsem
dodržovala taktiku určenou před zápasem. Nepustila jsem ji k její hře. Už jsem
ve Fed Cupu hrála i lépe, ale byl to z mé
strany solidní tenis s dobrým koncem.
To se počítá,“ konstatovala Strýcová.

jakýý byl feddcup v praze...
"#&/  AB$C /
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V souboji týmových jedniček měla
více ze hry Kvitová. S Bencicovou se
sice musela přetahovat v dlouhých
výměnách, které nepostrádaly potřebnou razanci, přesto dokázala v průběhu první sady dvakrát získat servis soupeřky a to samé se jí podařilo v sedmé

hře druhé sady. Švýcarka se sice nezlomila, přesto nedokázala najít recept na
kvalitní repertoár české tenistky. „Cítila
jsem se lépe, než v prvním utkání. Bylo
to i tím, že mi hra Bencicové vyhovuje.
Výměny sice byly dlouhé, ale míč létal
rychle. Byla to hra na hru a s tím jsem
neměla větší problém,“ usmívala se
Kvitová.
Za rozhodnutého stavu si čtyřhru zahrála Strýcová s Lucií Šafářovou a spo-
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lečně bavily hlediště pražské haly. Jejich
soupeřky bojovaly alespoň o čestný
úspěch a nakonec se jim to povedlo,
když v super tie-breaku nejprve odvrátily český mečbol a pak samy utkání
ukončily. „Je to škoda, ale myslím, že
to byl oboustranně dobrý zápas, který
jsme si užily a fanoušci snad také,“ poznamenala Šafářová.
(lv)
Statistiky z utkáni najdete
na straně 22

oèima miroslava èernoška
„Máme za sebou povedený vstup do soutěže. Ten je vždy důležitý.

Podařilo se složit optimálně silný tým, který svoji roli zvládl
i ve chvíli, kdy onemocněla Karolína Plíšková. To ukazuje
jeho velkou kvalitu. Potvrdilo se kouzlo pražské haly. Osobně jsem v této aréně nezažil porážku českého týmu. Pomohlo
k tomu i parádní publikum. Žilo s aktéry zápasů, dokázalo
povzbudit ve chvílích, kdy to bylo zapotřebí. Musím přiznat,
že i z toho jsem měl mimořádně příjemný pocit. Věřím,
že podobnou atmosféru bude mít také daviscupové
utkání, které budeme hrát v dubnu v ostravské
hale v Porubě. Pokusíme se vrátit do světové
skupiny a budeme fanoušky potřebovat.“

3URVWøMRYVNÛK¿]HQN¿Ć-DNXE5DxND
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HPRFHrSĆL]QDOD „Končit se mi nechce, ale asi budu muset...“

.YLWRY¿
PRAHA Více než rok chyběla v reprezentační sestavě a návrat do fedcupového týmu byl proto těžký i z
psychického hlediska. Česká lvice ale
těžkou situaci zvládla. Po onemocnění Karolíny Plíškové na sebe vzala
pozici týmové jedničky a získala hned
dva body. „Emočně to bylo hodně
náročné,“ přiznala dvojnásobná wimbledonská šampionka a pětinásobná
fedcupová vítězka.

Ladislav VALNÝ

 Byl těžší první zápas utkání, nebo
ten proti švýcarské jedničce?
„Určitě ten první. Vrátit se do O2 areny
bylo hodně psychicky náročné. Obrovské emoce. Ale podařilo se to zvládnout.
V sezóně mi to může pomoci.“
 Uvědomila jste si, že Golubicová v
posledním vzájemném zápase získala
dva body, když porazila Strýcovou i
Plíškovou?
„Vzpomenula jsem si na to v průběhu

➢ ze strany 34

&/  AB$C /

druhého setu, který soupeřce opravdu
vyšel. Já jsem naopak vypadla z role.
Naštěstí se to podařilo otočit a nakonec
z toho byl úvodní bod, který byl docela
důležitý.“
 Cítila jste sama, že jste druhé utkání hrála ve větší pohodě?
„Bylo to i tím, že už nešlo o první fedcupové utkání po dlouhé době. V týmových soutěžích jsou zápasy prostě jiné.
Chvíli trvá, než se s tím srovnáte. Druhé
střetnutí bylo z tohoto pohledu klidnější.
Navíc soupeřka občas nějaký míč zkazila
a to mi pochopitelně pomohlo.“
 Jaké jsou ambice týmu v dobře rozehraném ročníku?
„Když jsme slavili postup v roztančeném
kolečku, zpívali jsme, že tu mísu vyhrajeme. Chceme se o to zase pokusit.“

 Dlouho jste se museli obejít bez
haly ve Studentské ulici, jak moc se
právě tento hendikep mohl projevit?
„Zpočátku to byla změna. Sice jsme
trénovali v Kostelci, ale vlastní hala
dělá hodně. Nejen kvůli divákům,
ale hlavně z pohledu zázemí. Chvíli
nám trvalo, než jsme si zvykli, a otázkou je, jak to bude do budoucna, při
házené totiž musíte lepit, čímž se ale
špiní povrch. Čekali jsme, že bude
trochu lepší. Hodně pruží a není tak
pevný, zejména máme ale problém s
čištěním, protože nám nepůjčí stroj a
musíme ho čistit ručně. Úplný komfort to není.“
 Nakonec jste zvítězili pouze třikrát - nad Brnem „B“, Kuřimí a Velkým Meziříčím. Většina zápasů vám
tedy vůbec nevyšla?
„No, dá se to tak říct. Ubývali hráči, a byli jsme sice schopni odehrát

dobré pasáže, ale pokazili jsme si to.
Dost nám toho nevyšlo, můžeme si
za to ale sami. Chtěl bych nicméně
poděkovat trenérům. Hodně se nám
věnovali a snažili se, aby se situace
zlepšila.“
 Před sezónou odešlo duo Kozlovský - Bokůvka, zcela fit ještě nebyl Kosina. Právě proto se tak trápíte v koncovce?
„Bylo to poznat hodně. Zvykli jsme
si, že máme dva tři hráče, kteří jsou
schopni dát gól. Jak odešli, tak to
museli převzít jiní hráči a museli
jsme si to rozdělit mezi sebe. Trvá to
dlouho, pořád ale hledáme někoho,
kdo to převezme. Je to složité. Je nás
celkem málo, nemáme dorostence a nemáme jak doplňovat muže,
takže jsme závislí na pár hráčích, co
tu zůstali. Pak přijde nějaké zranění
a někdo skončí, kádr už také není
nejmladší, i když tam jsou i mladí
hráči.“
 Jste specialistou na obranu, jak
se dařila defenzivní práce?

„Zaučovali jsme nové hráče a bylo
to trochu těžší, sehrávali jsme se. Potýkali jsme se i s tréninky, s klukama
jsme se často potkávali až na hřišti při
zápase, což pochopitelně nebylo úplně
nejlepší. Musíte poznat hráče vedle
sebe a zjistit, jak moc se na něj můžete
spolehnout. Jak se ale nescházíme na
tréninky, tak moc nevíme a je to strašně těžké. Většina byla spíše na útok a
střílení gólů, což je logické, a do obrany
se jim tolik nechtělo... Navíc se nás několik zranilo.“
 Jak jste na tom nyní zdravotně?
„Byl jsem na operaci s ramenem, mám
tam implantáty a šroub, vůbec nevím,
jestli ještě budu jako hráč pokračovat.
Tréninky asi jo, na zápasy si ale nevěřím a nevidím to růžově!“
 Co se vám přihodilo?
„Měl jsem už předtím trošku potrhané
svaly, pak jsem si je ale v házené urval
víc – poškozený kloub, utržený biceps.
Nebylo to přímo zápasové zranění, už
na podzim jsem ale naskočil a za minutu končil, protože to už nešlo vydržet.“

 Jak tedy vidíte svou házenkářskou budoucnost?
„Herně už smutně... (povzdechne si)
Mám strašně rád házenou i kluky, parta
funguje, i když se nám nedařilo. Budu
chodit na tréninky a rád bych je podpořil, nevěřím si ale tolik a nechci je
potopit. Opustit tým ale rozhodně nechci, stále se mě drží v srdíčku. Mám už
tréninkovou nabídku z Centra Haná a
uvidí se. Končit se mi fakt nechce, ale
asi budu muset...“
 Jak myslíte, že si mužstvo povede nyní?
„Klukům věřím, opravdu je ale strašně
znát, že je jich málo. Na první zápas
odjeli v osmi, snažili se sice, šlo jim to
a prohráli jen o gól, ale do budoucna
je asi jediným řešením spojení s Kostelcem, který také moc lidí nemá. Ale
uvidíme, jak to dopadne. Nestalo by se
tak ze dne na den a třeba by Centrum
Haná po žácích převzalo i muže. Je to
samozřejmě složitější a nikdo neřekne
jen tak ANO, jdeme do Kostelce, nebo
do Prostějova.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ŠAFÁŘOVÁ JE PO ROCE OPĚT NEJLEPŠÍM
SPORTOVCEM KRAJE
Opustí prostějovští tenisté
a tenistky vůbec někdy anketní trůn?

PROSTĚJOV Po roční pauze se prostějovská tenistka Lucie Šafářová podruhé v historii stala nejlepším sportovcem Olomouckého kraje. Tentokrát ovládla pořadí za rok 2017. Výsledky sedmnáctého ročníku ankety byly vyhlášeny uplynulou středu večer v krásném prostředí Městského divadla
a přilehlé secesní perle Národního domu v Prostějově. Šafářová triumfovala před olomouckým
šermířem Jakubem Jurkou a parašutistou prostějovské Dukly Miloslavem Křížem. Mezi týmy kralovala Sigma Olomouc, trofej pro nejlepšího trenéra si odnesl kouč tamních fotbalistů Václav Jílek.
Čestnou cenu obdržel šéf TK PLUS Miroslav Černošek (exkluzivní rozhovor najdete na straně 27)
a Cenu Olomouckého kraje Oldřich Machala, současný kouč prostějovských fotbalistů.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Ani sedmnáctý ročník ankety Sportovec Olomouckého kraje nezměnil už
dlouho zavedenou tradici, dle které
hlasování odborníků, novinářů, trenérů i politiků jednoznačně kralují
prostějovští tenisté a tenistky, kteří
získali hlavní cenu už v patnácti ze
sedmnácti ročníků! Pouze v letech
2004 a 2008 to bylo jinak - poprvé
byla nejlepší bikrosařka Jana Horáková
a v roce 2008 vyhrála anketu veslařka
Pavlína Žižková.
Anketní prvenství prostějovského tenisu je dominantní. První tři ročníky
patřily Jiřímu Novákovi, v roce 2005

přišlo s jednou přestávkou pět vítězných anketních ročníků Tomáše Berdycha. Sérii přerušila zmíněná veslařka Žižková a Berdych byl v tom roce
těsně druhý. V roce 2011 vyhrála Petra Kvitová Wimbledon a nikdo jiný
než sympatická tenistka z Fulneku si
na anketní trůn sednout nemohl. Sezony 2012 a 2013 patřily opět Berdychovi. V roce 2014 vyhrála Petra Kvitová Wimbledon podruhé a zákonitě
dostala v anketě suverénně nejvíce
hlasů! Anketní bilancování za sezonu
2015 vyznělo v jubilejním patnáctém
ročníku pro finalistku French Open
ve dvouhře a vítězku Australian Open
a Roland Garros ve čtyřhře Lucii Šafářovou. Loni se sportovní královnou
Olomouckého kraje stala potřetí
Petra Kvitová, kterou nyní na trůnu
vystřídala v rámci pravidelného střídání během čtyř let již podruhé Lucie
Šafářová. Hlasující zaujala především
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parádními výkony v deblu, v němž
se stala nejen vítězkou dalších dvou
grandslamů v Melbourne a Paříži, ale
stala se i načas světovou jedničkou.
„Moc si této ceny vážím. Bohužel
jsem si ji nemohla převzít osobně,
protože se s týmem připravuji v Praze
na utkání Fed Cupu,“ vzkázala Šafářová prostřednictvím otce Milana, který
za čerstvě jedenatřicetiletou hráčku
cenu převzal.
Ocenění za rok 2017 se udělovala
ve středu 7. února v rámci slavnostního večera v prostějovském
divadle. Stalo se tak již počtvrté
za sebou, celkově pak ze sedmnácti ročníků poosmé. „Anketa má
v Olomouckém kraji dlouhou tradici. Byli jsme prvním regionem, který
začal svoje sportovce takto oceňovat.
A je skvělé, že u nás máme stále tolik
talentů, z nichž každý rok můžeme
vybírat ty nejlepší,“ pronesl přímo
na pódiu Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Nejlepším týmem se stali fotbalisté
Sigmy a na Andrův stadion se stěhovala také cena pro nejlepšího trenéra zásluhou Václava Jílka. Tomu se
podařilo navázat na takové klubové
legendy, jakými jsou Karel Brückner
nebo Petr Uličný. „Když slyším jména
mých předchůdců, tak mám pocit, že
sem ještě zdaleka nepatřím. Musím se
ještě hodně snažit. Tato cena je zavazující,“ nechal se slyšet Jílek, který má
za sebou se Sigmou úspěšné období.
Rychle se s týmem vrátil mezi elitu
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a po podzimu je s nováčkem na skvělém třetím místě. „Jsme v polovině závodu a čeká nás těžší část. Ale pár věcí
se nám povedlo. Největším zážitkem
bylo vítězství nad Spartou, kterou
jsme doma porazili po devatenácti
letech,“ svěřil se Jílek.
Novinkou letošního ročníku ankety byla hned tři ocenění v kategorii
juniorů. Ty nejlepší vybírala komise z pětašedesáti nominovaných
sportovních nadějí. „Dosud si titul
Sportovec roku vždy odnášeli lidé,
kteří ze sebe v daném roce vydali to
nejlepší, dosáhli mimořádných úspěchů a skvěle reprezentovali náš kraj.
Těší mě, že je tomu stejně i letos,“ sdělil náměstek hejtmana František Jura.
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Cenu pro nejlepšího juniora získal
olomoucký hokejista Jakub Galvas,
mládežnickým týmem roku jsou
cyklisté stáje Mapei Merida Kaňkovský. V kategoriích handicapovaných
sportovců se radovala Kateřina Janošcová, hrající bowling, a oštěpař Martin Kukla, čtvrtý z mistrovství světa
v Londýně. „Závodit na stadionu, kde
o medaile před námi bojovali atleti
o světové medaile, byla velká čest,“
přiznal Kukla.
Čestnou cenu získal manažer Miroslav Černošek a Cenu Olomouckého
kraje trenér a bývalý kapitán Sigmy
Oldřich Machala.
V závěru slavnostního večera vedení
Centra individuálních sportů kraje

 
\ $ ! 
Olomouckého ocenilo úspěšné regionální reprezentanty, když Pavel Bittner,
Klára Hricová a Samuel Lawson dostali šeky na 5 000 korun. Další finanční
odměnu, tentokrát ve výši 10 000 korun, obdrželi handicapovaní sportovci
Kateřina Janošcová a Martin Kukla.
Poslední šek na 50 000 korun obdržel
zapsaný spolek - zrakově postižení SK
Olomouc Sigma MŽ, provozující aktivity pro tělesně a zrakově postižené,
cvičení pro zdraví a další sportovní
činnosti. Šek převzal předseda spolku
David Hájek Klára Nádvorníková.
Stejně jako v předešlých letech
i tentokrát uspořádali anketu Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS.
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