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PROSTĚJOVSKÁ PORNO HVĚZDA
PRONIKLA DO Kristýna U. jako
FILMOVÉ DATABÁZE Melisa Mendiny
zcestovala
celý svět
Martin ZAORAL

sl umožnily v míře vrchovaté.
Řadu zakázek realizovala mimo
jiné v Mexiku či Německu. V ČR
jsme ji mohli vidět například na
stránkách časopisu Maxim. Ve
svém volném čase ráda tancuje a
podniká pěší výlety.
Jak je vidno, Prostějovanky se
uživí vždycky a všude... Na internetových serverech jich najdete hned několik desítek!

EXKLUZIVNĚ

18012410116

18011010072

18011910103

týny na celosvětové filmové
databázi IMDB.
V lednu 2012 byla vyhlášena
dívkou měsíce na světoznámém
serveru pornhub.com. Spolupracovala přitom s řadou předních společností působících v
této branži. Její fotky uveřejnily
americké časopisy Penthouse či
Hustler. Kristýna ráda cestuje,
což jí modeling i erotický průmy-

18021610212

Narodila se 25.
listopadu v Prostějově, do roku 2001
navštěvovala základní školu ve Studentské ulici. Později absolvovala obchodní akademii, kde
maturovala v roce 2005. „Začínala
jako modelka, do pornoprůmyslu
se dostala přes akty, které sdílela
on-line. Tvrdé porno začala točit v
roce 2007,“ píše se v profilu Kris-

PROSTĚJOV Je to fenomén dnešní doby. Vždyť každ vteřinu sleduje porno jen přes internetové servedou
ry
y zhruba třicet tisíc uživatelů. Ze sexu, ať chcete nebo
ne, se stal obrovský byznys, o kterém se na veřejnosti až
tolik nemluví. Jak Večerník zjistil, prorazit v branži, jež
urrčitě není pro každého, dokázala například jedenatřice
etiletá Kristýna U. z Prostějova.

18020910188

Kristýna Uhrinová neboli Melisa Mendiny chtěla
být původně letuškou.
Nakonec ale svá křídla
roztáhla jinak...
2x foto: internet
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Brnìnská od bøezna?
Prostějov (mik) - Po fiasku s nahlášenou rekonstrukcí části Brněnské ulice
v Prostějově během prosince loňského roku padl nový termín. „Od šestadvacátého února bude týden uzavřen
úsek mezi Žešovem a Výšovicemi,
kde proběhne kompletní rekonstrukce silnice. Co se týká uvedené generální opravy Brněnské ulice, s ní se počítá
od úvodních březnových dní. Blíže
o tom budeme informovat v příštích
dnech,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Kdepak dnes
klasika...
Prostějov (mik) - Vedení prostějovského magistrátu bylo upozorněno
společností O2 Czech Republik, že
z města stahuje další a jeden z posledních klasických telefonních automatů. „Z důvodu výrazného poklesu
zájmu obyvatel Prostějova o využívání sítě veřejných telefonních automatů jsme se rozhodli zrušit automat
ve Francouzské ulici v Prostějově,“
píše v oznámení magistrátu Martin
Blažek ze společnosti O2 Czech republik. Kolik tedy v našem městě zůstává klasických telefonních budek?
V současné době mobilních telefonů
a sociálních sítí by se zřejmě už daly
spočítat na prstech jedné ruky...

FOTO

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC
PROSTĚJOV Už za měsíc by na ní
měl sedět Jiří Wolker, tedy přesněji
řečeno socha ve 3D provedení od
architekta Miloše Karáska. Lavičku
na náměstí T. G. Masaryka si ale
zatím při nedávném masopustu
vyzkoušela jedna z maškar, která byla součástí masopustního
průvodu masek napříč prostějovským náměstím. Rumcajsovi, nebo bůhvíkomu tato zdařilá maska
patřila, vůbec nevadila studená
lavička, ba naopak si na ní dlouze
lebedil. Možná už nějaký ten „frťánek“ slivovice předtím posloužil...

Nájezdy bezmozků z řad opilých
vandalů nyní probírají prostějovští konšelé. Během silvestrovských
oslav padly za oběť přes tři desítky odpadkových košů. Některé
z nich byly rozkopány, jiné zase
doslova rozstříleny dělobuchy.
Jak nyní zjistila Agentura Hóser,
příští Silvestr se má obejít bez podobných excesů.
„Rozhodli jsme se definitivně, že
v době od jedenatřicátého pro-

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

•• Pondělí ••
Rychleji už to nejde. Víte, co udělá Usain Bolt, když mu ujede autobus? Počká
na něj na další zastávce... Příhody ze života nejrychlejšího sprintera všech dob,
tak jak jsou zaznamenány v knize Můj příběh - 9:58, představil projekt LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem. Scénické čtení skvěle ukázalo, proč je jamajský šampion jedním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou.
•• Úterý ••
Daň z minulosti. „Abychom začali v přítomnosti skutečně žít, musíme
nejdříve vykoupit svou minulost a skoncovat s ní. Vykoupit ji můžeme jenom obrovskou nepřetržitou prací,“ napsal velmi trefně ruský dramatik Anton Pavlovič Čechov. Drogový dealer Libor Navrátil si vlastní minulost bude
muset nejen odpracovat, ale i odsedět. V souhrnném trestu dostal čtyřicet
měsíců vězení.
•• Středa ••
Proč (ne)slavit Valentýna? Spoustě lidí začne chybět láska až ve chvíli, kdy
nemají s kým oslavit Valentýna... Přestože se u nás tento svátek těší značné oblibě, řada z nás má díky němu zásadní problém: najít důvod, proč jej neslavit.
Všechny ty řeči o americkém zkomercionalizovaném svátku obvykle slouží jen
k zakrytí tíživého pocitu vlastní samoty. Přitom krátké zastavení spojené s projevy lásky neuškodí ani 14. února. Netřeba přitom Valentýna odsuzovat, vždyť
je na každém z nás, jak jej (ne)oslavíme.
•• Čtvrtek ••
Historky, či historie? „Dobrý vypravěč je člověk, který má dobrou paměť
a doufá, že ti druzí ji nemají,“ poznamenal německý spisovatel Paul Heyse.
Jedním z nejlepších současných vypravěčů je herec Miroslav Donutil, který
zcela vyprodal prostějovské divadlo se svým upovídaným pořadem (jinak
též talk show) Cestou necestou.
•• Pátek ••
Ženy, víno, opereta. „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv
množství,“ tvrdil záporák Hogo Fogo ve filmové komedii Limonádový Joe. Ukázky
z ní stejně jako z dalších muzikálů a operet jste si mohli užít v rámci Divadelních pátků v kině Oko v Němčicích nad Hanou.
•• Sobota ••
Veselé kravičky a tančící volové. Pokud si chcete opravdu dobře zatančit, tančete tak, jako kdyby se na vás nikdo nedíval... Příležitost k tomu dostali všichni,
kteří vyrazili do Žárovic na jedinečný Ples Plumlovských nadšenců. Akci opět
zpříjemnilo vystoupení Čiperných babiček i Veselých kraviček.
•• Neděle ••
Na ledě i pod vodou. Pokud v něčem neumíte plavat, pak byste se měli naučit, jak
z toho nějak vybruslit... Vyzkoušet si obojí jste mohli v jediný den na konci týdne.
Od deseti hodin se veřejně plavalo v lázních a bruslilo na zimáku.

CO NÁS POTĚŠILO...
Zlatý Ámos je doma! Vítězkou
prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém kraji se stala Karolína Mlčochová ze střední školy Trivis.
K vítězství museli oblíbené kantorce
dopomoci samotní studenti. Jejich
úkolem totiž bylo přesvědčit porotu,
proč právě jejich navržená kandidátka
je tou nejoblíbenější. A povedlo se!
CO NÁS UDIVILO…
Politický handl neuspěl. Někteří
komunální politici už zřejmě nevědí,
co roupama dělat. Prostějovští Piráti oslovili primátorku statutárního
města Alenu Raškovou s tím, aby
okamžitě odvolala z funkce svého náměstka Jiřího Pospíšila. Výměnou za
to by prý celá Změna pro Prostějov
podržela radniční koalici až do voleb... A ona to jako koalice potřebuje?

Foto: Michal Kadlec

Agentura Během Silvestra bude Prostějov bez košů

Chøipka øádí dál
Prostějov (mik) - Po dalším týdnu
je jasné, že chřipka v Prostějově ani
zdaleka není na ústupu. Ba právě
naopak. Zatímco k 5. únoru vykazovala hygienická stanice v Prostějově
1 389 nemocných na sto tisíc obyvatel, o sedm dní později to už bylo
mnohem víc. „K pondělí dvanáctého
února jsme zaznamenali rapidní nárůst obyvatel Prostějova nemocných
chřipkou. K uvedenému datu je jich
už 1 851,“ uvedla na internetových
stránkách hygieny Eva Kučerová, vedoucí protiepidemického oddělení.
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since do prvního ledna necháme
ve městě odmontovat veškeré odpadkové koše. Je jich něco před
dva tisíce, ale tu práci si klidně
dáme. Pořád to bude lepší než si
je nechat zničit. Druhého ledna
je zase namontujeme zpátky,“
prozradil Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky Prostějova.
Otázkou ale je, kam budou Prostějované poslední den v roce
a první den roku následujícího
vyhazovat odpadky. „Očekáváme strašný bordel v ulicích!
Nejsme naivní, lidé nebudou nosit odpadky v kapsách nebo si je
nosit domů. Ale zabráníme tím
rozsáhlému ničení košů během

KRIMI
číslo

Řeklo by se, že šlo na první pohled o banální lapálii. Jenže...
Prostějovská policie teprve
minulé pondělí uzavřela štědrovečerní případ, kdy se jednačtyřicetiletý muž poměrně
brutálním způsobem domáhal
vstupu do bytu o rok mladší
ženy. Nepřetržitě zvonil, pak
bouchal do dveří a nakonec je
prokopl. Navíc před bytem rozšlapal adventní věnec za 349
korun.

349
Že ale skutečně nešlo o banalitu, o tom svědčí výsledek vyšetřování. Rabiát byl policií obviněn z přečinu výtržnictví a nyní
mu nemilosrdně hrozí až dva
roky kriminálu! Jestli půjde za
mříže, o tom rozhodne soud.

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

opileckých oslav. Ostatně já sám
vím, co alkohol během Silvestra
dokáže...,“ podotkl bez dalších
podrobností další z náměstků
Zdeněk Fišerák.
Odpadkové koše budou před Silvestrem odvezeny do velkoskladiště technických služeb. Je ale
jasné, že po oba dny se v ulicích
města bude hromadit bordel.
„Ten pak uklidíme, to není problém, všechno bude,“ kasá se Nikamnepospíchal.
Během Silvestra a Nového roku
tedy nebude do čeho kopat, co
rozbíjet. Alespoň si to myslí prostějovští konšelé. Agentura Hóser
však zná několik vandalů, kteří

mají na svědomí zničené koše
během uplynulých novoročních
oslav. A ti se opatření ze strany magistrátu jenom chechtají.
„Když si nekopnu do koše, tak
zvesela budu kopat do prosklených zastávek nebo hodím dělobuch do nádrže nějakého zaparkovaného auta! Nějakou zábavu
si vždycky najdu,“ uzemnil svým
vyjádřením Bedřich Bezmozek,
povoláním dřevorubec.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

19

Tak tohle bude zřejmě také
jeden z rekordů! Policisté při
běžné kontrole zadrželi za volantem osobního vozidla jednatřicetiletého muže, který má
v tuto chvíli hned tři platné zákazy řízení. Celkově jich ale má
už v kartě řidiče neuvěřitelných
devatenáct! Otázkou je, proč
stále jezdí autem?!
ZAUJAL NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
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.

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. září
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a odbarvené vlnité vlasy.

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let, měří mezi 175 až 185
centimetry, má střední postavu, šedozelené oči a hnědé rovné vlasy.

MIROSLAV
DONUTIL
Cestou necestou se minulý čtvrtek až do Prostějova vydal jeden
z nejpopulárnějších českých herců,
bavičů, vypravěčů a také zpěváků.
Se svojí show pobavil beznadějně
vyprodaný sál Městského divadla
v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„NEVÍM, ZDA BY
BYLO VHODNÉ
HROTIT SITUACI!“
Náměstkyně prostějovské primátorky
Ivana Hemerková si nemyslí,
že bývalý vedoucí kina Metro 70
Ivan Čech by měl platit škody,
které zanechal ve služebním bytě

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

3/-5 °C
Patrik

Úterý

4/-2 °C
Oldřich

Støeda

3/-2 °C
Lenka

Ètvrtek

4/-2 °C
Petr

Pátek

5/-1 °C
Svatopluk

Sobota

7/0 °C
Matěj

Nedìle

7/0 °C
Liliana
Zdroj: meteocentrum.cz
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ČERNÁ
SKLÁDKA
V ČECHOVICÍCH PŘÍMO POD ZÁKAZEM!
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13

Prostějovští Piráti tajně jednali s ČSSD

„CHCEME ODVOLÁNÍ NÁMĚSTKA!“
zjistili jsme

„Kapři si rybník
sami nevypustí,“
prohlásil Petr Lysek
přímo přetlumočili gentlemanskou opoziční nabídku, s níž měl
ve stejný den jít další zastupitel
Honza Navrátil za primátorkou.

Nabídka spočívala v tom, že pokud by se odhodlali k odvolání
náměstka Jiřího Pospíšila za hnutí
PéVéčko z jeho postu, podržíme až
do voleb jim radu ve složení dle jejich uvážení. Záměrně neuvádíme
jména oslovených, protože nešlo
o oficiální jednání a nechceme tak
způsobit, že se s námi příště nebude
nikdo bavit.
dokončení na straně 13 >>>

Kino stále sčítá škody,

město to nechce hrotit...

PROSTĚJOV V polovině prosince loňského roku pronikly na
ě ný b
veřejnost fotografie z přebírání
ád
ř
bytu v prostějovském kině Metro
70, který dlouhá léta obýval bývalý
vedoucí kina Ivan Čech. Obrovský
nepořádek a poškozené
zařízení nasvědčovalo cosi
o charakteru tohoto člověka.
Už tehdy se jak ředitelka kina
Metro, tak i vedení města vyslovily pro možnou náhradu škody,
Iv
anu Čec
které Čech způsobil.
„Jednání týkající se tohoto bytu
je stále v procesu, zatím není nic Prágerová, současná ředitelka
definitivně rozhodnuto,“ sdělila kina Metro 70 v Prostějově. „Byt
Večerníku po dvou měsících Tereza v kině bude muset být celý zrekon-

yt

2x foto: archív Večerníku

Kdo si dovolil založit tuto černou skládku přímo pod zákazovou značkou? Strážníci i Večerník
už identitu pachatelů znají!
1x foto: Michal Kadlec, 1x foto: občan Čechovic

struován. V tuto chvíli nevím, jestli
budeme po panu Čechovi požadovat
nějakou náhradu. Jednak škoda ještě
není vyčíslena a ani nevím, zda by
bylo vhodné hrotit situaci...,“
pronesla až překvapivě smířlivě
Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov.
Popravdě řečeno, kolem tohoto
případu to začíná slušně řečeno
nevonět. Nejsme si jisti situace,
kdyby kdokoliv z čestných občanů
nechal v pronajatém bytě nemalou
újmu, zda by jej majitel nechal jen
tak v klidu! Ale co, vždyť se škoda
zaplatí z veřejných peněz... (mik)
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PROSTĚJOV Zajímavé věci se dějí
v zákulisí prostějovské komunální politiky. Představitelé Pirátské
strany v čele s Petrem Lyskem a Petrem Kapounkem, ale také Jan Navrátil z hnutí Změna pro Prostějov
jednali podle zjištění Večerníku za
zavřenými dveřmi se členy prostějovské ČSSD. Na srdci měli okamžité odvolání z funkce náměstka primátorky Jiřího Pospíšila
(PéVéčko). Za „odměnu“ pak nabízeli podporu koaličního uskupení
až do podzimních voleb! Jakoby
najednou opozicí tolik kritizované
kupčení s hlasy a posty nevadilo...
Na webových stránkách prostějovských Pirátů se v minulých
dnech objevilo vyjádření, které
podrobně popisuje snahu členů
této strany. „Oslovili jsme tři sociální demokraty, abychom jim

➢

i

„O skládce víme, viníka se budeme
snažit dohledat a vymáhat náklady na
odstranění. A pokud bude původce
skládky zjištěn, bude samozřejmě
pokutován za znečišťování veřejného

prostranství. Je nezbytné, abychom jako magistrát začali
nekompromisně trestat ty, kteří
nám znečišťují veřejná prostranství.
A tím mám na mysli i neukázněné
občany, kteří nejsou schopni a asi
ani ochotni udržovat pořádek kolem

ov

Michal KADLEC

všech kontejnerů na směsný i tříděný
odpad,“ neskrýval rozhořčení Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
O den později měl ředitel Městské
policie Prostějov pro Večerník již
příznivou zprávu. Podle jeho slov už
strážníci viníka vypátrali. „Skládka
v Ječné ulici v Čechovicích byla oznamována již do správního řízení,
výsledek nám není znám, neboť
nejsme účastníkem tohoto řízení.
Opětovně ale bude okrskář kontaktovat osobu odpovědnou za tuto skládku k získání aktuálních informací,“
sdělil Jan Nagy.

zn
e

PROSTĚJOV Tak to je vrchol drzosti! Občané Čechovic v minulých dnech upozornili Večerník na černou skládku stavebního
materiálu v Ječné ulici, která k pohoršení a údivu všech vznikla
přímo pod značkou upozorňující na zákaz jakýchkoliv předmětů. Co je však potěšující, strážníci městské policie už původce nedovoleného smětiště vypátrali a bude pohnán k odpovědnosti. Cihly, tvárnice a další věci zde podle všeho nechali
ležet majitelé nedalekého rozestavěného domu. Obyvatelé
ulice jsou ale vzteky bez sebe. Jak se nechali slyšet, s těmito
lidmi jsou údajně jen samé problémy...

NA VÁŠ NÁMÌT
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„Viník? Máme ho,“ zní od strážníků
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PROSTĚJOV Karolína Mlčochová z prostějovské střední školy Trivis se stala
vítězkou soutěže Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém kraji. Regionální kolo klání proběhlo minulé úterý 13. února ve Vlastivědném
muzeu v Olomouci.
(red)
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PROSTĚJOV Tohle muselo přijít! Epidemie chřipky v Prostějově
a okolí nese za následek i zákaz návštěv na dalším oddělení v místní
nemocnici. A to konkrétně na interním oddělení!
„Děje se tak s účinností od čtvrtka
patnáctého února. Důvodem rozšíření preventivního opatření na další
oddělení nemocnice je aktuální epidemiologická situace v regionu,“ prozradila Večerníku nemilou zprávu
Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti AGEL, která provozuje
Nemocnici Prostějov.
Od pondělí 5. února již přitom platí
zákaz návštěv na LDN. „Na dalších
lůžkových odděleních mohou lidé
své blízké navštěvovat bez omezení.
Ačkoliv si uvědomujeme, jak důležitý je pravidelný kontakt s nemocnými, chtěli bychom v souvislosti s vyšším výskytem akutních respiračních
infekcí v kraji apelovat na veřejnost,
aby rozumně zvážila případné návštěvy hospitalizovaných pacientů,“
dodala Miloševská.
(mik)
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCH STARÉHO
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Zlechov má novou fasádu, Odhalení „černých“ parkovišť
otevře možná již v červnu
platí,
ž
u
í
d
i
l
a
ìtšin
MOSTKOVICE Okrová fasáda,
tmavě hnědá okna i nový nápis.
Hotel Zlechov stojící na břehu
plumlovské přehrady se už zvenku
může pyšnit skutečně moderním
vzhledem. To samé se však zatím
nedá říct o jeho interiéru. Majitel
jej přesto chce zpřístupnit už letos
v létě.
Pomalu, ale jistě. Přesně tak postupuje
rozsáhlá rekonstrukce kdysi vyhledávaného výletního místa tisíců lidí
z Prostějova. Zhruba před rokem se
jeho majitel Ladislav Koláček nechal
slyšet, že by hotel Zlechov chtěl otevřít
letos na jaře. Už nyní je jasné, že se termín zřejmě opět o něco posune. „Začátek letošní sezóny nestíháme. Zvenčí už sice pomalu finišujeme, nicméně
v interiéru nám zbývá stále spousta
práce. V objektu ještě nejsou dokončeny rozvody vody ani topení. Přesto
bychom chtěli už v červnu otevřít alespoň restauraci. Její kapacita i se sálem
bude zhruba třicet až padesát lidí, na
venkovní terasu se vejde další třicítka
návštěvníků. Ubytování bude k dispozici o něco později,“ reagoval na dotazy
Večerníku Koláček, který objekt získal

Napsáno
pred
ˇ

Takto vypadal Hotel Zlechov předtím, než se jeho vlastníkem stal Ladislav Koláček, který jej
v roce 2012 koupil od Jindřicha Skácela. Nový majitel jej původně chtěl otevřít do tří let, po
bezmála šesti letech je však změna jasně patrná.
Foto: Martin Zaoral

v roce 2012 v totálně zchátralém stavu.
Hotel Zlechov byl vybudován po
druhé světové válce na místě někdejší
výletní hospody. Po roce 1948 se jednalo o prestižní zařízení s celoročním
provozem. Hojně bylo využíváno
k různým oslavám, svatbám či zvěřinovým hodům. Do hotelu se pravidelně sjížděla prostějovská společenská
smetánka. V roce 1956 došlo k jeho
znárodnění. Prostějovská Jednota jej
provozovala dalších téměř čtyřicet
let. V roce 1992 Zlechov v restituci

získali dědicové prvního majitele, do
roku 1999 hotel pronajímali, poté se
rozhodli jej prodat. Tehdy byl ještě
v dobrém stavu. Další majitel ho bohužel nechal zchátrat. S plány na jeho
opravu přišel Jindřich Skácel, který jej
koupil v roce 2007. Na rekonstrukci
ovšem nesehnal dostatek peněz a prodal jej dál.
Stávající majitel je nyní za poslední
dvě dekády určitě nejblíže k tomu,
aby navázal na legendu našich předchůdců...
(mls)

takzvaných
„Koupelek“. Shromáždili jsme více než
stovku podpisů pod petici, kterou chceme protestovat proti zavádění poplatků
za parkování aut před našimi domy.
Město nás vyzvalo, že pokud tady chceme parkovat i nadále, máme zaplatit,
jinak tato místa nebudeme smět využívat. Přitom tyto pozemky jsou pro nás
jedinou možností, kam odstavit svá
vozidla. Problém s parkováním je totiž
v naší lokalitě přímo katastrofální, na
což jsme město dlouhá léta upozorňovali. Nic se však nestalo, žádné veřejné
parkovací plochy zde magistrát nevybudoval. Vymáhání poplatků ze strany
města je sice legitimní, nicméně do jisté
míry značně nevhodné. Proč chcete za
parkování platit až teď? My jsme se vám
na těchto pozemcích dvacet let starali
o zeleň, uklízeli chodníky a mnohdy
jsme si sami na vlastní náklady upravili
plochu na parkování,“ argumentovali
v létě 2017 před zastupiteli vyslanci
občanů žijících v okolí aquaparku. Jeno-

Obsluha „vyběhla“ s lupičem, ten hrozil bombou
Tomu se říká odvaha, klobouk dolů!
Mladá dvoučlenná obsluha čerpací
stanice OMV v Plumlovské ulici se
nijak nedala zastrašit nevítaným návštěvníkem, který v noci ze středy
na čtvrtek vletěl dovnitř a požadoval
peníze. Ruku měl přitom neustále
pod bundou a vyhrožoval, že celou
benzínku vyhodí do luftu. Personál,
mladý muž a dívka, se zachoval statečně. Nejenže drzému lupiči odolal,
ale zároveň napomohl strážníkům
městské policie, aby ho dopadli a zatkli!
„Dvě hodiny po půlnoci oznámil na lin-

ku 156 personál benzínky v Plumlovské
ulici v Prostějově vyhrožování neznámým mužem. Při příjezdu na místo
hlídka kontaktovala osobu vycházející
z prostoru provozovny. V tom okamžiku vyběhla z benzínky obsluha. Ta strážníkům sdělila, že je to on, který hrozil odpálením bomby. Při následném zjištění
totožnosti podezřelého bylo zjištěno,
že se jedná o devatenáctiletého mladíka. Ten podle svědků nejdříve vešel do
provozovny se zapálenou cigaretou v ústech. Po upozornění obsluhy, že uvnitř
se nesmí kouřit, uvedl, že je mu to jedno,
protože má u sebe bombu. Poté místo

sice opustil, ale brzy se vrátil a domáhal se vydání hotovosti, jinak že se brzy
odpálí. Obsluha se nenechala zastrašit
a peníze mu vydat odmítla. Mladík personálu vynadal a snažil se utéct, strážníci
ho ale zadrželi. Posléze byl předán Policii ČR, která si celou záležitost převzala
k dalšímu šetření,“ informovala Večerník
Jana Adámková z Městské policie Prostějov. „Policejní komisař zahájil trestní
stíhání dopadeného muže pro trestný
čin loupeže. Naštěstí se nezakládalo na
pravdě, že dotyčný disponoval bombou,“ dodala Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR Prostějov.

Odvahu mladé dvojice oceňují jak městští, tak státní policisté. A nutno přiznat, že
mladík a jeho kolegyně s drzým lupičem
vyhrožujícím bombou opravdu parádně vyběhli. „Ten člověk byl ještě mladší
než já a byl hodně nervózní. Já měl sice
také strach, ale ani na chvilku jsem neuvažoval o tom, že bych mu z kasy vydal
nějaké peníze. Pořád mlel dokola, že vyhodí celou benzínku do povětří, že má
pod bundou semtex a že je mu všechno
jedno. Nakonec řekl, že mu stačí dvanáct
tisíc. Zatímco kolegyně volala na městskou policií, já jsem do lupiče strčil, až
zavadil o stůl. Pak jsme se chvilku pošťu-

jak šel čas Prostějovem ...

Husserlovo náměstí

Konaly se tu trhy. Prostor bezprostředně sousedí s historickým městským centrem. Pojmenování náměstí se poměrně často měnilo. V devatenáctém století
neslo název Senný trh (podle tradice konání trhů v této lokalitě), od roku 1881
Rudolfovo, od 1918 Masarykovo, za deset let Wilsonovo, od roku 1939 Kramářovo, o rok později Schillerovo, v roce 1945 se stalo Edvarda Beneše, roku 1952
1. Československé pětiletky a teprve od roku 1991 se jmenuje náměstí E. Husserla podle prostějovského rodáka Edmunda Husserla (1859-1938), zakladatele
filozofického směru fenomenologie. Na západní straně náměstí stávaly městské
jatky zbourané roku 1951. Na snímku severní fronty náměstí z roku 1913 vyniká
Vrlův nájemní dům postavený v roce 1912. 2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Rejskova ulice

18021610215

mže vrcholný orgán města petici
vůbec nevzal na vědomí, proti
ní se vyslovila drtivá většina
zastupitelů včetně těch opozičn Opravdu nelze, aby část občaních.
nů pplatila a druhým se dělaly ústupky,“
pronesl například jeden z opozičních
zastupitelů.
Večerník pochopitelně zajímalo,
jaká je situace v této kauze aktuálně
právě teď. „S drtivou většinou občanů
jsme se dohodli, ti tak nově podepsali nájemní smlouvy na předmětný
pozemek a již platí poplatky ve stejné
výši, jako ostatní Prostějované. Jedná
se o poplatek ve výši dvě stě korun za
metr čtverečný, většinou tak lidé parkující své vozidlo na pozemku města
zaplatí ročně okolo tří tisíc korun. Je
ale pravda, že jsou zde občané, kteří
stále trucují a platit nehodlají. V některých případech dokonce sami odstavné plochy zrušili, přestože je mají
přímo před svým domem. U těch
budeme kontrolovat, i pomocí strážníků městské policie, zda neparkují
protizákonně na pozemcích města, za
což jsou udělovány poměrně vysoké
pokuty,“ prozradil Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města
Prostějova.
(mik)
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ŠŠlo o věc, která
rá pobouřila desítky občanů. Na
konci roku 2016 provedl
odbor majetku města
prostějovského magistrátu rozsáhlou a velmi
podrobnou inventuru odstavných ploch před domy soukromých majitelů. Přišlo se na to, že
v Prostějově je na dvě stě padesát
ploch, na kterých majitelé parkují
svá vozidla někdy i desítky let zadarmo, přestože jde o pozemek
města. Verdikt radních tenkrát zněl
nekompromisně - budete platit!
Podle tehdejšího vyjádření náměstka
primátorky Jiřího Pospíšila bylo nejvíce využívaných míst k parkování,
ovšem na pozemcích města, v lokalitách Lidické ulice a také v ulicích
v těsné blízkosti prostějovského aquaparku. A právě odtud zamířili v červnu
loňského roku na jednání zastupitelstva dva rozhořčení obyvatelé Kučerovy ulice a ulice Vasila Škracha. Těm se
pranic nelíbilo, že město po desítkách
let najednou od nich i ostatních spoluobčanů začne vybírat poplatky. Jiří
Smékal s Jiřím Červenkou dokonce
přinesli zastupitelům protestní petici.
„Zastupujeme zde občany ulic z lokality

chovali a on brzy utekl. V tom ale již byli
před benzínkou strážníci a tak měl brzy
na rukou klepeta,“ vypověděl Večerníku
Radek Patka. Ten i jeho nebojácná kolegyně Lenka Sekaninová zasluhují metál
za velkou odvahu.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
Policisté opakovaně varují před podobnými odvážnými kousky. Stává
se tak opravdu výjimečně, kdy se obsluha benzínek, obchodů, dokonce
bank nebo pošt takto podobně postaví magorům, kteří vyhrožují se zbraní
v ruce nebo údajně ukrytou bombou.
Před deseti lety se ale na čerpací stanici v Plumlovské ulici personál nenechal zastrašit a jeho odvaha byla
korunována následným rychlým zatčením pachatele. I tak ale stále platí
zásada, že člověk by ze sebe v podobných okamžicích neměl dělat zbytečného hrdinu. Jeden nikdy neví, co se
podobným darebákům honí hlavou,
dneska hlavně například pod vlivem
drog. Takže, vážení, pozor! (mik)
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s městskou policií

Křičela
na zloděje knih
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Násilí v partnerském trojúhelníku řešili strážníci

Při kontrolní činnosti a dohledu
na veřejný pořádek v prostorách
hlavního nádraží strážník okrskové služby zpozoroval ve čtvrtek
15. února muže odcházejícího
z obchodu a za ním vycházející
prodavačku. Ta křikem upozornila na to, že muž v prodejně odcizil
knihy. Okrskář podezřelou osobu
zadržel a vyzval k prokázání totožnosti. Čtyřiapadesátiletý muž se ke
krádeži dvou knih přiznal a uvedl,
že je měl v úmyslu dále zpeněžit.
Nepoškozené zboží bylo vráceno
zpět do prodeje. Dotyčný se svým
počínáním dopustil přestupku
proti majetku. Situaci na místě se
strážníkem řešit odmítl. Protiprávní jednání bylo tedy předáno
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. Ten má možnost zloději
udělit pokutu až do výše 50 000
korun.

Nechtěný dealer

V odpoledních hodinách během
pátku 9. února bylo přijato telefonické oznámení o pohybu podomních prodejců v panelovém
domě na sídlišti Hloučela. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka,
která tam zjistila čtyřiadvacetiletého muže zastupujícího energetickou společnost. Ten podle svědectví nabízel obyvatelům domu
levnější energie. Muž byl poučen
o přestupkovém jednání. Záležitost byla předána správnímu orgánu k dořešení. Ten má možnost
za porušení povinnosti stanovené
v nařízení obce udělit pokutu do
výše 100 000 korun.

Pes v parku „na volno“
Předminulou neděli 11. února při
dohledu na veřejný pořádek si strážníci při kontrolní činnosti ve Smetanových sadech povšimli muže se
stafordem pobíhajícím na volno.
Vyhláška města však zakazuje pohyb psů bez vodítka na veřejném
prostranství s výjimkou takzvaných
výběhových louček. O tom strážníci muže poučili. Svým jednáním se
šedesátiletý muž dopustil přestupku proti zákonu na ochranu zvířat
proti týrání. Protiprávní jednání
muž odmítl na místě se strážníky
řešit. Záležitost je tedy předána příslušnému správnímu orgánu. Ten
má možnost za volný pohyb psů
udělit jejich majitelům pokutu až do
výše 50 000 korun.

Přespával na střeše

V ranních hodinách pondělí
12. února bylo přijato oznámení
o spícím bezdomovci na střeše
provozovny, která je umístěna
v zastávce. Na místo byla vyslána
hlídka, která zkontaktovala oznamovatele. Ten poukázal na spícího
muže na střeše. Strážníci dotyčnou
osobu probudili a z místa vykázali.
Sedmatřicetiletý muž bez domova při snaze najít si vhodné místo
k přenocování poškodil elektroinstalaci provozovny. Tím je důvodně podezřelý z přestupku proti
majetku. Záležitost byla předána
příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.
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NAPADL BÝVALOU MILENKU, KRONIKA
PROSTĚJOV To jsou ale věci. Nejprve zvonil na nevlastního syna, poté vyrazil zub exmanželovi bývalé přítelkyně. Strážníci
prostějovské městské policie řešili další z řady případů násilí
mezi partnery. I když bývalými... Zajímavý partnerský propletenec, který se nedobrovolně sešel na jednom místě, skončí
nakonec u správního orgánu. Jeden z agresorů svých výpadů
dokonce nenechal ani za přítomnosti strážníků!

Michal KADLEC
Ilustrační foto: internet

krimi

„Během noci ze soboty desátého na
neděli jedenáctého února řešili strážníci partnerské neshody. Nejdříve na
linku tísňového volání ohlásil dvanáctiletý hoch, že je sám doma, přičemž
jeho nevlastní otec pořád bouchá na
dveře a dobývá se do bytu. Uvedl, že
rodiče šli do vinotéky na víno. Strážníci
na místě chlapíka nezastihli,“ sdělila na
úvod případu Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

Po čtvrt hodině však bylo ze stejného telefonu přijato druhé telefonické oznámení o napadení mezi dvěma muži. „Celý
incident tentokrát nahlásila bývalá partnerka obou mužů. Na místo bylo opět
vyslána hlídka. Ke strážníkům se přihlásil
osmapadesátiletý poškozený s vyraženým zubem, lékařské ošetření odmítl.
Označil však muže, který jej napadl. Při
zjišťování skutečného stavu věci vyšlo
najevo, že čtyřiatřicetiletý agresor se
choval hrubě k sedmatřicetileté ženě. Ta
byla bývalou manželkou staršího muže

MUŽI VYRAZIL ZUB!
a zároveň i bývalou přítelkyní mladšího
muže. Dotyčná byla se svým exmanželem ve vinotéce, do které přišel i její bývalý přítel. Chtěli vyřešit problémy ohledně
jejich společné dcery. Při tom byl na ženu
hrubý a nadával jí. Poté fyzicky napadl
staršího muže, který se dámy zastal,“ popsala bitku i složitý partnerský nesoulad
Tereza Greplová.
Ani v přítomnosti strážníků však rozlícený agresor ve svém úsií neustával.
„Výzvy k zanechání protiprávního
jednání a opuštění místa neuposlechl.
Svým jednáním je tak podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku. Tím,
že jinému ublížil na zdraví, se dopustil také přestupku proti občanskému

Jeden z bývalých amantů ženy dostal
při vzájemném souboji pěstí do zubů.
Ilustrační foto

soužití. Celá záležitost byla předána
k dořešení příslušnému správnímu orgánu. O tom hlídka všechny přítomné
poučila,“ zkonstatovala tisková mluvčí
prostějovských strážníků.

Nezákonně pronikli do účtů dlužníka...

PROSTĚJOV Poměrně ojedinělý
případ nyní šetří hospodářská kriminálka v Prostějově. K vymožení dluhu
známému pronikla mladá dvojice do
e-mailu a Facebooku dlužníka. Navíc
nepřiměřeně vydírali jeho matku.
Mladému muži a slečně teď hrozí až
dva roky kriminálu.
„Z přečinu neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a nosiči informací podezírají kriminalisté prostějov-

ského oddělení hospodářské kriminality
devatenáctiletého muže a osmnáctiletou
ženu. Podezřelí se tohoto skutku měli
dopustit tím, že v obci na Prostějovsku
v srpnu minulého roku neoprávněně
pronikli na e-mailový a facebookový účet
svého devatenáctiletého známého. Pohnutkou k takovému jednání jim měla
být snaha domoci se vrácení půjčky ve
výši pěti tisíc korun, kterou poškozený
dlužil jejich dalšímu společnému zná-

PROSTĚJOV Prostějovští policisté
se obrátili na média se žádostí o pomoc při pátrání po skupince mladíků.
Jeden z nich totiž na začátku února
způsobil škodu na plechovém kiosku
v Barákově ulici. Pokud někoho ze
skupinky mladých mužů či spíše
chlapců poznáváte, uvědomte ihned
strážce zákona!
„V pátek 2. února v čase 22:48 hodin
procházela v Prostějově Barákovou ulicí
ve směru od ulice Olomoucké skupinka čtyř mladíků. Ve chvíli, kdy šli kolem
firemního informačního kiosku umístěného na fasádě budovy, oddělil se jeden
z nich a na plechovou stříšku kiosku

červeným fixem napsal nečitelný nápis.
Vše při činu zaznamenala bezpečnostní
kamera,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Policie se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění
totožnosti mladíků z videozáznamu.
Kontaktovat lze obvodní oddělení
Prostějov 1 buď osobně, nebo telefonicky na čísle 974 781 651, případně
prostřednictvím bezplatné telefonní Pokud poznáváte některého z této skupinky mladíků, zavolejte prosím prostějovlinky 158. „Současně vyzýváme také ským policistům. Jeden z nich poničil kiosek v Barákově ulici. 2x foto: Policie ČR
autora nápisu i ostatní členy skupin- cistům obvodního oddělení Prostě- apeluje na veřejnost i mladíky samotné
ky, aby se jako svědci přihlásili poli- jov 1 na adrese Újezd 12, Prostějov,“ František Kořínek.
(mik)

mému. Po prolomení hesel do obou
médií podezřelí změnili přístupové údaje
a znemožnili tak majiteli účtů jejich využívání. Následně prostřednictvím takto
ovládnutých účtů kontaktovali matku
poškozeného – dlužníka. Následným
informováním matky o ´nečestném´
jednání jejího syna se pokusili domoci
dlužné částky,“ popsal skutkovou podstatu přečinu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„Poškozený však věc oznámil policistům,
kteří zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z již uvedeného přečinu. Podezřelým tak v případě prokázání viny
a odsouzení za toto jednání hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. „Jen pro
úplnost uvádím, že dlužná částka již byla
vyrovnána.“
(mik)

Policie žádá veřejnost: POZNÁTE VANDALA?

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

NAPRAVENÉHO
DEALERA
DOHNALA
MINULOST
Libor Navrátil pracuje, nefetuje a založil rodinu,
přesto jej čeká ČTYŘICET MĚSÍCŮ VĚZENÍ

PROSTĚJOV Někdo tvrdí, že nezáleží na tom, jaká je naše minulost, neboť vždy můžeme začít znovu a lépe. To se sice lehce
řekne, ale mnohem hůř udělá... V životě spíše platí, že nás minulost vždy nakonec dožene. Své by o tom mohl vyprávět Libor
Navrátil. Třicetiletý muž z Plumlova si v mládí začal s drogami
a vrhl se tím do tobogánu, o kterém netušil, kde jej vyplivne.
Nejenže nebezpečný pervitin sám bral, ale také jej ve velkém
prodával po celém Prostějově. Jeho divoká jízda skončila až ve
vazební cele. Po návratu na svobodu šel do sebe, přestal fetovat,
našel si práci a odstřihl se od svých „kámošů“. Jenže přišel čas,
minulost zaklepala na dveře a přišla si vybrat svoji daň. Minulé
úterý byl Navrátil odsouzen na 40 měsíců do vězení.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
O vině Libora Navrátila nemohlo být
u soudu pochyb. Při domovní prohlídce v jeho pronajatém bytě v Polišenského ulici policisté objevili 108 gramů
pervitinu. Ukrýval je ve stropním světle.
Cena zabavené drogy by na černém
trhu přesáhla 150 000 korun. O tom,
že jim prodal pervitin, navíc vypovídala celá řada prostějovských feťáků.

Hlavním svědkem byl stejně starý
Jaroslav Heral, který měl od Navrátila
koupit zhruba 300 gramů pervitinu.
Jelikož drogu pak rozprodával dál,
díky čemuž vydělal slušné peníze,
skončil také před soudem. Zde se na
rozdíl od Navrátila, který se snažil
hájit tím, že se jednalo pouze o „kamarádskou výpomoc“, Heral ke všemu zcela doznal. I díky tomu vyvázl
s podmínkou. Nařízený tříletý trest
si však nebude muset odpykat pouze
v případě, že bude pravidelně docházet k probačnímu úředníkovi a přestane fetovat. To pro něj nepochybně
nebude vůbec snadné...

BYLI JSME
U TOHO

Zatímco třicetiletý Libor Navrátil (na snímku vlevo) bude muset již zítra, tj. v úterý
20. února, nastoupit do vězení, Jaroslav Heral vyvázl s podmínkou. Pokud ale
nechce rovněž skončit za mřížemi, bude muset přestat fetovat.
2x foto: archiv Večerníku a Facebook

Naopak Libor Navrátil už podmínku
očekávat nemohl, a to navzdory tomu,
že po propuštění z vazby si rychle našel
zaměstnání, kde si jej pochvalují. Mrzet
ho to může o to víc, že jeho přítelkyně
nedávno otěhotněla. Jeho dlouhá dealerská minulost jej však dohnala. Ostatně
již v předchozím procesu s Milanem
Jančíkem a dalšími čtyřmi dealery
byl Navrátil pravomocně odsouzen
na dva a půl roku do vězení. Tento trest
mu nyní soud navýšil na 40 měsíců. „Přitěžující okolností je zejména velké množství drogy, které se obžalovanému podařilo rozprodat. Naopak mu polehčuje
fakt, že po propuštění z vazby se skutečně

Ukradl firemní kolo!

Minulou středu 14. února odcizil na
Bezručově náměstí dosud nezjištěný pachatel lankovým zámkem řádně uzamčené dámské jízdní kolo.
Příspěvkové organizaci poskytující
sociální služby tímto jednáním pachatel způsobil dosud přesně nevyčíslenou škodu. Policisté věc šetří
pro podezření z přestupku proti
majetku. Za ten pachateli v případě
dopadení hrozí pokuta až do výše
padesáti tisíc korun.

snaží začít znovu. Proto se soud rozhodl navýšit jeho trest o relativně krátkou
dobu. Díky ní se bude moci co možná
nejdříve vrátit do zaměstnání i k normálnímu způsobu života,“ odůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Adéla Pluskalová, která Navrátilovi stejně jako Heralovi
udělila pokutu deset tisíc korun. Kromě
toho rozhodla o tom, že už nikdy neuvidí
nejen zabavený pervitin, ale také zhruba
sedmdesát tisíc korun a třicet euro, které
policie objevila v bytě odsouzeného.
Libor Navrátil se na místě vzdal práva
na odvolání, rozsudek nad ním je tak
pravomocný. Jaroslav Heral si lhůtu pro
možnost odvolání ponechal.

Foto: internet

„Bývalku“ neobral

Policisté dořešili případ z pondělí
8. ledna tohoto roku, kdy pětadvacetiletý muž byl na návštěvě u
své bývalé partnerky a společného
syna v prostějovském bytě. Během
návštěvy došlo mezi bývalými
partnery k rozepři kvůli penězům.
Spor se muž rozhodl vyřešit vybráním peněz z ženina účtu, a to
prostřednictvím její platební karty.
Tu vzal z její peněženky, a i přes její
výslovný nesouhlas následně odešel z bytu. Dáma platební kartu ale
ihned zablokovala a výběru peněz
tak zabránila. Věc pro podezření z
přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku šetří policisté obvodního oddělení Prostějov 1. Ve věci je
konáno zkrácené přípravné řízení.
V případě odsouzení podezřelému
muži za uvedený přečin hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Štědrý večer má dohru

Partnerské neshody se na Štědrý
večer loňského roku rozhodl řešit
jednačtyřicetiletý muž. V podvečerních a večerních hodinách
přišel dvakrát do místa bydliště o
rok mladší ženy. Tam se vytrvalým
zvoněním, boucháním a kopáním
do dveří bytu i vulgárními nadávkami a hrozbami před dveřmi bytu
či před domem dožadoval kontaktu se ženou. Přitom ze dveří bytu
strhl a pošlapal ozdobný adventní
věnec s ozdobami, čímž způsobil
škodu vyčíslenou na 349 korun.
Minulé pondělí 12. února tohoto
roku si pro toto své jednání muž od
policistů převzal záznam o sdělení
podezření z přečinu výtržnictví. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání viny a
odsouzení podezřelému hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Nemá body na rozdávání...

V úterý 13. února odpoledne prováděli policisté na dálnici D46 na katastru Prostějova kontrolu dodržování rychlosti. Po patnácté hodině
v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 110 kilometrů v hodině změřili projíždějící automobilu Škoda
Octavia rychlost jízdy 143 kilometrů za hodinu. Po zastavení policisté
šoféra informovali o překročení povolené rychlosti a řešení tohoto přestupku pokutou a přidělením bodů.
Překročení rychlosti jízdy si řidič
byl vědom a s uložením a zaplacením pokuty souhlasil. Protože však
v minulosti již obdržel body za přestupkové jednání, nesouhlasil s přidělením bodů, protože by tím došlo
k jeho „vybodování“. Po poučení, že
policisté věc řešit jinak nemohou,
nesouhlasil s jejím vyřešením na
místě v příkazním řízení. Proto policisté sepsali oznámení o přestupku a
to bude k dořešení postoupeno příslušnému správnímu orgánu.
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„Minimálně v polovině případů jsme reagovali na připomínky
obyvatel daných lokalit,“ prozradil náměstek Jiří Pospíšil

MEGA Solární panely OTEVŏENÉ DVEŏE
jen na střechu

Sportcentra-DDM

BLAHOPØEJEME!!!

Laura JAVOŘÍKOVÁ
3. 2. 2018 51 cm 3,70 kg
Určice

www.vecernikpv.cz

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

miminka@vecernikpv.cz.

David CETKOVSKÝ
12. 2. 2018 51 cm 3,60 kg
Určice

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

Sofie ZMEŠKALOVÁ
12. 2. 2018 48 cm 3,75 kg
Seloutky

Klára NEDBALOVÁ
13. 2. 2018 46 cm 2,75 kg
Prostějov

Petr KOCEK
11. 2. 2018 51 cm 3,76 kg
Přerov

Velikonoční hledání kraslic:
DNES poslední šance se přihlásit
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, do
něhož se můžete přihlásit naposledy
dnes.
„Oslovili jsme mateřské školky s návrhem,
zda by jejich děti ručně namalovaly poly-

styrenová 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. „Čokolá-

dová 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
dnešního dne, tj. pondělí 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)

Do soutěže ve sběru starého „DISKOŠKA“
papíru se přihlásilo osm škol pro děti ve Sportcentru
PROSTĚJOV Společnost FCC
Prostějov ve spolupráci se statutárním městem Prostějov připravila pro školní rok 2017/2018
soutěž škol ve sběru separovaného papíru. A stejně jako v předešlých letech budou děti zápolit
o velmi hodnotné ceny. I finanční!
„Účelem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění odpadů. Školy
touto formou získají finanční prostředky na činnost. Společnost FCC
Prostějov nabízí školám výkupní
cenu papíru zhruba jednu korunu za
jeden kilogram a svoz, vážení a nakládku zdarma. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo osm škol a ta
probíhá opět ve dvou kolech,“ uvedl

náměstek primátorky statutárního
města Prostějova Jiří Pospíšil.
První kolo tohoto školního roku
proběhlo v měsících září až prosinec
2017, kdy děti sesbíraly 94,841 tun,
a druhé kolo v období od ledna do
května 2018 právě probíhá.
Zapojením škol do třídění odpadu
se městu Prostějovu navýšila odměna za sběr separovaného odpadu
od firmy EKO-KOM a soutěž napomáhá i k získání odměny za zajištění využití odpadů z obalů. Přesně
225,025 tun papíru, který žáci odevzdali při sběrové soutěži v loňském
školním roce, tak neskončilo v komunálním odpadu, ale bylo využito
k další recyklaci.
(red)

Náměstek primátorky Jiří Pospíšil vloni předával ceny nejúspěšnějším sběračům starého papíru ze Základní školy v Palackého ulici v Prostějově. Foto: archiv Večerníku

V Bulharské TŏÍSKALY PLECHY

PROSTĚJOV Nadcházející sobo- jednou od svých ratolestí na chvíli
tu 24. února se bude ve zdejším odpočinout, mohou diskotéku strávit
Sportcentru konat diskotéka pro v M klubu v přízemí budovy, kde pro
děti. Kromě hudby a tance bude ně budou přichystány šipky či biliard.
přichystána pestrá směsice taneč- Kromě tanců pak budou na místě
ních soutěží, sportu nebo spole- k vyzkoušení také stolní tenis nebo
čenských her! Chybět nemá ani společenská hra Cornhole.
závěrečné vyhodnocení těch nej- „Dále je na programu zařazena talepších tanečníků. Do veškerých neční soutěž v podobě tanečního
aktivit se mohou zapojit i rodiče, souboje na speciálních elektronicnebo lze v jejich případě strávit dis- kých podložkách X-Pad, kde se proti
kotéku při hraní šipek či biliardu. sobě postaví děti, popřípadě celé
Diskotéka začne v 16:00 hodin rodiny,“ vzkazují organizátoři. Před
a skončí o tři hodiny. Probíhat přitom koncem diskotéky budou vyhlášeni
bude v tanečním sále haly prostějov- nejlepší tanečníci této hry v celkem
ského Sportcentra v Olympijské ulici. třech kategoriích: děti 4–6 let, děti
Přestože je doporučený věk dětí na 7–9 let a děti 10–15 let. Ti nejlepší
akci od čtyř do dvanácti let, počítá se následně dostanou odměnu. A ty
zde s dětmi mladšími i staršími. Ale děti, které nebudou chtít soutěžit, si
pozor, děti do tří let musí být pod pří- taneční podložku budou moci alemým dozorem svých rodičů!
spoň vyzkoušet.
Pro všechny je připraven pestrý pro- Během diskotéky vystoupí i prostěgram, přičemž veškerých tanečních jovská taneční skupina R. A. Dance.
aktivit se mohou s dětmi účastnit i N
ro-epVstup
činí 40 korun na dítě,
ochonapakci
itevstup
lná zdarma. (tem)
diče. Pokud si však budou chtít pro dospělí mají

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

BASTIEN

KAČENKA

je nádherný kříženec středního vzrůstu ve věku asi tři roky.
Bohužel ve svém životě nezažila nic dobrého, proto je vůči
lidem zpočátku velmi nedůvěřivá. Kdo si získá její důvěru,
získá si věrného společníka. Vhodná do rodiny, kde bude
jediným pejskem.

DARIUS

je představitel plemene hladkosrstý foxteriér s průkazem původu. Narodil se 9. února 2011. Je zpočátku nedůvěřivý, ale
jakmile získá důvěru, je skvělý společník. Dostal se k nám po
ý
úmrtí pánečka, hledáme pro něj domov, kde bude jediným
pejskem. Na vodítku chodí pěkně, netahá.

Na rekonstrukce p÷šin již éeká pąipraven balík více než étyą miliónč korun,
další dva jsou pak uréené na lokální
opravy a pąípadné havarijní stavy.
Foto: archív Veéerníku

uzavřené se společností FCC Prostějov, s.r.o. je na opravu chodníků dlážděným krytem rozpočtováno 1,028
milionu korun včetně DPH. Další finanční prostředky ve výši 2,030 milionu korun jsou určeny k rekonstrukcím
uvolněné dlažby a k lokálním opravám chodníků na území celého města.
Tyto finance byly v rozpočtu města na
rok 2018 navýšeny o tři miliony korun
k realizaci dalších celoplošných oprav
chodníků. Na celoplošné opravy
chodníků je tedy celkem určeno 4,028
milionu korun včetně DPH,“ shrnul
náměstěk Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV Vedení magistrátu připravovalo celkem zajímavý projekt
montáže solárních panelů na vybrané
budovy v centru města. Cílem bylo zajistit energetickou soběstačnost těchto nemovitostí. Při projednávání uvedeného
záměru však radní – jako už poněkolikáté - narazili na památkáře, kteří s instalací
fotovoltaických panelů na střechy budov v centru města zásadně nesouhlasí.
Objekty se totiž nacházejí v památkově
chráněné zóně...
„Cílem je zvýšit úspory elektrické energie
a také možná energetická soběstačnost.
Vybrali jsme hned několik budov v centru
Prostějova, které jsou v majetku města, na
jejichž střechy bychom instalovali fotovoltaické panely. Památkáři byli bohužel proti. S jedinou výjimkou, kterou je budova
Sportcentra-DDM na Vápenici. Tato nemovitost se už totiž nachází těsně za hranicí

WWW.
VECERNIKPV
.CZ
Peníze pro revitalizaci

MATÝSEK

je kouzelný kříženec s nádherným kukučem malého vzrůstu
ve věku asi čtyři roky. Je přátelské a klidné povahy, který je
vděčný za každé pohlazení a kontakt s člověkem. Šťastný bude
na
v domečku se zahrádkou. S fenkou se bez problému snese, na
vodítku chodí pěkně. Vhodný k dětem.

památkově chráněné zóny centra Prostějova,“ potvrdil první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD).
Před zařazením této investice do návrhu
rozpočtu na příští rok je ovšem třeba nejdříve ověřit veškerou technickou připravenost objektu Sportcentra Vápenice a také
způsob realizace. Fotovoltaika by měla být
umístěna na střeše nemovitosti na Vápenici. „Přípravná projektová dokumentace má
dát odpovědi na otázky ohledně únosnosti
konstrukce střechy a také na to, jaký druh
elektrárny s ohledem na výkon je potřeba
pořídit. Musíme znát technické způsobilosti
a rozsah nutných úprav pro možnost využití
takové elektrárny, která zaručí energetickou
soběstačnost objektu Sportcentra,“ vysvětlil vzápětí Fišer a doplnil, že projekt musí
mimo jiné zohlednit uchovávání vyrobené
elektřiny v bateriovém úložišti, návratnost
investice a také dotační možnosti.

Jedinou budovou v centru m÷sta, jejíž stąechu budou „zdobit“ solární panely, je ta v ulici Vápenice.

krasického rybníka

NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

O tom, že mezi vedením města a památkáři nepanují zrovna shodné názory,
svědčí i vyjádření ostatních radních.
„Máme velmi přísné památkáře! Například v Brně jsou tyto solární panely umístěny přímo na budově sídla Jihomoravského kraje, která je rovněž v památkové
zóně. Nikomu tam nevadí...,“ podotkl Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
statutárního města Prostějov. „Paradoxem
je, že památkáři nám zakázali instalaci panelů na budově magistrátu ve Školní ulici,
ale panely na Sportcentru, které je jen o pár
desítek metrů dál, jim už nevadí,“ přidala
udiveně samotná primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Zhotovení projektové dokumentace na
umístění fotovoltaických panelů na střeše
budovy Sportcentra-DDM na Vápenici by
podle odhadů mělo městskou pokladnu
přijít na 150 000 korun.
(mik)

Foto: archiv Veéerníku

Strážníci b÷hem každé noci zkontrolují desítky bytových domč. O výsledku kontroly
vždy vylepeným letákem informují zdejší obyvatele.
Foto: MP Prost÷jov

„Kontroly pr
ovádíme
v noci ve vel
kém,“
pøipomíná ø
editel
strážníkù

PROSTĚJOV Strážníci
Městské policie Prostějov vykonávají službu 24 hodin denně.
I v nočních hodinách
jsou pěšími hlídkami
prováděny kontroly a do-cích
hled na sídlištích, v ulicích
nstvích.
či na veřejných prostranstvích.
Podstatným úkolem pro strážníky při nočních službách jsou také
kontroly bytových domů, zda jsou
řádně uzamčeny. Většina nájemníků je opatrná, ale...
„Úkolem hlídek je zajistit řádný stav
veřejného pořádku, předcházet poškozování majetku, vandalismu, ale
i řešení dopravní situace. Občané
se i v nočních nebo večerních hodinách obracejí na operační středisko
městské policie se žádostí o vyřešení různých problémů. Mnohdy se
jedná o oznámení, kdy se cizí osoby
pohybují v bytovém domě, je podezření na krádež ve společných prostorách a v neposlední řadě se jedná
o osoby bez přístřeší, které se snaží
najít trochu tepla v těchto domech,“
konstatuje Jan Nagy, ředitel Městské
policie Prostějov.
Často samotní lidé, kteří v domech
bydlí, nedbají na uzavření vstupních
dveří do domu, a pak se zde může
pohybovat kdokoliv. „Proto hlídky
městské policie v nočních hodinách, kdy provádí pěší hlídku v různých lokalitách, umisťují na vstupní

dveře upozornění. Smyslem je upozornit obyvatele, že je třeba si chránit vlastní majetek a také přispět
k tomu, aby do domů nevstupovaly
bez pozvání cizí osoby. Veřejnost je
také tímto upozorněním informována, že v nočních hodinách, kdy
obyvatelé odpočívají, strážníci provedli kontrolu takové lokality. Obdobné informování obyvatel bylo
prováděno i v letních měsících, kdy
řada občanů tráví dovolené mimo
svůj domov a bytové domy by se
mohly stát terčem zlodějů,“ sdělil
velitel prostějovských strážníků.
Jak na dotaz Večerníku ještě uvedl,
většinou jsou lidé opatrní a domy
přes noc správně uzamykají. „Případů, kdy hlídka nalezne dveře otevřené nebo jinak špatně zabezpečené,
je tak zhruba pět procent. Drtivá
většina nájemníků či majitelů nemovitostí je tedy opatrná a za to jim
patří dík,“ uzavřel Nagy.
Hlídky městské policie budou
provádět namátkové kontroly lokalit samozřejmě trvale. (mik)

„Hasiči podstoupili obrovská rizika,“ seriál
ohlíží se za požárem v Cheopsu veéerníku...
velitel zásahu Ivo Jahn

PROSTĚJOV Tak už jsme dorazilo do šestého finále! Ano, dnešním dílem uzavíráme pultucet rund v rámci seriálu rozhovorů s významnými postavami
veřejného života, který nese název„NA ROVINU“.V něm se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata. Jako první přichází vždy na řadu člen Rady
statutárního města Prostějov, následuje zástupce podnikatelské sféry, kterého střídá osobnost z kulturní či společenské oblasti a dnes jako poslední z šestkové řady dostává aktuálně slovo vyslanec Integrovaného záchranného systému, který tímto zastupuje pracovníka státní správy policie či justičních orgánů.
PROSTĚJOV Ještě v živé paměti máme hrůzostrašný požár budovy reklamní agentury Cheops, který zachvátil Olomouckou ulici v neděli 28. ledna. Večerník měl
během uplynulého týdne exkluzivní možnost hovořit s řídícím důstojníkem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, požární stanice v Prostějově Ivo Jahnem. Ten byl jedním z velitelů zásahu při likvidaci „červeného kohouta“. Jahn detailně popsal velice nebezpečnou práci jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů.

bouraèka na
parkovišti

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.

je čtyřletý představitel plemene labrador s kouzelným pohledem velkého vzrůstu. Potřebuje čas, než začne někomu novému důvěřovat, ale pak je z něj dokonalý mazel. Vhodný na
kně,,
kn
kně,
výcvik a psí sporty. Je vášnivý aportér. Na vodítku chodí pěkně,
netahá.
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Lidé nechávají trestuhodnĚ

Další spor s památkáĆi:

Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

vecerník
á k

Revitalizace krasického rybníka už koneén÷ zaéala, po rozhodnutí radních je již zajišt÷no i její financování.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už v předchozích vydáních,
konečně byla zahájena dlouho
odkládaná rekonstrukce rybníka
v Krasicích. Minulý týden prostějovští konšelé vyřešili poslední problém, kterým bylo převedení peněz
na realizaci této investiční akce
z loňského do letošního rozpočtu
města.
„Ekologičtí aktivisté nám dvakrát narušili výběrové řízení na firmu, která
má provést revitalizaci krasického rybníka za 2,9 milionu korun. Díky prodlužujícímu se stavebnímu řízení jsme
do loňského rozpočtu vrátili částku
devět set tisíc korun, kterou je nyní
po vyřešení všech problémů potřeba
prosadit do rozpočtu letošního roku.

Toto rozpočtové opatření jsme tedy
schválili a revitalizaci rybníka teď už
nic nezastaví,“ informoval na středeční
tiskové konferenci rady města Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Narušené břehy rybníka čeká úprava a zpevnění lomovým kamenem.
Odstraňovat se například budou
i náletové dřeviny. „Souběžně jsme
do letošního roku přesunuli i provádění archeologického a autorského dozoru nad investiční akcí. Nyní je také
třeba zlikvidovat stávající zařízení rybníka, které se zde nachází a vybudovat
nové pro regulaci hladiny vody v rybníce,“ doplnil Fišer s tím, že revitalizace myslí také na zeleň a relax obyvatel.
(mik)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
ƔƔ Likvidace požáru budovy Cheopsu byla i z pohledu laika velice náročná. Můžete popsat, jak moc těžký
případ řešili v neděli 28. ledna profesionální i dobrovolní hasiči?
„Jednalo se skutečně o složitý a hlavně nebezpečný požár. Budova Cheopsu je dřevostavba o rozměrech přibližně patnáct
krát dvacet metrů a charakter činnosti
generuje vysoké požární zatížení. Hasiči
tedy po delší době řešili náročnější požár,
navíc se zachvácením celého prostoru
tiskárny na ploše přibližně šesti set metrů
čtverečních. Rizika, která působila, byla
jen namátkou například nebezpečí po-

pálení, opaření, přehřátí, ztráty orientace,
pádu, zřícení konstrukcí a tak dále. Hasiči
jsou však na tyto situace připravováni nejen během běžného školení, ale i v rámci
speciálního výcviku požárů v uzavřeném
prostoru. Nesmíme zapomenout, že jednotky hasičů také po celou dobu chránily v těsné blízkosti stojící rodinný dům,
který díky naší snaze požár nepoškodil,
a provedli jsme přemístění osobního
automobilu, který požárem již mírně poškozen byl.“
ƔƔ Nešlo si nevšimnout, že hasiči
ještě v době požáru vstoupili dovnitř
budovy či na její střechu. Nebylo to
příliš velké riziko? Nehrozilo zřícení
budovy?
„Hasiči jen málokdy mají naprosto přesné informace, tudíž si nikdy nemohou
být jistí tím, zda-li uvnitř objektu nejsou
osoby. Jednotky tedy provádí vždy i vyhledávání osob, což jsme činili také při

této události. Dokázali jsme zvládnout
požár prvního patra přibližně za dvacet
minut. Bohužel díky dřevěné konstrukci a rozsahu požáru se oheň rozšířil do
vnějších i vnitřních konstrukcí, dále do
prvního patra a odtud následně do střešního podhledu. Po celou dobu zásahu
jsme monitorovali stav vlastní konstrukce a v nejkritičtějších okamžicích jsme
operativně posouvali útočné proudy do
bezpečných pozic. Během zásahu jsme
nasadili i speciální vysokotlaké hasicí zařízení Cobra, kterým jsme eliminovali
pohyb hasičů v nebezpečném prostoru.
V určitý moment jsme objekt zcela vyklidili a provedli frontální útok ze všech
stran objektu, abychom oheň lépe a dříve
dostali pod kontrolu.“
ƔƔ Nekomplikoval zásah fakt, že šlo
o požár nemovitosti v těsné blízkosti
velmi frekventované ulice?
„V tomto jsem problém neshledával, naše
vozidla zabrala polovinu této komunikace a díky řízení provozu Policií ČR bylo
vše bez problémů.“
ƔƔ Jak se vyjadřují hasiči k technickému stavu vyhořelého objektu? Není
z hlediska bezpečnosti lepší budovu
strhnout?

Foto: HZS Olomouckého kraje

„Hasiči při svých zásazích využívají konzultací se statiky, kteří vyhodnotí aktuální riziko.
Naše jednotky mají mnoho zkušeností se
staticky narušenými budovami, a pokud je
riziko příliš vysoké, konzultujeme tuto skutečnost vždy právě se statiky. Na toto upozorňujeme písemně i majitele po ukončení
zásahu. Rád bych poděkoval všem hasičům,
kteří se podíleli na likvidaci tohoto náročného požáru, a sice jak profesionálním, tak
dobrovolným za jejich profesionální přístup
a plné nasazení po celou dobu zásahu. Rizik,
která na hasiče působila během zásahu, bylo
skutečně hned několik a jsem velmi rád za
to, že nedošlo k žádnému zranění.“

zpravodajství

Prostějov (mik) - Už na podzim 2016
Večerník informoval o vyprojektované
opravě dálničního podjezdu ve Vrahovicích, kterému nikdo neřekne jinak než
„myší díra“. Dodnes se ale nic neděje!
Dlouho avizované opravy v Říční ulici
zdržely údajně majetkoprávní vztahy
a zpoždění územního řízení. Nyní už je
ale jasné, že rozšíření vozovky bude hotovo v květnu letošního roku. „Příprava
a povolení investiční akce byly velmi časově náročné, a to z důvodu řešení majetkoprávních vztahů se soukromými vlastníky
a s obcí Držovice. K dalšímu zpoždění došlo při průběhu územního řízení, kdy náš
odbor obdržel žádost stavebního úřadu
o doplnění stanovisek Ředitelství silnic
a dálnic a Ministerstva dopravy,“ vysvětlil
zdržení Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského magistrátu. Jak dodal, stavební povolení by město mohlo dostat už v březnu.

Nové parkovištì v centru'
Prostějov (red) - Dalšího parkoviště by
se měli občané dočkat nejen prostějovští občané. Konkrétně se bude jednat
o svislé a vodorovné značení podélného a šikmého stání ve Wolkerově ulici.
Důvodem deklarovaného záměru na
stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích spočívající
ve vyznačení stání v ulici Wolkerova, je
umožnění dalšího parkování občanů co
nejblíže historického centra města. „Museli jsme vyčkat na vyjádření dopravního
inspektorátu ohledně pořízení příjezdu
na parkovací plochu. Nájezd bude vybudován ihned, jakmile to počasí dovolí.
Konečný termín je stanoven na třicátého
dubna tohoto roku,“ upřesnil vedoucí
Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal s tím, že toto
parkování nebude zpoplatněno.

Energie na dva roky
Prostějov (red) - Magistrát už v těchto
dnech připravuje na roky 2019 a 2020
centrální nákup elektrické energie a zemního plynu. Jednotlivé části, tedy elektřina
a plyn, budou v rámci jedné veřejné zakázky posuzovány odděleně a zadány samostatně. Uchazeči se tak mohou účastnit
obou částí, případně jen jedné části veřejné
zakázky. „Při výběru dodavatele budeme
nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti. Rozhodná bude výše nabídkové
ceny v korunách, hodnocená prostřednictvím elektronické aukce,“ nastínil náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko). Předmětem veřejné zakázky je
zajištění fyzické dodávky elektrické energie a zemního plynu pro statutární město
Prostějov a jím zřízené příspěvkové a další
organizace do odběrných míst zadavatelů.

TOMÁŠ KALÁB

Strážník zvaný městský

naplánované rekonstrukce komunikací pro pìší v roce 2018

pro Večerník

ulice

Michal KADLEC
a TOMÁŠ KALÁB

Lidická

Po posledním zasedání rady statutárního města konšelé zveřejnili seznam
chodníků v Prostějově, které jsou
v roce 2018 určeny k rekonstrukci.
Na opravy dlaždiček padne v souhrnu přes čtyři miliony korun. Za
další více než dva miliony korun pak
společnost FCC Prostějov bude provádět lokální korekce poškozených
komunikací pro chodce.
„K celoplošným opravám povrchu
jsme vybrali chodníky, které jsou ve
špatném stavu a jsou z původní staré dlažby formátu třicet krát třicet
centimetrů nebo z litého asfaltu. Posuzovali jsme také dopravní význam
a frekvenci pohybu chodců, pochopitelně i propojení již zrekonstruovaných komunikací nebo návaznost
na investiční akce města,“ objasnil na
webu prostejov.eu původ konečného

upřesnění úseku chodníku

celková
plocha
(m2)

předpokládaná cena
v Kč s DPH

350

420 000

230

360 000

240

400 000

708

1 060 000

560

670 000

70

140 000

450

550 000

150

200 000

od ul. Dobrovského a ul. Šárka po
ul. Okružní (pokračovaní opravy
z roku 2017)
Poděbrado- od ul. Brněnská po ul. Žeranovská
vo nám.
(úkol z PP konané 08. 01. 2018)
před bytovým domem 6a – 6b od
Jezdecká
ul. Studentská po parkoviště
od ul. Sádky po autobusové
Újezd
zastávky
jižní strana od kruhové křižovatky
Krasická
po bytový dům č. 43
dokončení napojení na ul. BrněnLibušinka
ská
kpt. Nálepky od ul. Tovární po ul. Smetanova
pokračování opravy k ul. kpt.
Smetanova
Nálepky
rezerva na případné vícepráce
CELKEM:

228 000
4 028 000

Lokální opravy chodníkù:
celý
Prostějov

Kdosi jednou řekl, že bez autority není
dobrého policajta. To bohužel platívalo v dobách (ne)dávno minulých, ať už
to byla přirozená autorita nestranných
strážců zákona v dobách první republiky, nebo ta vyplývající z poněkud
represivněji, leč efektivně laděných
příslušníků poválečného bezpečnostního sboru.
Po roce 1989 docházelo právě pod
tímto dojmem k postupnému osekávání pravomocí policistů a i ty zbylé je
zvláště v některých případech nutno
pod tlakem mainstreamových médií
a lidskoprávních neziskovek uplatňovat tak nějak „něžně“. Přirozená auto-

seznamu Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Na otázku Večerníku, zda i letos
vycházel magistrát z přání obyvatel, kteří nejčastěji bombardují příslušné odbory na úřadu
stížnostmi na neutěšený stav
chodníků, zareagoval okamžitě.

PŮVODNÍ
zpravodajství

lokální opravy chodníků (včetně
dle porezervy na případné havarijní
třeby
stavy v průběhu roku)

2 030 380

„Ano, minimálně v polovině případů jsme zareagovali na připomínky
obyvatel daných lokalit. Kompletní
seznam navrhovaných chodníků jsme
pak konzultovali s odborem rozvoje
a investic magistrátu i se správci inženýrských sítí tak, aby nedošlo k opravě
chodníku v lokalitě, kde je plánovaná
investiční akce, případně výkopové
práce správců inženýrských sítí. Samozřejmě nám jde o efektivitu vynaložených prostředků.“ Co dalšího má
vliv na rozhodování o tom, kde budou
lidé šlapat po novém? „Mezi zásadní
parametry patří frekventovanost da-

ného chodníku a revitalizace dané lokality,“ doplnil náměstek Pospíšil.
Celoplošné opravy letos čeká sedm
ulic a část Poděbradova náměstí.
„V případě opravy Smetanovy ulice
jsem před hlasováním pochopitelně ohlásil střet zájmů,“ poznamenal
napůl žertem a napůl vážně směrem
k neúprosné opozici další náměstek prostějovské primátorky Pavel
Smetana (ČSSD).
Jak velké finance do oprav poputují? „Dle Smlouvy pro správu, opravy
a údržbu místních komunikací ve
městě Prostějov ze dne 21. října 2016

T

černíku Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně prostějovské primátorky.
Na přetřes přijdou také majetkoprávní
záležitosti, rozpočtová opatření k investičním akcím i diskuse ohledně nových
vyhlášek města a také ke změnám jednacího řádu zastupitelstva.
Večerník samozřejmě bude u toho,
podrobné zpravodajství o výsledcích jednání přineseme v příštím
tištěném vydání, aktuality pak hledejte na www.vecernikpv.cz! (mik)

„Pro diskusní příspěvky na toto téma
jsme vyhradili speciální čas od patnácti hodin. Ještě předtím však budeme
projednávat záležitosti okolo Územního plánu města Prostějova, i v souvislosti se společností Manthellan,“ upozorňuje primátorka Alena Rašková
(ČSSD). Kromě jiného se v pondělí
bude revokovat usnesení z minulého zasedání, kdy byla odsouhlasena
speciální komise města pod vedením
primátorky, která měla jednat s Man-

thellanem. Ta už ale pozbyla nutnosti,
protože veškerá jednání již převzala
právní kancelář najatá magistrátem.
Devětadvacáté jednání zastupitelstva má na programu další důležité
body, které se budou týkat například
schvalování dotací. „Předložíme zastupitelům schválení dotací do sportovní oblasti, ale také do oblasti sociální
a kulturní. Všechny žádosti stovek různých subjektů poctivě projednaly jednotlivé komise města,“ prozradila Ve-

PROSTĚJOV Jak je možné způsobit tak závažnou nehodu na parkovišti? Tomu se teď snaží přijít na
klub dopravní policisté. V neděli
11. února před jednadvacátou hodinou došlo na parkovišti u nákupní
zóny v Konečné ulici ke srážce dvou
osobních automobilů. Následky
jsou přitom velmi vážné. Dva zranění lidé skončili v nemocnici a hmotná škoda se vyšplhala na tři sta tisíc
korun!
Po parkovišti jedoucí automobil značky
Audi z dosud přesně nezjištěných příčin narazil do pravé přední části vozidla
značky Seat, které vyjíždělo z parkova-

cího místa. Seat byl
Nepochopitelná hoto auta pak byl k ošetřepřevezen do Fakultní
nárazem odhozen
bouraèka na nínemocnice
Olomouc.
částečně
mimo
Ve
druhém
automokomunikaci do nízparkovišti
bilu utrpěla zranění pětkého křoví. Vozidlo Audi
ačtyřicetiletá spolujezdkyně, která
po střetu pokračovalo v jízdě ještě
několik metrů, než se zastavilo o vyvý- byla převezena k ošetření do prostějovšený travnatý pás a dopravní značku,“ ské nemocnice,“ prozradil Kořínek s tím,
popsal nevšední karambol na parkovišti že výše způsobené hmotné škody byla
v prostějovské obchodní zóně František předběžně vyčíslena na 300 000 korun,
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředi- alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
telství Policie Olomouckého kraje pro provedenými dechovými zkouškami.
A jak tiskový mluvčí dodal, po prohlídce
Územní odbor Prostějov.
Podle svědků měla z Audi ihned po poškození vozidel policisté na místě zanehodě utéct neznámá osoba. „Ano, drželi osvědčení o registraci vozidla Audi.
je tomu tak. Osmadvacetiletý řidič to(mik)

vozu Jaguar trestuhodně chyboval
v Bulharské ulici, kdy nedal přednost po hlavní komunikaci jedoucímu vozidlu, a po srážce došlo k vý-

Chyba velmi mladého ąidiée Jaguaru m÷la za následek výraznou škodu. Jediné
št÷stí, že se pąi srážce nikdo nezranil.
Foto: Policie èR

razné škodě. Zraněn naštěstí nebyl
nikdo.
„V pátek devátého února po půl páté
odpoledne došlo v křižovatce ulic Dr.
Horáka a Bulharská k dopravní nehodě.
Osmnáctiletý řidič automobilu značky Jaguar vjel do křižovatky z ulice Dr.
Horáka a přitom nedal přednost zprava
po hlavní komunikaci jedoucímu vozu
značky Fiat, jehož dvaačtyřicetiletá řidička střetu již nedokázala zabránit,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. „Ke
zranění osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na Fiatu byla ale předběžně vyčíslena na sto padesát tisíc korun.
Na Jaguaru pak na dvacet tisíc korun,“
shrnul policejní tiskový mluvčí ztráty.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Přestupek mladého řidiče policisté vyřešili na místě uložením pokuty
ve výši dvou tisíc korun,“ doplnil ještě
Kořínek.
(mik)

V obou t÷chto vozidlech se zranili lidé, osmadvacetiletý šofér Audi pąitom skonéil ve Fakultní nemocnici Olomouc.
2x foto: Policie èR

ěžko lze začít jinak než únorem
1948, který tedy zasáhl zcela
osudově i chod Prostějova. Počátek
měsíce se nesl ve znamení posílání
závadových nepracujících osob do
pracovních táborů, a to na půl roku.
Město zažilo loupež na hlavní poště, kde bylo ukradeno jedenáct tisíc
korun a známky za další tři tisícovky. Na tehdejší dobu velký objem.
Natočen byl propagační film o továrně
Oděvního podniku pod názvem Prostějovská reportáž. Lidovci na táboru
lidu kritizovali zemědělskou politiku
KSČ. To všechno v době, kdy město
navštívil tehdejší šéf odborů Antonín
Zápotocký a okresní pobočka komunistické strany zaznamenala nebývalý
příliv členů. Odboráři z okresního soudu se přidali k celostátní rezoluci podporující zvýšení platů zaměstnanců
soudů a zkritizovali vrchního odboráře Zápotockého, který byl proti. K nim
se pak přidali i ostatní odborové složky
veřejných zaměstnanců.
pak již všichni sledovali pražské
události a věci s tím související ve
městě, tedy demisi ministrů, odjezd
devětadvaceti delegátů na sjezd závodních rad v Praze, pokus komunistů

A

vytvořit i v Prostějově okresní akční
výbor Národní fronty, rozehnání protikomunistické demonstrace, generální stávku 24. února, tvoření Lidových
milicí v Agrostroji, OP a Železárnách,
kterým zbraně přivezli až z brněnské
Zbrojovky, dále pak úspěšné vytvoření
Akčních výborů Národní fronty, zavedení všeobecné cenzury a zahájení čistek ve všech důležitých hospodářských
a společenských organizacích, zrušení
okresních organizací strany lidové
a národně socialistické a čistku ve straně sociálně demokratické a v podstatě
likvidaci všech nekomunistů na důležitých postech ve společnosti. Na manifestaci 27. února vyjádřil Prostějov
podporu novému režimu. Skončilo
období poválečně demokracie...
nor 1958 se nesl ve znamení
úmrtí básníka a čestného občana města Prostějova Petra Bezruče,
který zemřel v olomoucké nemocnici 17. února. Tělo bylo převezeno
do Kostelce na Hané a odtud přes
Prostějov do Ostravy a následně
do Opavy, kde byl pohřben. Jeho
červený dům v Kostelci se letos asi
dočká zahájení oprav, bude to tedy
taková malá pocta k výročí úmrtí.

Ú

ný... A tak za zaznamenání stojí snad
jen otevření podniku Hanácký šenk
v Plumlovské ulici a přejmenování ulice Dolní na třídu Lidových milicí, větší
nadšení asi způsobila ta první událost.
nor 1978 byl důležitý pro sportovce, jelikož byla otevřena víceúčelová sportovní hala za osmadvacet
milionů korun, a to v areálu zimního
stadionu. Za deset let se již doba nesla v duchu Gorbačovské perestrojky
a glasnosti, ovšem v místních poměrech se to nijak neprojevilo. I proto
také mohlo vyjít „veledílko“ místního
okresního výboru KSČ pod názvem
Čtyřicet let socialistické výstavby okresu Prostějov. Těžko mohl kdokoliv, a to
ani ten největší optimista, tušit, že za
necelé dva roky se stane tato publikace
již jen archiválií pro historiky...
únoru 1998 se i v ulicích Prostějova a po celém regionu nadšeně
slavilo hokejové olympijské zlato z Nagana. Roku 2008 podala Obec Držovice u prostějovského okresního
soudu žalobu proti městu Prostějov.
Jejím předmětem bylo deset milionů
korun, které Držovice požadovaly
jako majetkové vyrovnání poté, co se
v polovině července roku 2005 oddělily od Prostějova. Držovičtí tvrdili,

Ú

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
že majetkové vyrovnání bylo pro jejich
novou samostatnou obec nevýhodné.
Představitelé města naopak považovali
vyrovnání za vyřízené, neboť dělení
majetku podle dané metodiky schválil krajský úřad. Na informační službě
prostějovského městského úřadu byla
spuštěna služba CZECH POINT. Občané na tomto pracovišti získali výpisy
z obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku, katastru nemovitostí a trestního rejstříku. Společnost A.S.A. TS
Prostějov nahradila stávajících sedm
parkovacích automatů novými terminály, další dva přidala na parkoviště
v Mlýnské ulici a v Kostelní.

„Hasiči podstoupili obrovská rizika,“
ohlíží se za požárem v Cheopsu
velitel zásahu Ivo Jahn

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ

Koèky nejsou škodná
Nedalo mi to a musím napsat svůj názor na údajné otravy či mizení koček z Krasické ulice a okolí. Pokud je to pravda, někde těla mrtvých koček musí být.
Je to celkem velký počet za relativně krátkou dobu. Ale co je vrchol všeho, tak to je výrok chovatele ptactva, že kočky jsou škodná. Je třeba si uvědomit, že
kočka byla, je a bude vždycky lovec a predátor. Já sama mám dvě venkovní kočky, obě jsou kastrované, pravidelně odčervené a očkované. To, že se přijdou
občas pochlubit s ulovenou myší, považuji za naprosto v pořádku. Tohle totiž patří mezi největší vyjádření přátelství kočky člověku. I když chápu, že ptáci
ve voliérách nejsou z koček nadšeni, proto je má chovatel zabezpečit tak, aby se k nim kočky nedostaly. Je vidět, že o kočkách tento chovatel ptactva neví
nic, stejně jako ten, který je tráví a usmrcuje. Mně samotné pošla kočka na otravu a věřte mi, není to nic příjemného! Proto doufám, že v zájmu všech se
situace vyřeší brzy a policie bude čtenáře Večerníku informovat o výsledcích šetření.
čtenářka Večerníku (identitu autorky redakce zná)
Ostuda nejen Národního domu
Nedávno jsem společně s manželkou navštívil jeden z plesů pořádaných
v Národním domě v Prostějově. Nakonec jsme se museli ještě před začátkem
vrátit domů, neboť žena si na zcela poškozeném chodníku před Národním
domem zlomila podpatek a musela si jít vyměnit boty. Pokud by se jednalo o náhodu, mávli bychom nad tím rukou. Ale chodník před „Národem“ je
v katastrofálním stavu takřka pořád. Vždycky se píše, že se každé jaro nechá
spravit, ale už během následujících letních měsíců jsou malé kostky opět
vydrolené a o období zimy už ani nemluvím. To je hotová katastrofa! Musím říct, že je to naprostá ostuda, když se vždycky chlubíme, jakým skvostem
je pro celý Prostějov náš Národní dům. Teď se do rekonstrukce této secesní
památky investuje sto milionů korun. Najde se pár desítek tisíc na pořádný
chodník, co vydrží?
Pavel Nádeníček, Prostějov

18010510067

PROSTĚJOV Přenechat luxusní
auto tak mladému a nezkušenému
elévovi šoférského řemesla je na
pováženou! Mladík za volantem

tou. Ovšem městská policie by z podstaty věci měla při výkonu své služby
citlivěji posuzovat konkrétní situaci
v kontextu života města jako takového.
Radit barmance, aby kvůli zásobování
provozovny změnila místo podnikání,
je projevem arogance moci.
Drtivá většina občanů od městské policie očekává dohled nad pořádkem ve
městě a především pomoc v nouzových situacích, vše spojené právě s důvěrnou znalostí „vlastního“ prostředí.
Pak bude šance i na přirozenou autoritu strážníků. Ten skrývající se pod
zmíněným číslem ji ovšem nemá šanci
dosáhnout ani do důchodu...

Pranostika říká: Únor bílý, pole sílí, ovšem silný bývá i únor v dějinách. Únor 1968, když jinde se rozmáhal
A tak se na něj dnes podívejme při našem tradičním listování kronika- Dubčekův socialismus s lidskou
mi, které se tentokrát věnují druhému měsíci roku a pohledu zpátky. tváří, byl v Prostějově vcelku nud-

V Bulharské TŏÍSKALY PLECHY Škoda za 300 tisíc, dva lidé v nemocnici!
Mladík s Jaguarem nedal přednost...

situace, abych zastavil na protější straně komunikace a valil padesátkový sud
přes frekventovanou ulici, zaváněly
z dopravně-bezpečnostního hlediska
klasickou švejkovinou. Prakticky jsem
to také mimochodem vyzkoušel, během dne jsou podobné pokusy značně riskantní pro všechny zúčastněné.
Druhý pokus o radu s parkováním za
vzdáleným rohem pak sálal teplým lidským cynismem.
Popravdě bych čekal strohý výklad
zákona o provozu na pozemních
komunikacích spíše od republikové
policie, jejíž jednotlivé hlídky nemusí
být nutně svázány s konkrétní lokali-

ÚNOROVÉ POHLEDY DO KRONIK

Na programu Manthellan i milionové dotace
Program jednání pondělní sešlosti
prostějovských komunálních politiků je více než bohatý. Hlavní
roli budou hrát, ostatně jako během posledního roku při každém
zasedání, diskuse o smlouvách se
společností Manthellan, která už
nyní zahájila přípravné práce na
výstavbu Galerie Prostějov. A poslední vzájemné kroky svědčí o tom,
že diskuse budou opět peprné a velmi
zdlouhavé...

rita vzala za své, ale jelikož k výkonu
tohoto povolání potřeba je, musí se
holt „nahonit“ někde jinde.
Před nějakou dobou jsem se dopustil dopravního přestupku, to uvádím
hned na úvod. Samozřejmě nechtěně,
ale pod tlakem neřešitelných okolností. Když vezete do baru padesátilitrovou bečku, logicky zastavíte co
nejblíže. Co čert nechtěl, za mnou si to
zaparkovali „měšťáci“.
Strážník číslo 1420 nenechal od počátku nikoho na pochybách, že on se
o vlastní autoritu postará, i kdyby čert
na žebráku skákal, jak říkávaly naše
babičky. Jeho rady na řešení dopravní

v noci ve vel
kém,“
pøipomíná ø
editel
aneb od „vítězného února“ až po parkovací automaty strážníkù

V pondølí na zastupitelstvo. Kdy skonêí?
PROSTĚJOV Právě dnes, tj.
v pondělí 19. února, začíná hodinu po poledni v tomto volebním
období již 29. jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Úmyslně uvádíme, že začíná,
protože podle zkušeností z posledních dvou zasedání tohoto
vrcholného orgánu města se nedá
předem určit, kdy skončí. To poslední zastupitelstvo trvalo hned
tři dny!
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GLOSA VEČERNÍKU

„Minimálně v polovině případů jsme reagovali na připomínky
obyvatel daných lokalit,“ prozradil náměstek Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Jak důležité je téma kvalitních chodníků pro všechny Prostějovany napříč městem, prokázala série setkání radních
s občany v závěru loňského roku, kde se komunikace pro pěší ve
špatném stavu probíraly v diskusních příspěvcích snad na všech
místech. Magistrát samozřejmě nezahálí a stejně jako v minulých
letech má i pro letošní rok připraven plán oprav dalších stovek
čtverečných metrů ploch. Na koho se dostane a na koho ne?
Začíná seriál: chodníky, rok osmnáctý...

publicistika

18020510177

„Myší díra“ ve skluzu

OPRAVY CHODNÍKŮ SPOLKNOU PŘES ŠEST

milujeme vecerník
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Kde se bere tolik aut?
Před rokem postavené parkoviště uvnitř prostějovské nemocnice už teď absolutně nestačí! Jezdím nyní dvakrát týdně na vyšetření a vždy po osmé hodině
ráno je parkoviště určené pro 140 vozidel beznadějně plné. Pokládám si otázku,
jak je to možné? Když toto vnitřní parkoviště neexistovalo, pacienti odstavovali
svá auta mimo areál nemocnice a nebylo jich podle mě tolik. Kde se teď tedy
vzalo těch sto čtyřicet aut najednou v osm hodin ráno? Nyní už to zachází tak
daleko, že další automobily parkují uvnitř areálu po stranách komunikací. Za
chvíli aby se tu stavělo další parkoviště!
Petr Linhart, Prostějov

Je mi jich fakt líto
Sama jsem zapřisáhlá nekuřačka, ale to, co vidím denně před prostějovskými restauracemi i malými hospůdkami, ve mně vyvolává soucit s kuřáky. Ti
zde v dešti, zimě i ve sněhu postávají a oddávají se svému zlozvyku. Kouření
považuji i já za škodlivé, ale na druhé straně se mi více nebezpečné pro zdraChce to vìtší postøeh
Není nadto, když v Prostějově padá sníh. Ve středu před dvěma týdny za- ví zdá skutečnost, že ti lidé venku zmoknou a prochladnou. Kouření jistě
čalo chumelit už ráno a ulice se postupně stávaly bílými. Radost pro oči, odsuzuji, ale kuřáků je mi fakt kvůli velmi přísnému zákonu líto.
Marie Dvořáková, Prostějov
vždyť kdy jsme naposledy viděli zasněžený Prostějov. Ale jak je možné, že
se chodníky začaly uklízet od sněhu až ve tři hodiny odpoledne a do té doby
jsme si na nich klidně mohli rozbít ústa nebo zlomit nohu? Chtělo by to
větší postřeh a vyjet s úklidovými četami hned, jak začne chumelit!
Jiří Vodrážka, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz <<<

18021410206

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Prodej písků,
štěrků
a okrasných
oblázků
+ autodoprava
Jana
Maštalířová

Rada přitvrdila vůči Manthellanu

EXK
LUZ

SMLOUVA JE NEPLATNÁ!
PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu hodně přitvrdilo v případě vyostřeného sporu se společností Manthellan.
Ta, jak známo, už zahájila přípravné práce před výstavbou
Galerie Prostějov. Zatímco prostřednictvím advokátní kanceláře Ritter - Šťastný, kterou si rada najala, bylo už na konci ledna Manthellanu zasláno upozornění, že nájemní smlouva na
pozemky v centru Prostějova skončila k 31. prosinci 2017, nyní
většina knšelů zašla podle zjištění Večerníku ještě dál...

Kojetínská 4221/15,
Prostějov
Michal KADLEC
(bývalé stavebniny Advokátní kancelář Ritter - Šťastný totiž na popud Rady statutárního města
STAVOMAT)

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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zpravodajství

Prostějova poslala Manthellanu další
stanovisko, které naprosto popírá platnost jakéhokoliv smluvního vztahu!
„Rada města Prostějova deklaruje,
že nájemní smlouvu uzavřenou mezi
městem Prostějovem a společností
Manthellan ze dne 22. prosince 2010
považuje za absolutně neplatnou,“
citujeme z usnesení.
Vedení města přitom ani nepočkalo
na verdikt Nejvyššího soudu České
republiky, který rozhoduje o dovolání

společnosti Prior, jenž vloni prohrála
u Krajského soudu v Brně spor ohledně neplatnosti smluv mezi magistrátem a Manthellanem. „Mohu pouze
potvrdit, že toto stanovisko bylo skutečně odesláno společnosti Manthellan a rada města za tímto usnesením
v drtivé většině hlasování členů stojí.
Další informace k celé záležitosti už
bude podávat pouze advokátní kancelář Ritter - Šťastný, která nás ve sporu
zastupuje,“ vyjádřila se Alena Rašková,
primátorka statutárního města Prostějova. Večerník se tedy s dotazy k celé
kauze obrátil na zmíněné právní zástupce města, odpovědi jsme ale do

uzávěrky tohoto vydání neobdrželi.
Jedním ze členů rady města, kteří však
s tímto stanoviskem nesouhlasí, je náměstek primátorky Jiří Pospíšil. „Je to
většinové usnesení rady, takže jej respektuji, i když s formulací o smlouvě,
že je absolutně neplatná, nesouhlasím.
Důvodem je to, že žádný soud pravomocně neuznal smlouvy se společností Manthellan právě za absolutně
neplatné. Udělal to pouze okresní
soud, ale jeho rozhodnutí krajský soud
pravomocně zrušil. Jsou dva názory.
Jeden, že jsou smlouvy absolutně neplatné, druhý názor, že smlouvy stále
platí. Já osobně tvrdím, pokud soud
pravomocně nerozhodne o neplatnosti, pak se musí vycházet z předpokladu, že jsou smlouvy platné,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Jiří Pospíšil.
Na otázku, jaké důsledky může toto
usnesení rady města mít, odpověděl
s obavami. „Nevím, jestli si v hysterii,
která se rozpoutala kolem uzavřených
smluv, někteří uvědomují, že by se

IVNĚ

žení svýc
magistrát na základě nedodržení
svých
závazků mohl dostat do situace, kdy by
musel platit náhrady škod. Ty by mohly dosáhnout desítek, možná i stovek
milionů korun,“ podotkl náměstek
primátorky.
O této hrozbě svědčí i samotné vyjádření ze strany společnosti Manthellan,
které Večerník získal uplynulý pátek
odpoledne. „O závěrech ze zasedání
Rady města Prostějova nás město
dosud neinformovalo (tato slova jsou
v přímém rozporu s tvrzením primátorky Raškové - pozn.red.). Nicméně
naše společnost považuje veškeré
smlouvy s městem Prostějov nadále za
platné a účinné, řídí se jimi a jejich plnění bude v případě nutnosti vymáhat
všemi zákonnými prostředky,“ vzkazuje Lukáš Čepelka, manažer Galerie
Prostějov.
Není pochyb, že už při dnešním
jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova se na toto téma
povedou hodně vyhrocené diskuse...

NOVĚ
V NABÍDCE
SKUTR-PV
Plumlovská 15
Prostějov

top produkt
novinka
akce

akce

18021610219

- DEMOLIČNÍ PRÁCE
- NOVĚ v nabídce práce
otočným bagrem (3,5tuny)

Info na tel.: 728 779 992
www.pisky-kamenivo.cz

PROSTĚJOV Jak veřejnost jistě ví,
psala se polovina ledna, když vyhořela kotelna budovy v ulici Tetín,
kterou obývají společnosti sloužící
instituce. Večerník zjisil, že zhruba do konce února by se OS Lipka
i Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA měly vrátit
do opravených prostor.
Obě instituce pracují s postiženými
dětmi. Po nedávném požáru však
musely své tradiční působiště opustit.

„V současné době máme již všechny
předmětné prostory vymalované.
Předpokládám, že někdy na konci
února se budeme stěhovat zpět,“ prozradila Večerniku Marie Turková, ředitelka Střední, základní a mateřské školy
Jistota.
Celková výše škody způsobené požárem se pohybovala kolem 750 000
korun. Drtivou většinu nákladů na
opravy pokryje pojišťovna. „Něco
málo budeme doplácet z vlastního.
Kvůli bezpečnosti například musíme
pořídit novou úpravnu vody, která tady
dříve nebyla,“ upřesnila Turková.

Škola společně s Lipkou bezprostředně po požáru vypsala sbírku
na opravu poničené budovy. „Zatím
se nám od celkem sedmi dárců sešlo čtrnáct a půl tisíce korun. Jedna
z dárkyň z nedaleké Brněnské ulice nám věnovala deset tisíc korun.
Peníze využijeme na dofinancování
oprav, pokud by byla částka ještě
vyšší, použijeme je i na nákup pomůcek pro naše děti,“ konstatovala Turková s tím, že všem dárcům
mnohokrát děkuje. Číslo sbírkového konta přitom zůstává stejné,
a to: 86-7309540277/0100. (mls)

Zhruba do konce února by se do
opraveného objektu měly opět vrátit
obě instituce pracující s postiženými
dětmi.
Foto: archiv Večerníku

Mobil: 606 161 955
Email: skutrpv@email.cz
www.skutr-pv.cz

18021510207

zjistili jsme

18021610218

Lidé na vyhořelý Tetín věnovali 14 500 korun

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
VEČERNÍK

U KOBEŘIC VZNIKÁ „TAJNÁ“ STŘELNICE
Mnozí z místních jsou proti, starosta byl mimo
HRADČANY KOBEŘICE Tak to je bomba! Mezi obcemi Brodek
u Prostějova a Kobeřice se začala budovat střelnice. Zajímavý,
ale také kontroverzní projekt je však zatím obestřen tajemstvím. Přes veškerou snahu se ani Večerníku dosud nepodařilo
zjistit o něm příliš mnoho konkrétnějších informací. Tají snad
někdo něco? A proč?
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Jak si Večerník ověřil hned z několika na sobě nezávislých zdrojů, na
katastru Kobeřic má vyrůst střelnice pro krátké zbraně. Lidé by si
tam tak zřejmě mohli v budoucnu
zastřílet z pistolí, revolverů a malorážek. Podobná střelnice na Pro-

stějovsku přitom funguje pouze
v Drahanech. Mnozí z místních
však z projektu nadšení nejsou.
„Střelnice má být umístěna necelých tři sta metrů od nejbližšího stavení. Fungovat prý bude od devíti
hodin ráno do devíti hodin večer.
My si to ovšem nedovedeme vůbec
představit. Bojíme se hlavně hluku
a poklesu cen našich nemovitostí,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník
Mojmír Voznica, iniciátor petice,
kterou dle jeho vyjádření zatím podepsalo sedmaosmdesát místních.

Nová střelnice by se přitom měla
nacházet naproti fungujícímu
lomu. Pracovat na její výstavbě se
začalo před několika týdny. V relativně odlehlém místě už byly pokáceny stromy a pracuje tam těžká
technika, která srovnává terén.
„Starosta majiteli střelnice prodal
nějaký pozemek. Ten však potřebuje vykoupit ještě další, ale to se
mu zatím nedaří,“ dodal Voznica.
Ohledně celé záležitosti se Večerník obrátil i na vedení Hradčan-Kobeřic. „Jsem mimo, nemám čas.
Zavolejte mi později, ale nejdříve
v pondělí,“ odbyl nás ve čtvrtek
uplynulého týdne starosta Karel
Svoboda, kterého jsme alespoň
prostřednictvím SMS zprávy poprosili o kontakt na majitele střelnice, od něhož bychom získali bližší

EXKLUZIVNĚ

Nová střelnice vzniká naproti fungujícímu lomu mezi Kobeřicemi a Brodkem
u Prostějova. Děje se tak proti vůli některých občanů.
Foto: Martin Zaoral

informace o celém projektu. Ani
toho jsme se ovšem nedočkali. Místostarosta obce v pozdějších hodinách nebral mobilní telefon vůbec
a jiné to nebylo ani o den později...
To se pak člověk zarazí a musí se

ptát: co je na projektu střelnice tak
tajuplného? Jaké jsou záměry jeho
provozovatelů? Byli občané patřičně informováni? Nejen na tyto
otázky se bude snažit Večerník získat odpovědi do příštího vydání.

ŠOKUJÍCÍ!
Bez
řidičáku,
zavřely MRTVÉ MYŠI
ale
s
19
zákazy
řízení
Proč silniční pirát není dávno ve vězení?

K podobné nehodě jako u Pňovic nedaleko Litovle, kde zasahovali hasiči i záchranka, na Prostějovsku v pátek nedošlo.
Foto: HZS Olomouckého kraje

PŘEMYSLOVICE Předminulé
pondělí 5. února navštívili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Minimarket v Přemyslovicích. Po jejich
odchodu zůstala prodejna potravin na osm dní uzavřena!
Minimarket v Přemyslovicích provozuje Van Ling Hoang. Důvodem
uzavření byly dle serveru www.
potravinynapranyri.cz mrtvé myši,

myší trus, výrazně zanedbaný úklid
a značné znečištění všech prostor. Z
těchto důvodů hrozila kontaminace
uskladněných potravin. Od uplynulého úterý 13. února by dle webu
měl být obchod opět otevřen.
Inspektoři SZPI v Přemyslovicích
již před šesti lety v jednom z malých
krámků objevili plesnivé párky, později také uzavřeli zdejší zámeckou
restauraci.
(mls)

V Protivanovì
konèí zubaø
Protivanov (mls) - Více jak deset let
působí v Protivanově zubař MUDr.
Josef Kurfürst. Koncem letošního
března ale bude ordinovat naposledy.
„Pan doktor se přesune do ordinace
blíž k místu svého trvalého bydliště,“
prozradila Večerníku starostka Protivanova Bronislava Krénarová. Zubařů
v okolních obcích Drahanské vrchoviny je pomálu a v samotném Protivanově tak bude stomatolog citelně
chybět. Nejbližší ordinace je v Drahanech, další už jen v Prostějově či Boskovicích. Najít někoho za končícího
zubaře přitom nebude vůbec snadné.
Zubařů je totiž obecně málo. „Náhradu zatím nemáme, ale intenzivně ji
hledáme,“ přislíbila starostka.

Chtìjí nové høištì

Obchod v Přemyslovicích

KOSTELEC NA HANÉ Muž
z Kostelce na Hané se zřejmě zapíše do pomyslné knihy rekordů.
Ovšem velmi nechvalně! Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání podezírají
policisté obvodního oddělení
Prostějov 2 jedenatřicetiletého
muže, ale také jeho třiadvacetiletou přítelkyni. Onoho chlapíka
totiž policisté již poněkolikáté
přistihli za volantem vozidla,
přestože měl v tu chvíli tři platné
zákazy řízení, celkově jich má na
svém kontě už devatenáct!
Podezření z dalšího přečinu policisté zjistili na základě vlastního důkladného šetření s využitím osobní
a místní znalosti. „Podezřelá žena se
uvedeného přečinu měla dopustit
tím, že v nejméně jednom případě
dne pátého ledna tohoto roku řídila
v Kostelci na Hané osobní automobil typu Škoda Forman, přestože
měla rozhodnutím Magistrátu měs-
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ta Prostějova vysloven platný zákaz
řízení všech motorových vozidel.
Zákaz činnosti v délce dvanácti měsíců jí skončil až o dvacet dní později. Partner podezřelé ženy se měl
stejného skutku dopustit stejným
vozidlem na stejném místě, ale třicátého prosince 2017. Také on má
vysloven platný zákaz řízení všech
motorových vozidel,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Uvedený muž není jako řidič rozhodně žádným svatouškem, a jak
samotní policisté říkají, jde o „známou firmu“. „V jeho případě se aktuálně jedná o tři platné zákazy řízení.
První dva mu byly uloženy rozhodnutím Magistrátu města Prostějova.
Jedná se o zákaz uložený v listopadu
roku 2016 na dobu osmnáct měsíců
a zákaz z března minulého roku na
dobu čtyřiadvaceti měsíců. Poslední
zákaz na dobu šestatřicet měsíců byl

muži uložen rozhodnutím Okresního
soudu v Prostějově v červnu minulého roku,“ vypočítal Kořínek s tím, že
oběma podezřelým za jejich jednání
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.
Zásadní roli při zjištění uvedeného
protiprávního jednání hrála osobní
a místní znalost policistů obvodního oddělení Prostějov 2. „Podezřelý
muž totiž v tomto oboru není žádným nováčkem. Jeho lásku k motorovým vozidlům a nerespektování
zákonů musí policisté řešit již od
jeho dětských let. V evidenční kartě
řidiče má k dnešnímu dni celkem
devatenáct záznamů! První zákaz
řízení mu byl vysloven za řízení
v opilosti již v listopadu roku 2003.
Za zmínku stojí také fakt, že nikdy
nevlastnil řidičský průkaz pro řízení
automobilů,“ šokoval na mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
(mik)

Malé Hradisko (mls) - Hned dva
větší projekty chystají v Malém
Hradisku. Obec si podala žádost na
Krajský úřad Olomouc kvůli vzniku
víceúčelového hřiště, ze které vyplývá, že by sportoviště našlo na vesnici
své využití. Ještě letos by se také měly
rozběhnout opravy hasičské zbrojnice, u které dojde k výměně oken,
vrat, elektroinstalace, a to i díky dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).

Podpoøili církev
Konice (mls) - Celkem pětadevadesát tisíc korun vhodilo do pomyslné
kostelní kasičky vedení města Konice. Jedná se o dar na činnost římskokatolické církve pro tento rok.

Dají peníze na sport
Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou vyhlašuje
pro rok 2018 grantové řízení na
poskytnutí dotace z rozpočtu města
v programech „Podpora spolkových
aktivit“ a „Sportem k lepší kondici“.
Maximální výše požadovaných prostředků na jeden projekt je v prvním případě 25 000 Kč, v druhém
30 000 Kč. Podávat žádosti lze do
9. března 2018 na Městském úřadě
Němčice nad Hanou.

Zlatá vaøeèka
v Drahanech
Drahany (mls) - Sbor dobrovolných hasičů Drahany zve na Zlatou
vařečku. Soutěž se koná v sobotu 24.
února od 8:00 hodin v lese v místní
části Japonsko městyse Drahany.
Zlatá vařečka je soutěž pětičlenných
družstev ve vaření na otevřeném
ohni v kotlíku bez použití polotovarů a jiných připravených surovin.
Součástí klání bude i branný závod
tříčlenných družstev, jehož součástí
bude střelba ze vzduchovky, hod granátem a další disciplíny.

Sněhová nadílka řidiče zakončí Kladecká lyže
nezaskočila

Týden snů na sněhu

PROSTĚJOVSKO
Navzdory
pátečnímu hustému sněžení nebyly v prostějovském regionu do
uzávěry tohoto vydání hlášeny
žádné větší dopravní komplikace.
Během celého pátečního dne, kdy
se sněhové vločky spustily ponejvíce, přijali policisté oznámení
„pouze“ o dvou nehodách. Hasiči
či rychlá záchranná služba nemuseli zasahovat ani u jedné z nich.

Martin ZAORAL
V pátek 16. února o půl osmé došlo
k bouračce na lesní cestě u Horního Štěpánova, kde se srazily Škoda
Yeti a Land Rover Defender. „Přivolaní policisté na místě vyloučili
ovlivnění řidičů alkoholem. Protože nedošlo ke zranění osob a byly
splněny další podmínky, řidiči nakonec celou věc řešili formou takzvaného ‚euroformuláře‘,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olo-

K podobné nehodě jako u Pňovic nedaleko Litovle, kde zasahovali hasiči i záchranka, na Prostějovsku v pátek nedošlo.
Foto: HZS Olomouckého kraje

mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Krátce před osmou hodinou ráno
policisté přijali také oznámení
o nesjízdnosti silnice mezi obcemi Držovice a Olšany u Prostějova. Posléze však zjistili, že se

jedná o soukromou cestu, která se
v zimě neudržuje.
Ke druhé nehodě v průběhu pátečního sněžení došlo o půl jedenácté
v Ladíně u Konice, kde se srazila
dodávka Renault Master s osobním
autem Citroen. „I v tomto případě

nedošlo ke zranění a byl použit euroformulář,“ konstatoval František
Kořínek.
Hasiči u karambolů v regionu nezasahovali vůbec. „V kraji máme evidováno celkem dvanáct zásahů u nehod na silnicích, ani k jednomu však
nedošlo na Prostějovsku,“ potvrdila
Večerníku Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
Relativně bezproblémovou situaci
na silnicích měli i samotní cestáři.
„Žádná komunikace nebyla uzavřena, všechny jsou sjízdné,“ konstatoval v pátek odpoledne konický cestmistr Karel Krátký.
Víkendové dění shrnou složky Integrovaného záchranného systému až
dnes, tj. v pondělí 19. srpna.

Uplynulou sobotu se v Kladkách ve velkém lyžovalo i pod umělým osvětlením.
Foto:www. lyzovanikladky.cz

KLADKY Konečně! Po svém opětovném rozjezdu se vleky v Kladkách už nezastavily. Z dlouhodobé předpovědi navíc vyplývá, že
lyžovat by se v jediném areálu na
Prostějovsku mohlo po celý nadcházející týden. Tuto neděli se tu
pak bude konat Kladecká lyže,
které se mohou zúčastnit závodníci od 2 do 120 let.
„Podmínky pro lyžování jsou u nás
výborné. V provozu jsou všechny

vleky a půjčovna lyžařského vybavení,“ vzkazuje Jiří Křeček, předseda
kladeckých sokolů, kteří ski areál
provozují. Během letošní teplé zimy
se v nízko položeném středisku začalo lyžovat až 18. ledna. Po deseti
dnech se však vleky zastavily a opět
se rozjely až v pondělí 5. února. Od
té doby si tu ovšem lyžaři mohou
užívat krásně upraveného svahu a lyžování bez front.
dokončení na straně 11 >>>

milujeme

region

KRONIKA
Bleskové zadržení

Přes noc z pondělí 12. na úterý
13. února došlo ke vloupání do
rekreační chaty v katastru obce
Zdětín, kam pachatel vnikl po násilném otevření vstupních dveří.
Následně objekt prohledal a odcizil
mimo jiné televizor, meteostanici,
elektrický přímotop a dalekohled.
Celková výše hmotné škody způsobená odcizením byla vyčíslena na
7 200 korun. Na další dvě tisícovky
pak byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením. V úterý po šesté hodině zadrželi policisté z obvodního
oddělení Prostějov 2 na základě
provedeného opatření na komunikaci mezi obcemi Zdětín a Lešany
padesátiletého muže, u kterého
zajistili věci odcizené při uvedené
krádeži. Muž se pod tíhou usvědčujících skutečností ke skutku přiznal.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. U soudu
mu hrozí až tři roky vězení.

Jednoduchá kořist

Uplynulý pátek 16. února před desátou hodinou ponechal třiačtyřicetiletý muž v Olomoucké ulici v Držovicích bez dohledu neuzamčený
osobní automobil značky Ford. Toho
využil dosud nezjištěný pachatel, který z předního sedadla automobilu
odcizil fotobatoh značky Prologic,
platební kartu, technický průkaz
k vozidlu, notebook značky Lenovo,
externí hard disk, dva tablety značek
Lenovo a Huawei, svazek čtyř klíčů
a finanční hotovost dvanáct tisíc korun. Celkem byla způsobená škoda
vyčíslena na 24 000 korun. Neznámý
pachatel je pro toto jednání podezřelý
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí
mu až dva roky vězení.

zprávy z regionu

Dvakrát si potáhla

18021610213

Uplynulý pátek 16. února pět minut
po půlnoci kontrolovali policisté
v Němčicích nad Hanou osobní
automobil typu Volkswagen Golf
a jeho pětatřicetiletou řidičku. Po
negativní dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu policisté
ženu vyzvali také k podrobení se testu na přítomnost jiných návykových
látek. Tomu se podrobit odmítla,
ale přiznala, že si asi hodinu před
kontrolou „dvakrát potáhla“ ze skleněnky s marihuanou. I přes poučení
o následcích takového jednání se
poté dáma odmítla podrobit i odbornému lékařskému vyšetření.

Muž se LEKL
policistů a v opilosti
NABOURAL

aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

MYSLIVCI V DOBROCHOVĚ MĚLI OBECNÍ Ve Skřípově hospodu nakonec koupí
Během premiérových Vepřových hodů
nejrychleji zmizela tlačenka
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
DOBROCHOV „Největší svátek je, když se zabíjí prase,“ odpověděl
na dotaz pana faráře Jaromír Hanzlík ve filmu Slavnosti sněženek. Se
změnou životního stylu tradičních porážek v rodinném kruhu však
ubývá. Podobně je tomu i se zabijačkami obecními. Ty měly dříve své
pevné místo v každé obci a patřily k zimě více než nakupování dárků
na Vánoce. Stačí se podívat na Ladovy obrázky. Obnovit tuto tradici
se uplynulou sobotu pokusili v Dobrochově členové Mysliveckého
spolku Předina Kobeřice. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho nechyběl.
Za ústupem obecních zabijaček stojí sbližování s „evropskou“ legislativou se
mimo jiného Evropská unie. Díky vete- staly obecní zabijačky nelegálními. Kririnárnímu zákonu schválenému v rámci tizovaný zákon striktně zakázal poráže-
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ní zvířat pro veřejnou spotřebu mimo
jatka. Cestu od chrochtajícího pašíka až
k voňavé jitrnici tak už lidé na návsích
sledovat nemohou. „Včera jsme porazili dvě prasata. Nebyla nijak velká, obě
měla dohromady zhruba dvě stě padesát
kilogramů. Jedná se o premiérový ročník Vepřových hodů, a tak jsme netušili,
kolik lidí dorazí,“ prozradil Večerníku
Radomil Holík z pořádajícího Mysliveckého spolku Předina Kobeřice, který
hospodaří nejen na katastru Kobeřic, ale
i Hradčan a Dobrochova.
Lidé si díky tomu mohli přímo na
místě pochutnat na zabijačkové polévce a čerstvé vepřové pečeni se zelím, které následně někteří zapíjeli
pivem. Domů si pak mohli odnést tla-

ZABIJAČKU

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Díky dotacím
má vzniknout
komunitní
centrum
zjistili jsme

jjak
ak ssee bbaštilo
ašttillo v ddobrochově...
obbroochoově...

3x foto: Martin Zaoral

SKŘÍPOV Odvolávám, co jsem
odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Známým citátem z pohádky Pyšná
princezna by se dala charakterizovat situace týkající se odkupu
Pohostinství U Macha ve Skřípově. Před rokem byl zdejší starosta
připraven získat hospodu za 3,25
milionu korun. Po bouřlivé diskusi
Myslivci nejen z Kobeřic se v Dobrochově postarali nejen o porážku prasete a příprase mu pro tento návrh nepodařilo
vu jídla, ale i o všestranné pohodlí strávníků.
Foto: Martin Zaoral
získat většinu zastupitelů a obec od
čenku, jelítka, jitrničky, ovar, škvarky vidí, jak život začíná i končí. To ovšem tohoto záměru ustoupila. Nyní se
a jiné dobroty. Na Vepřové hody do- většina dnešních dětí nezná. Účast na však podmínky změnily.
razili jak místní, tak i lidé ze širokého podobných akcích by jim to mohla přiokolí. „O pochutiny byl zájem, jako blížit,“ litoval Radomil Holík, který však
první zmizela tlačenka,“ usmál se Holík, byl s akcí i v „okleštěné“ podobě spoko- Už se zdálo, že odkup hospody ve
podle něhož je škoda, že dnešní společ- jený. „Chtěli jsme to zkusit, abychom Skřípově definitivně odpískali. Do obnost ztrácí kontakt s přirozeným kolo- věděli, jaký bude mít akce ohlas. Ten byl jektu chtěl zdejší starosta přitom přeběhem života a smrti. Ústup od obec- celkem solidní, takže už nyní víme, že sunout pořádání společenských akcí.
ních zabijaček pak vnímá jen jako jeden hody za rok opět zopakujeme,“ přislíbil „Starý sál již nevyhovuje hygienickým
z projevů tohoto všeobecného trendu. zástupce spolku, jehož další akcí bude normám, a to zejména kvůli hluku,“
„Mrzí mě, že vesnické zabijačky se vším červnový dětský den pořádaný přímo vyjádřil se pro Večerník již dříve Miroslav Kadlec. Jenže cena 3,25 milionu
všudy už nejsou možné. Myslivci stále v Kobeřicích.

Martin ZAORAL

Bral peníze i zlato
Minulé úterý 13. února po dvaadvacáté hodině vnikl dosud nezjištěný pachatel po vypáčení garážových vrat do rodinného domu
v Kostelci na Hané, který prohledal a odcizil z něj finanční hotovost
třicet tisíc korun, dále dvanáct zlatých prstenů, čtyři zlaté přívěsky,
čtyři zlaté náramky a šest sad příborů složených z vidličky a nože.
Celkem měl způsobit škodu vyčíslenou na 132 000 korun.
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Lidé si mohli nakoupit zabijačkových specialit do zá- Z pořádné porce jídla měl radost i starosta Dobrochova Na „prdelačce“ a moravském vrabci se zelím a knedlísoby.
Miloslav Kříž.
kem si pochutnávali malí i velcí.

U Vranovic bouraly dva kamiony

Řidiči se nedokázali shodnout na vině

VRANOVICE-KELČICE Křižovatka poblíž dálnice u motorestu ve
Vranovicích-Kelčicích není zrovna
dvakrát bezpečná a poměrně často
tam dochází k nehodám. Předminulý pátek se právě zde střetli dva
kamiony. Ani jeden z řidičů nechtěl
nechat vinu na sobě, proto příčinu
střetu vyšetřují policisté...
„V pátek jedenáctého února před
polednem došlo v křižovatce v obci
Vranovice-Kelčice k dopravní nehodě
dvou nákladních automobilů. Třiatřicetiletý cizinec vjel s vozidlem značky
Volvo s návěsem do křižovatky od Vranovic v době, kdy tudy po hlavní komunikaci od Žešova řídil jednatřiceti-

letý řidič nákladní automobil značky
MAN. Následoval střet pravé přední
části Volva s pravým bokem MANu,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov s tím, že ke
zranění osob nedošlo, výše způsobené
hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Na zavinění nehody se však
muži nedokázali shodnout. Proto jsou
příčiny, okolnosti i míra jejího zavinění předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. (mik)

Ani jeden z kamionů nebyl sice vážněji
poškozen, ale stotisícovou škodu někdo
nahradit musí. Policisté vyšetřují příčinu a
hledají viníka nehody. 2x foto: Policie ČR

Týden snů
na sněhu zakončí
Kladecká lyže

Majitelé domu z opilého řidiče určitě neměli radost. Muž ve škodovce jim značně
poškodil oplocení.
Foto: Policie ČR

KOSTELEC NA HANÉ Uplynulou
sobotu 17. února po osmé hodině
prováděli policisté běžnou hlídkovou
činnost v Kostelci na Hané. V jednu
chvíli se zaměřili na podezřelou škodovku, která před nimi kličkovala.
Její šofér se strážců zákona v jejich
služebním vozidle zalekl a naboural.
Byl totiž totálně opilý...
„Při jízdě za osobním automobilem typu
Škoda Octavia se policistům nezdál styl
jízdy vozidla a rozhodli se provést kontrolu jeho řidiče. Na služebním vozidle proto
zapnuli maják a světelný nápis ´stop policie´, na což šofér reagoval stržením řízení
doprava. Následkem toho vozidlo vyjelo
mimo komunikaci a po přejetí chodníku
Pohostinství U Macha ve Skřípově prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Jeho reálnou hodnotu by měl nyní posoudit nezávislý odhad.
Foto: archiv Večerníku narazilo do oplocení u rodinného domu.
Ke zranění osob při havárii nedošlo. Výše
korun se některým zastupitelům jevila důchodce či přednášky. Pokud by byly způsobené hmotné škody byla předporušeny tyto podmínky, hrozí, že
jako přemrštěná.
Aktuálně je vše jinak. Vedení Skřípova dotace bude muset být vrácena,“ předodkup Pohostinství U Macha koncem stavil projekt zastupitel Igor Crha.
ledna schválilo ovšem za podmínky, S návrhem na vybudování komunitníže jeho cena nepřesáhne 2 550 000 ho centra za těchto podmínek většina
korun. Obec by přitom měla ze svého zastupitelů souhlasila. „V objektu buzaplatit pouze půldruhého milionu, deme muset počítat s vysokými měsíčzbytek by měla pokrýt dotace na vy- ními náklady na provoz. Myslím, že by
bylo výhodnější postavit z dotace pro
budování komunitního centra.
Co si pod tímto krokem mají obča- tyto účely nový dům, který by se po
né představit? „Komunitní centrum pěti letech mohl prodat nebo pronanesmí být využíváno pro komerční jmout,“ vyjádřil se Otto Schölzl, který
účely, může se využívat výhradně na jako jediný hlasoval proti odkupu poškolení, besídky pro děti, akce pro hostinství i za nových podmínek.

S náklaďákem
si „lehl“ na bok

U benzínky zazmatkovala,
DOSTALA RÁNU...

>>> dokončení ze strany 9
V závěru týdne by se zde navíc měl
konat další ročník závodu v obřím
slalomu pro každého milovníka sjezdového lyžování Kladecká lyže. Tentokrát neproběhne v sobotu, ale až
v neděli. „Důvodem je sobotní závod
v Hlubočkách,“ vysvětlil Jiří Křeček.
Kladecká lyže se tak bude konat v neděli 25. února. Prezentace účastníků bude probíhat od
8:30 do 9:30 hodin. Start prvního
závodníka je naplánovaný na 10:00
hodin, končit by se mělo ve 13:00
hodin. Závodit se bude v celkem šesti
věkových kategoriích.
(mls)

MOSTKOVICE Předminulou neděli 11. února před sedmnáctou hodinou došlo k dopravní nehodě u čerpací stanice pohonných hmot poblíž
Mostkovic. Při výjezdu z benzínky
zazmatkovala mladá řidička škodovky, která se po dvaceti metrech chtěla
na znovu vrátit, při odbočení však do
jejího vozu vrazilo další auto...
„Na komunikaci mezi Prostějovem
a Ohrozimí došlo k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů. Dvaatřicetiletá řidička Škoda Octavie na uvedenou komunikaci vyjela od benzínové

Nenadálé odbočení bylo příčinou nehody těchto dvou osobních automobilů. Naštěstí došlo jen ke hmotným škodám. 2x foto: Policie ČR

čerpací stanice Mostkovic a směřovala
na Ohrozim. Pětašedesátiletý řidič automobilu značky Dacia jedoucí ve stejném
směru od Prostějova měl vyšší rychlost.
Proto začal Octavii předjíždět. Řidička
Octavie však po asi dvaceti metrech
začala odbočovat doleva, tedy zpět do
prostoru čerpací stanice. Následkem

běžně vyčíslena na čtyřicet tisíc korun,“
popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Muž ale neboural jen tak zničehonic...
„Policisté u sedmačtyřicetiletého řidiče
následně provedli dechovou zkoušku,
kterou změřili hodnotu 2,39 promile alkoholu v dechu. S naměřenou hodnotou
souhlasil a přiznal vypití čtyř desetistupňových piv během předchozí noci. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky. Za ten podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel. Další jízdu mu policisté
zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz,“ doplnil Kořínek.
(mik)

toho došlo k bočnímu střetu obou vozidel,“ uvedl k nehodě František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění při dopravní nehodě
naštěstí nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na vozidlech byla před-

běžně vyčíslena na 150 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího šetření. Po prohlídce
poškození vozidel policisté na místě zadrželi osvědčení o registraci vozidla Dacia,“
sdělil dále František Kořínek.
(mik)

Řidič tohoto náklaďáku policistům uvedl, že se vyhýbal protijedoucímu vozidlu. Proto
skončil na „boku“ v příkopu.
Foto: Policie ČR

PTENÍ Složitou situaci musel podle
svých slov řešit mladý řidič nákladního vozidla. Na silnici mezi Ptením
a Ptenským Dvorkem se údajně vyhýbal protijedoucímu autu. Ovšem
tak nešťastně, že nakonec skončil
v příkopu, navíc si těžké auto „lehlo
na bok“.
„V pondělí dvanáctého února po desáté
hodině dopolední došlo na komunikaci
mezi Ptením a Ptenským Dvorkem k havárii nákladního automobilu Iveco. Dle
slov sedmadvacetiletého řidiče k havárii
mělo dojít při míjení se s protijedoucím
automobilem. Z toho důvodu řidič najel

na pravou nezpevněnou krajnici, následkem čehož došlo ke sjetí vozidla do
příkopu a převrácení na pravý bok. Ke
zranění osob při havárii nedošlo,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidle, nákladu a jednom stromu
v příkopu byla předběžně vyčíslena
na 81 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek na místě vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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„PRO MĚ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ LIDÉ TI, KTEŘÍ UŽ
MEZI NÁMI NEJSOU, A TI KTEŘÍ SE TEPRVE NARODÍ“
Ve druhém dílu hovoří Michal Šmucr nejen o historii a spolku, ale také o GJW
PROSTĚJOV V minulém vydání
jste mohli na tomto místě najít obsáhlý rozhovor s Michalem Šmucrem, (na snímku) který v letošním
roce slaví malé osobní jubileum.
Již patnáctým rokem je totiž ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově, které je bezesporu nejprestižnějším studijním ústavem
v regionu. I když moderní doba jedenadvacátého století svědčí všem
možným technologiím, „wolkrák“
si dokázal udržet nadstandardní
úroveň. Nejen o tom jsme hovořili
s mužem, jenž se nedávno ujal role
předsedy Spolku Hanácký Jeruzalém, který již tuto neděli pořádá jednu připomínkovou akci související
se židovskou kulturou. I toto téma
bylo součástí naší zpovědi. Její druhou část vám přinášíme právě teď.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Petr

KOZÁK

18021610217

●● V první polovině rozhovoru
jsme končili problematikou židovského hřbitova ve Studentské ulici,
na kterou bychom nyní navázali.
Vy jste v této otázce znalý poměru
obou stran, a to jednak jako zastánce kultury této komunity, jednak
jako ředitel studijní instituce, když

vezmeme v úvahu, že školní děti
jsou jedním z argumentů, proč nechat prostor ve stávajícím stavu.
Umíte si představit, že by se studenti GJW dívali z okna na hřbitov?
„Z tohoto pohledu je to věc, která se
těžko vysvětluje... Já bych si osobně
přál, kdyby moje děti chodily každý
den do školy okolo hrobu rodiny Husserleho nebo rabína Horowitze. Nevidím v tom nic hrůzostrašného, naopak. Připomíná mi to, jak kdysi jeden
český spisovatel řekl, že největší štěstí,
které jej potkalo, je, že může v Praze
bydlet v bytě, kde se u snídaně při pohledu z okna kouká na starý židovský
hřbitov a uvědomí si, proč začíná den.“
●● Jaké z toho tedy máte pocity?
„Celé to je o otázce vztahu k hodnotám, naší historii a našim předkům.
A mám pocit, že toto všechno se ze
společnosti nemalou rychlostí vytrácí. Řeknu to takhle. Pro mě jsou nejdůležitější lidé ti, kteří už mezi námi
nejsou, a ti kteří se teprve narodí. My,
kteří jsme na světě teď, jsme tady kvůli
těm prvním i těm druhým. To je jediný
opravdový smysl našeho života.“
●● Věříte tedy v konečnou dohodu?
„Samozřejmě že k dohodě dojde. Jsem
ryzí optimista. (úsměv) Současně ale na
rovinu říkám, že pokud si někdo myslí,
že bude vyjednávat tak dlouho, až se na
celou věc zapomene, tak je politicky naivní. Tato otázka ze světa jen tak nezmizí
a nelze vše vyřešit jinak než dohodou.
A čím víc půjde vedení magistrátu dohodě vstříc, tím bude řešení pro město
a jeho občany lepší a příznivější.“

●● Problematika židovského hřbitova se nedávno objevila i v jednom
z dokumentů na obrazovkách České televize, který byl hodně tendenční a ve kterém jste také vystoupil. Jak byste jej po jeho zhlédnutí
okomentoval?

dovskou kulturu obecně. Cílem je
ukázat, že mezi námi nežili cizí lidé,
ale byli to řádní občané Prostějova
a jejich rodiny, které tam na tom
starém hřbitově leží.“
●● Máte nějaký příběh, který židovskou kulturu důstojně připomíná?

lávací program. Tato slova
dokazuje fakt, že mezi
žáky základních škol
je zájem o přihlášky
každým rokem velký,
což je vždy to nejlepší vysvědčení. Naším

Já bych si osobně přál, kdyby moje děti
chodily každý den do školy okolo hrobu
e.
rodiny Husserleho nebo rabína Horowitze.
ak.
Nevidím v tom nic hrůzostrašného, naopak.
„Bohužel tato záležitost se stala nejen
regionální kauzou a celorepublikovým tématem, ale už je to celosvětová
diskuse... Kdo sleduje média, snadno
zjistí, že o Prostějovu se píše jenom
ve dvou souvislostech. Jednak jsou
to prostějovští sportovci, především
tenisté, a pak problematika starého
židovského hřbitova. Pořad České
televize zapadá do celého kontextu
dosavadních událostí, kdy zcela selhala
komunikace a nevyužila se příležitost,
aby vznikl hezký příběh, z něhož mohli
všichni těžit. Stal se z toho pravý opak.
A ten dojem po televizní reportáži nebyl jiný...“
●● Je známo, že jste předsedou nového Spolku Hanácký Jeruzalém. Hodláte do záležitosti nějak vstoupit?
„My nejsme žádná vyjednávací skupina. Svojí činností pouze chceme, aby
lidé pochopili trochu jiné souvislosti,
více se zajímali o historii a nejen ži-

„Vzorem mohou sloužit nedaleké
Boskovice, jak tam přistoupili k tradici a historii. Lidé si sami dávají na své
domy cedulky s připomenutím toho,
kdo v nich žil před nimi. Scházejí se
na akcích, vyhrazují pietní místa. Když
jsem se ptal, kde je kořen toho, jak to
dokázali, bylo mi řečeno, že na začátku
to sice bylo velmi těžké, lidé se zpočátku bránili, ale pak pochopili, že je to
velká příležitost pro město. Dokonce
tam nyní pořádají každoroční festival.
A Boskovice nejsou samy, zajeďte se
podívat třeba do Loštic a na řadu dalších míst, kde ví, jak s historií zacházet.
Myslím, že v Prostějově můžeme jít
stejnou cestou.“
●● Nejbližší akcí spolku bude přednáška k méně známému židovskému
svátku Purim. Co byste k tomu řekl?
„Chceme vtipně připomenout tradici a obsah tohoto svátku, o kterém
si myslíme, že bychom jej měli mít
v povědomí. Spolupracujeme na tom
s tanečním souborem Cyrilometodějského gymnázia a divadelním souborem Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera, v jehož aule se celá akce uskuteční.
Věřím, že se náš záměr setká u diváků
s patřičným zájmem. Budeme rádi,
když jich přijde co nejvíce a povede
se nám je vtáhnout do historie i pobavit. Po zkušenostech z naší první akce
jsem docela optimista. Myslím, že lidé
umí být i otevření.“ (úsměv)
●● Už patnáctým rokem jste ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera, což
o něčem svědčí. Přepadá vás třeba
před spaním nostalgický pocit hrdosti či uspokojení?
„Nepropadám nikdy nějaké nostalgii.
Pokud někdy třeba z něčeho nespím,
tak přemýšlím o dalším rozvoji a věcech týkajících se toho, jak maximálně využít možnosti, které škola může
dát zde studujícím dětem. Samozřejmě při pedagogické práci, ať ji děláte
jakkoliv dlouho, vás trápí spousta
pochybností, jestli v tom nebo jiném
případě člověk rozhodl správně. To
k tomu patří. Je to součást něčeho,
čemu já říkám pokora učitele. A tu by
člověk neměl ztratit celý život. A nad
tím někdy přemýšlím tak usilovně, že
nespím, nikoliv nad pocitem či snad
dokonce chvástáním, jak dlouho je
člověk ve funkci. (úsměv) Navíc jsem
přesvědčen, že především díky kolegům se nám naše společná práce daří
a odchází odtud řada vynikajících
studentů dělajících gymnáziu, které
již brzy oslaví sto dvacáté výročí, čest.“
●● Kdybyste se měl ohlédnout za
těmi patnácti roky. Na co jste nejvíce pyšný?
„Vůbec nechci říkat, na co jsem pyšný, takhle nepřemýšlím. Myslím, že
mám klidné a čisté svědomí, že jsme
za dobu mého působení ve funkci
realizovali spoustu změn, které jsou
ku prospěchu této škole. Gymnázium
jako takové zkrátka neustrnulo, zachytilo moderní trend jednadvacátého
století a výrazně zlepšilo podmínky
pro studium, vybavení i samotné prostředí. Povedlo se nám inovovat i vzdě-

●● U přesunu Divadla Point bych
se rád zastavil.
V jakém je
stádiu? A co
myslíte, že
to přinese za
změnu?
„Po ukončení
dlouholetého působení
v Olomoucké
ulici nyní ve spo-

Foto: internet
jediným cílem pak zůstává, aby absolventi byli co nejlépe připraveni pro
další studium na vysokých školách,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí,
kam jich směřuje čím díl více.“
●● Byla naopak chvíle, kdy jste se
vším chtěl praštit? Nebo moment,
na který byste nejraději zapomněl?
(dlouho přemýšlí) „Ne, že bych nevěděl,
co mám odpovědět. Ale tato otázka
nutí člověka k zamýšlení, k čemu všemu se má přiznat... (úsměv) Pokud
mě někdy něco zvedne ze židle, tak se
to málokdy týká života v samotném
gymnáziu. Jde spíše o věci, které se
ve školství odehrávají obecně. Ještě
mi sice naštěstí neberou optimismus
a chuť do další práce, ale dokáží mě
rozčílit! A myslím si, že nejsem sám.
Většina pedagogických pracovníků
dnes nesmírně touží po tom, aby mohla v klidu dělat svoji práci a být za to
rozumně ohodnocena. Obnovit tento
pocit a tento stav je dnes jedním z nejdůležitějších úkolů českého školství.“
●● Co v nejbližší době Gymnázium
Jiřího Wolkera chystá? A jaké máte
plány do budoucna?
„My máme letos několik úkolů, které
musíme vyřešit. Především nás čekají
další modernizace učeben, otázka řešení bezbariérovosti budovy a řešíme také
působení studentského divadla, které se
stěhuje do nových prostor. A samozřejmostí jsou personální, organizační a obsahové věci, které se týkají změn ve školních vzdělávacích programech. Takže
práce je spousta a cílem je, abychom
ke zmíněnému sto dvacátému výročí
gymnázia dotáhli do konce zejména
věci týkající se interiéru. Aby si každý z
nás mohl říct, ano, to je škola, do které
rádi chodíme.“ (pousměje se)

lupráci s Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějov hledáme
způsob a prostředky, jak divadlo adaptovat v prostorách budovy na Husově
náměstí. Věřím, že již brzy se nám to
podaří. Momentálně tam chystáme
určité inovace a divadlo prozatím hostuje po různých místech, například
v olomoucké Šantovce nebo v Městském divadle v Prostějově na jevišti za
opnou. Konkrétní termín, kdy se herci ukáží zase doma, bych v tuto chvíli
nechtěl říkat. Mělo by to ale být určitě
ještě v roce 2018.“
●● Co byste vedle úspěchů na ‚prknech, co znamenají svět´ ještě dále
označil za největší chloubu gymnázia?
„Na gymnázium chodí momentálně
sedm stovek žáků a je důležité, aby se
snažili o co nejlepší výsledek v tom,
co je nejvíce baví nebo zajímá a v čem
by chtěli hledat budoucí uplatnění.
Mám velkou radost z toho, že naši
studenti bývají z drtivé většiny úspěšní
v přijímacím řízení na výběrové vysoké školy, lékařské fakulty a podobné
prestižní ústavy. Těší mě také sportovní úspěchy, obzvlášť když část kapacity
gymnázia jsme se před časem rozhodli
věnovat projektu s tímto zaměřením.
Spojit sport a kvalitní studium může
být prospěšné i Prostějovu jako městu
sportu. Důraz klademe na cizí jazyky
a přírodní vědy.“
●● Chcete něco vzkázat čtenářům
Večerníku?
„Nedávno jsem četl pěkný citát. Zní
takto: ‚Mohli bychom si užít chvíli
ozdravného ticha, kdyby se lidé vyjadřovali pouze k věcem, kterým rozumí
a které se jich dotýkají.‘ Myslím, že to
přesně sedí na současnou situaci ve
společnosti.“

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

letos slavíme jubileum...
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„Ruďák“ se změnil v ráj sportovců všeho věku

PROČ JE NA OPRAVENÉM NÁMĚSTÍ TOLIK LAVIČEK?
PROSTĚJOV Kompletní rekonstrukce „Ruďáku“ je ve
své polovině. Přestože se
prostějovské náměstí na první pohled změnilo k lepšímu
a všeobecná kritika se zatím
nedostavila, pozornost lidí
budí zejména velké množství
laviček.„K čemu je jich tam tolik?“ ptají se.

NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL

Náměstí Spojenců všeobecně
známé jako „Ruďák“ se po letech
příprav začalo rekonstruovat loni
v létě. Jako první vzniklo parkoviště
před úřadem práce. I během zimní
pauzy už je na náměstí patrné, že
tam ku příkladu vznikla řada nových
sportovišť, která mohou využívat
jak špunti z mateřinky, tak i senioři.
K dispozici budou tradiční dětské
hřiště, hřiště pro volejbal a další sporty či cvičební prvky pro venkovní
fitness. Novinkou je i asfaltový ovál
pro in-line bruslaře, úpravou prošly
i chodníky a zeleň. Nenaplnily se přitom obavy některých lidí z masivního kácení. Rekonstrukce však dosud
neskončila. „Jsme teprve v polovině.
Na jaře dojde na opravy silnic a parkovacích míst po obvodu náměstí,“

Počtem míst k sezení se „Ruďák“ blíží kapacitě menšího letního kina.
Foto: Martin Zaoral

prozradil náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer s tím, že druhá
část revitalizace bude zahájena v květnu tohoto roku, konkrétně osmadvacátého. „Posun je vhodný vzhledem
k umístění středních škol v lokalitě
kdy v měsíci červnu probíhají maturity a provoz ve školách již není tak velký, a v červenci jsou již školní prázdniny,“ vysvětlil. Práce se mají konkrétně
dotknout rekonstrukce komunikací,
parkovacích míst, chodníků a veřejné zeleně. „Nejvýhodnější nabídku
předložila pražská firma Strabag.
Hotovo by mělo být sedmnáctého
července,“ doplnil Fišer.

Přestože dosavadní úpravy působí
poměrně vydařeně, největší ohlas
u lidí vzbudilo nebývalé množství
laviček. „Napočítal jsem jich asi sedmdesát. Když jsem to viděl, měl
jsem pocit, že jsem se zbláznil buď
já, nebo projektant. K čemu to tam
proboha je?“ vyjádřil se Miroslav
Zatloukal, který redakci Večerníku
na celou situaci upozornil.
Na otázku účelu takového množství laviček si někteří z Prostějovanů odpovídali po svém. „Na
první pohled to připomíná letní
kino. Ale možná je to určeno pro
nezaměstnané. Ještě by to ovšem

chtělo umístit na budovu pracáku
velkou LCD obrazovku, aby lidé
mohli z parku sledovat, zda už přišlo jejich číslo na řadu,“ vtipkoval
procházející muž, kterého jsme
oslovili na ulici.
Na otázku ohledně počtu laviček
jsme se zeptali i na radnici. „Předpokládáme, že lidé budou na náměstí
nejen sedět, ale i hodně sportovat.
Budou si pak potřebovat někam odložit své věci. Myslím, že z tohoto
důvodu se jim lavičky budou hodit.
Navíc jejich počet i rozmístění byly
součástí schváleného projektu,“ reagoval na tento dotaz Zdeněk Fišer.
Shrňme, že předmětem celkové
revitalizace náměstí jsou rekonstrukce vozovek, vybudování nových kolmých parkovacích stání
po celém obvodu náměstí, vjezdů,
chodníků, ploch pro umístění odpadových nádob, dále veřejného
osvětlení, přípojek nízkého napětí,
vodovodních přípojek, přípojek
kanalizace a sadových úprav po obvodu náměstí.
Ukončení a předání díla je plánováno nejpozději do konce srpna
letošního roku. Celková rekonstrukce náměstí Spojenců v Prostějově by měla vyjít zhruba na
(mls)
35 milionů korun.

zpravodajství
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“Ten bordel dělají

noví obyvatelé!”
Foto: Michal Kadlec

➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Jméno původce
černé skládky už Večerník zná, prozatím ho ale nebudeme zveřejňovat.
Notně nabroušení jsou však na něj
i obyvatelé Ječné ulice.
„Tady se nyní hodně staví, ale drtivá
většina z nás by si nikdy nedovolila
odhodit stavební materiál či odpad na
veřejné místo. Navíc ještě pod značku,
která jasně říká, že je zde zákaz skládek.
Zarážející na této skutečnosti je fakt,
že za vznik skládky mohou manželé,
kteří pravidelně a často volají strážníky
na jiné zdejší obyvatele. Sami tak
káží vodu, ale pijí víno,“ rozčiloval se

muž z Ječné ulice, který si nepřál býz
jmenován. Jeho soused Večerníku ale
potvrdil, že s uvedenou manželskou
dvojicí jsou skutečně časté problémy.
„Ten bordel tady dělají noví obyvatelé,
kteří se sem přistěhovali. Nikdo ze
starousedlíků by si to nedovolil. Ti
dva se tady chovají nadřazeně, jako by
jim patřil svět,“ ulevil si další z obyvatel
v čechovické čtvrti.
Večerník se údajné hříšníky pokusil kontaktovat, leč na místě jsme
opakovaně nikoho nezastihli.
I nadále tak budeme tento případ sledovat. Především nás bude zajímat,
kdy tato černá skládka stavebního
odpadu z Ječné ulice zmizí a jak bu(mik)
dou pachatelé potrestáni...

Na „koupák“
do
Vrahovic
VJELY
BAGRY
„Snad to do prázdnin stihneme,“ věří první náměstek Fišer
zjistili jsme

V těchto dnech to na vrahovickém koupališti vypadá sice jako po bombardování, podle vizualizace je však zřejmé, že výsledkem bude nové moderní koupaliště 21. století.

PROSTĚJOV Dlouho očekávaná a nákladná rekonstrukce
koupaliště ve Vrahovicích byla
zahájena. Bagry ale vjely do
areálu s dvouměsíčním zpožděním. Smlouvu s vítězem výběrového řízení totiž nešlo dříve

podepsat, neboť druhá stavební
společnost v pořadí se proti výsledkům konkurzu odvolala.
„Původně se mělo začít už na konci
loňského roku, ovšem čekalo se na
vyřízení odvolání firmy, která skončila na druhém místě výběrového

řízení. Nyní je vše už vyřízeno, takže veškeré stavební práce mohly už
začít a rekonstrukce vrahovického
koupaliště byla konečně zahájena.,“
potvrdil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova.

V současnosti probíhají základní práce v terénu. „Starý betonový bazén se
musel rozbít a veškeré jeho části budou
odvezeny. Nový bazén bude padesátimetrový, tudíž o něco větší. Bude tedy ještě
zapotřebí lidově řečeno vykopat větší
díru, pak vybudovat betonový podklad,

3x foto: Magistrát města Prostějova

na který ve finále bude uložena nová nerezová vana. Následně nás čeká výstavba
nového sociálního zařízení, bufetu a dalšího zařízení koupaliště. To vše za zhruba
osmdesát milionů korun,“ popsal Fišer.
Původně se předpokládalo, že rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích se

stihne tak, aby na něm byla zahájena
běžná sezóna. „I přes dvouměsíční
zdržení si myslím, že bychom to do letních prázdnin mohli stihnout. Jednáme
s firmou, aby veškeré stavební práce co
nejvíce urychlila,“ ujistil první náměstek
primátorky.
(mik)

>>> dokončení ze strany 3
Jak je vidět z průběhu následného
zastupitelstva, ČSSD nabídky nevyužila. Pro upřesnění uvádíme, že
se nejednalo o návrh na přeskupení
koalice, ale pouze na toleranci menšinové vlády,“ uvádí se.
Předsedy strany a prostějovského
zastupitele se Večerník zeptal, co
Piráty k těmto jednáním se sociálními demokraty vedlo? „Podle
našeho názoru náměstek Pospíšil
dlouhodobě poškozuje zájmy města
Prostějov a jeho občanů. Stačí připomenout jeho zásadní podíl na krizi
v mládežnickém hokeji či jednání
s Manthellanem. Nejenže neinformoval zastupitelstvo o výsledcích
jednání s investorem, ale jeho vystupování vytvářelo dojem, že hájí zájmy

zcela jiné...,“ zareagoval Petr Lysek. Jak
ale vzápětí sám dodal, příliš nevěří, že
k odvolání náměstka někdy dojde.
„Už jste někdy viděli, že by si kapři vypustili rybník sami?“ pokrčil rameny.
„Není to nic nového. Tyto snahy
byly i na minulých zastupitelstvech.
Sleduji od posledních komunálních voleb, že útoky a nenávist vůči
mé osobě nabývají na intenzitě.
Zajímavé je, že nakonec návrh na
mé odvolání předkladatelé stáhli
z programu. Člověk i přes tuto situaci musí myslet pozitivně. Já si
vždycky připomenu výrok politika
a spisovatele Ludwiga Borna, který kdysi řekl: Skutečnost, že máme
nepřátele, jasně dokazuje, že máme
zásluhy,“ poznamenal exkluzivně
pro Večerník Jiří Pospíšil, náměs-

tek primátorky statutárníého města
Prostějova. K celé záležitosti se vyjádřila také sama primátorka Alena
Rašková (ČSSD). „Mohu potvrdit,
že i já jsem byla oslovena opozičními zastupiteli a vyzvána k odvolání
z funkce náměstka Pospíšila. Okamžitě jsem jim sdělila své záporné
stanovisko, nevidím k tomu totiž
žádný důvod. Proč taky? Rada
města je úspěšná a z úspěšného
týmu se členové neodvolávají!“
Jak je patrné z již zveřejněného programu jednání zastupitelstva města,
které začíná právě dnes v pondělí 19.
února, bod odvolání Jiřího Pospíšila
z funkce náměstka primátorky chybí. Piráti ani jiní opoziční zastupitelé ho už zničehonic neprosazují...
(mik)
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„CHCEME ODVOLÁNÍ NÁMĚSTKA!“

16

b
ký

Alespoň náznaky jara ne a ne přijít, takže na hodně Prostějovanů padnou nespokojenost, letargie a poměrně špatná nálada. Ve své kůži budu jen ti, kterým jsou
zimní radovánky nade vše. Ostatní by mohli zamířit alespoň do solárií.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Dáte na
rady lidí, kteří umí lépe mluvit než
konat. A podle toho budou také vypadat výsledky. V některých případech dokonce přijdete lidově řečeno
na buben, z čehož se budete dostávat
hodně dlouho.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Rádi si vybíráte
ta nejlepší jídla, tentokrát ovšem budete muset držet dietu. Návštěva lékaře
nedopadne pro vás dobře, podrobná
prohlídka vašeho těla odhalí mnohé
neduhy. Nepodceňujte dobré rady.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Nechtěně se stanete svědky rozmluvy dvou
lidí, kteří kují pikle proti společným
nadřízeným. Budete stát před rozhodnutím, jestli se ke spiknutí přidat,
nebo naopak varovat své šéfy před
nebezpečím.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Váš vztah prochází krizí, takže celkem logicky budete závidět sousedům jejich naprosto harmonický vztah. Nestyďte se,
souseda požádejte někde u skleničky
o radu na šťastné manželství. Pak budete moudřejší.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Každé ráno
si vždy pečlivě naplánujete činnost
pro celý den, ale sedmkrát do týdne
bude nakonec všechno stejně úplně
jinak! Proto si tentokrát žádné plány
nedělejte a řešte věci tak, jak aktuálně
přijdou.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Pořád žijete v přesvědčení, že se dožijete vysokého věku. Jenomže váš současný
životní styl tomu vůbec neodpovídá.
Zdravotní problémy vám nastanou
už nyní, takže se rychle zamyslete nad
životem.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Vaši rozjařenou náladu nepokazí ani menší komplikace v práci, kde se stanete terčem
hodně nevybíravých pomluv. To ale
hravě překonáte, obzvláště když se už
rýsuje změna kvalitního zaměstnání.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Nemá
význam si neustále stěžovat, a sice na
všechno a na všechny. Sami totiž nejste zrovna příkladem dokonalosti. Pokud okamžitě vezmete rozum do hrsti
a začnete pořádně makat, úspěchy se
dostaví okamžitě.
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Konstelace hvězd Prostějova
ude

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Uprostřed týdne obdržíte pozvánku na
velice významnou společenskou událost. V žádném případě ji nezahazujte
do koše a na akci určitě běžte. Setkáte
se tam s velmi významnými a potřebnými lidmi.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Budete se potýkat s nespavostí, což vás
v mnohých okamžicích rozčílí k nepříčetnosti. Usnout nemůžete z důvodu
nedostatku pohybu přes den. Měli byste začít sportovat, své tělo unavit.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Dostanete pracovní úkol, se kterým si kvůli
vlastní nezkušenosti v tomto oboru
nebudete vědět rady. Naštěstí máte
dostatek kolegů, na které se můžete
obrátit. A co víc! Váš partner vám
doma také poradí.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Během těchto
dnů budete trpět nedostatkem sebevědomí. Při řešení různých problémů
sice budete vědět, jak na to, ovšem
obava z výsledku vás vyřadí ze hry.
Zkuste ale zariskovat, risk je v tomto
případě zisk.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: RYCHLÁ VEČEŘE

Omáčka Panzani 425g

46,90

-

51,90

54,90

44,90

54,90

Omáčka Otma 350g

39,90

-

44,90

39,90

39,90

39,90

Omáčka Sugo San Fabio 420g

-

-

-

-

-

25,90

Pesto 190g

29,90

29,90

29,90

29,90

29,90

29,90

Špagetka Hamé 415g

-

-

-

37,90

39,90

43,90

Rajčata drcená 400g

-

12,90

23,90

12,90

12,90

12,90
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V dnešní uspěchané době je každá ušetřená minutka placená doslova zlatem. Proto některé kuchařky bez bázně a hany sahají při přípravě večeří pomocnou rukou k potravinovým
výrobkům. Tudíž je dobré vědět, že nejlevnější omáčku Panzani zakoupíte v Tesku, značku Otma hned dokonce na čtyřech místech, zato Sugo San Fabio nabízí jen Penny market.
Špagetku od Hamé seženete nejvýhodněji v Kauflandu, drcená rajčata jsme objevili se shodnou cenovku opět u kvarteta marketů, Pesto nabízí shodně dokonce všech šest námi vybraPřejeme dobrou chuť!
ných prodejních míst.
Průzkum byl proveden ve středu 14. února.

INFORMUJE

ŘEMESLNÍCI POZOR
Statutární město Prostějov oznamuje záměr pronájmu
dřevěných prodejních stánků na velikonočních trzích
na nám. T. G. Masaryka v termínu 24. 3. až 29. 3. 2018.
Kritéria výběru:
1. podání žádosti (přihlášky) ve stanoveném termínu,
2. prodej velikonočního sortimentu,
3. prodej ručně vyrobeného zboží,
4. kvalita nabízeného sortimentu,
5. pestrost nabízeného sortimentu.
Prodejci vybraní výběrovou komisí budou následně
kontaktováni s organizačními pokyny k prodeji.

Přihlášku je třeba vyplnit čitelně a zaslat na adresu Statutární město Prostějov, OŠKS, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796
01 Prostějov nebo na e-mail: posta@prostejov.eu, případně doručit osobně na podatelnu Magistrátu města
Prostějova.
Termín uzávěrky: 2. 3. 2018.
Bližší informace najdete na: www.prostejov.eu/cs/
aktuality-archiv/velikonocni-trhy-v-prostejove-1.html
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

Nepøehlédnìte únorová školení na zajímavá témata
27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny v roce 2018
/přednáší Bc. Taťána Sojková/
28. 2. GDPR Vás nemine, buďte připraveni
/přednáší Luděk Mandok, specialista AutoCont CZ a.s./
Aktuální informace naleznete na našem webu www.ohkpv.cz.

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kladky - Trpín
č. 240. Samota s čísly 174, 216 a 217.
Dne: 12. 3. 2018 od 7:00 do 9:00 Dne: 12. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: obouTrpín.
stranně ulice od č. 54 a 36 po č. 158
Obec: Hvozd - Klužínek
a 126 a dále od č. 169 a 87 po konec
Dne: 12. 3. 2018 od 9:00 do 11:00 obce s č. 73 a 249.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 12. 3. 2018 od 12:30 do 14:30
Klužínek (mimo areálu ZD).
hodin. Vypnutá oblast: obouObec: Konice – Vyšehrad, Budět- stranně ulice od č. 81 a 164 po konec
sko - Zavadilka
obce s čísly 203 a 182 a dále ulice od
Dne: 12. 3. 2018 od 11:00 do 13:00 č. 225 a 226 po konec s č. 247 a 180.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Konice
Zavadilka. Část obce Konice: loka- Dne: 14. 3. 2018 od 7:00 do 9:00
lita Vyšehrad od č. 365 po č. 243 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
(vč. areálu Správy silnic) a dále od č. Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
246 a 328 po č. 278.
Dne: 14. 3. 2018 od 9:00 do 11:00
Obec: Štarnov
hodin. Vypnutá oblast: ulice VáDne: 12. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 penice od č. 347 a 517 po č. 569
hodin. Vypnutá oblast: celá obec a 532 (vč. č. 406 fa. Folget a č. 323
Štarnov (Dolní Zavadilka), mimo na ul. Kružíkova). ul. Husova od
č.p. 27, 60, 72, 9, 62.
č. 535 a 504 po č. 432 a 420. Ulice
Obec: Tištín
Sportovní od č. 436 po č. 439. ByDne: 12. 3. 2018 od 7:30 do 9:30 tové domy na ul. Komenského 541,
hodin. Vypnutá oblast: obou- 542, 543, 544, 677, 537, 538, 536.
stranně ulice od č. 146, 120 a 123 Dne: 14. 3. 2018 od 11:00 do 13:00
kolem pošty a hostince Na rynku hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
ulicí končící čísly 83, 242 a 135 Zádvoří, Nad Šafranicí, č. 479, 593,
až ke hřbitovu. Ulice za kostelem 508, 366, 377 Pod Vyšehradem, ul.
s č. 25 až 198. Ulice od obchodu Chmelnice od č. 44 a 4 po č. 161.
č. 16 po č. 21, vč. č.72 (Charvát- Dne: 14. 3. 2018 od 13:30 do 15:30
ský mlýn). Ulice od č. 243 a 245 hodin. Vypnutá oblast: areál
po č. 241 vč. novostaveb č. 254, ZŠ+Gymnázium, celé ulice: Tyršo248, 253. Oboustranně ulice od va od č. 354 a 414 po č. 594 a 466 vč.
č. 129 a 148 po č.195 a 154 vč. 610, Březský vrch.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Obědkovice
Dne: 14. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část
obce oboustranně od č. 8 a 107
po konec obce s čísly 37, 50, 63,
ulice od č. 7 po č. 100 a dále č. 54,
86, 90.
Dne: 14. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně od č. 61 a 25 po konec
obce s čísly 92, 82, 78, 32 vč. č. 58.
Obec: Konice
Dne: 16. 3. 2018 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Na Příhonech, Vodní. Areál ROLS
Konice.
Dne: 16. 3. 2018 od 9:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice
Kružíkova (mino č. 323), Husova ul. od č. 73, 200 a 295 po č. 651
a 457. Areál železničního nádraží
č. 691 a 485.
Dne: 16. 3. 2018 od 11:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
Jiráskova, Za Nádražím, lokalita
novostaveb nad Jiráskovou ulicí,
č.p. 359 u nádraží.
Obec: Skřípov
Dne: 16. 3. 2018 od 13:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Skřípov: horní konec - od č. 89, 132
a 303 po konec obce s čísly 264,
281, 292.
E.ON Česká republika, s.r.o.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 19. DO 25. 2. 2018
● PŘEDNÁŠKA: Doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. „PLANETÁRNÍ SVĚTY JINÝCH SLUNCÍ“; proběhne
ve čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 14:00 do 15:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 do 19:30
hodin. Ve čtvrtek proběhne pozorování po ukončení přednášky. Vstupné 20 Kč.
● POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOMETA ŽANETA“. Vstupné 20 Kč.
● SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ – LEV NA JARNÍ OBLOZE“ proběhne neděli v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

SHÁNÍTE DOBRÉ ČTENÍ? MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!
17102771285

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ JERUZALÉM

Kdo by si chtìl publikaci poøídit, mùže se informovat pøímo
v redakci na adrese Olomoucká 10.
PROSTÌJOVSKÝ Veèerník - titulární a mediální partner knihy

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
ˇ

PRODÁM

REALITY

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

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

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.

Koupím zahradu na plumlovské přehradě, možno i s menší chatkou,
k rekreaci. Děkuji za rozumné nabídky.
Tel.: 732 152 429
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv.
736 631 702
Sháním byt 2+1 v OV. 732 116 887

Dne 20. února 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti
a zarmoucená rodina.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM. TEL.:
604 635 527

SLUŽBY

Dne 20. února 2018
by se dožil 90 let
pan Josef VYTÁSEK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

Dne 21. února 2018
vzpomeneme 35. výročí úmrtí
pana Josefa MÁDRA
z Duban.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Syn Josef a vnuk Ondřej.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní
akční skup. dovolené v Řecku – letovisko
Stěhování bez pomoci zákazníka
Polichrono, apartmány a studia. Cena
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
7.790 Kč/os. Výhodou vždy každá 3. osoba
Prostějov 604 389 367
v apart. – platí pouze 4.490 Kč. Stravu lze
dokoupit. Polopenze, večeře. Termín: STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
9.7.-22.7.2018. Možnost i aktivního cviče- 721 344 771. Práce různého druhu.
ní. Info na tel. paní Stopková: 603 445 601
Opravy a úpravy oděvů
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
KOUPÍM
Tel.: 777 118 123
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
Čištění kanalizací a odpadů
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Odvoz fekálií
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Tel.: 774 368 343
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod. www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 25. února 2018
by oslavila 75. narozeniny
paní Marta SPÍCHALOVÁ
ze Březska.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Spíchalova

Dne 22. února 2018
vzpomeneme nedožité
87. narozeniny
pana Miroslava SELINGERA
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery Jana
a Naděžda s rodinami.

Pokácím strom za dřevo a odvoz. Tel.:
603 236 254
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Zednictví Vančura NABÍZÍ
veškeré zednické a stavební
práce na klíč včetně
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.
TEL.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz

Dne 17. února 2018
uplynul 1. smutný rok, co nás
navždy opustil náš milovaný syn,
synovec, přítel a kamarád,
pan Jaroslav DOSEDĚL
z Domamyslic.
Vzpomeňte s námi všichni,
kdo jste ho měli rádi.
Za tichou vzpomínku děkuje
tatínek Jaroslav
a přítelkyně Eva.

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.cz www.kvalitne.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

RŮZNÉ

Dnes, tj. 19. února 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
co nás navždy opustila
paní Anna TOMKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

Dnes, tj. 19. února 2018
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef KOUKOL
z Vranovic.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcery Alena a Lenka
s rodinami a syn Lubomír.

Utřete slzy a opět se smějte,
tak si to přeji a v dobrém
vzpomínejte.

Kdo byl milován nebude
nikdy zapomenut.

Ostření nůžek, nožů, nářadí, oprava vylomených keramických nožů. Adr. KLÍČE, ZÁMKY – ATRIUM

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
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Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Koupím 1+1 k rekonstrukci. Děkuji
Z důvodu velké rekonstr. parku u lázní 739 367 205
prodám objekt (stánek) zařízený k dalšímu
využití. (nově rozvod el., zatepletný, ledni- Hledám dům v Pv a okolí ke koupi. I v horce s mrazákem, mikrovlnka, chem. WC, ším stavu. Tel.: 723 335 940, RK nevolat.
trezor, pokladna). Velice zachovalý, nutno
odvést. Cena dohodou. Tel.: 603 445 601

Koupím tuto květinovou stěnu. Tel.:
605 138 473

řádková inzerce / vzpomínky

Jen vzpomínat je nám přáno...

Dne 21. února 2018
by se dožil 67 roků a 12. května 2018
si připomeneme 16. výročí úmrtí
pana Jaroslava NOVOTNÉHO
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují bratři
Zdeněk a Mirek s rodinami a sestry
Líba a Dana s rodinami a dcera
Marcela s rodinou.

a dne 24. února 2018
by se dožil 70 let
náš milovaný tatínek,
pan Pavel MÁTL
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
syn Pavel s rodinou,
dcera Martina s rodinou
a syn Martin s rodinou.

I když Ti bylo osudem odepřáno
nám svou lásku dát
a nemohls nás vychovat,
máme ji v srdci,
a budeme Tě vždycky milovat.

Dne 18. února 2018
jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí
paní Alexandry SKLENÁŘOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

JE V PÁTEK 23. ÚNORA
V 10.00 HODIN

GRATULACE

16011421482

Dne 23. února 2018
si připomeneme 40. výročí
tragického úmrtí našeho tatínka,
pana Františka ROZSYPALA.
S lásku vzpomínají
dcera Kateřina
a syn Petr s rodinami.

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.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Ve středu 21. února 2018
oslaví své životní jubileum 95 let
paní Oldřiška RŮŽIČKOVÁ
z Malého Hradiska.
Všechno nejlepší a hlavně pevné
zdravíčko do dalších let
přeje vnučka Ivana s dcerou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Poslední rozlouèení
Jaroslav Kryl 1959
Vrbátky Pondělí 19. února 2018
13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anežka Kubešová 1948
Plumlov Zbyněk Dlábek 1934 Prostějov
Václav Pán 1935
Mostkovice Středa 21. února 2018
11.00 Obřadní síň Prostějov
Mikuláš Kamzík 1930
Držovice JUDr. Antonín Zatloukal 1942 Prostějov
10.00 Obřadní síň Brněnská
Vlasta Němečková 1920 Prostějov Jiřina Kolářová 1921 Přemyslovice
12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Procházka 1949 Prostějov Věra Dočkalová 1925 Pěnčín
11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Blažková 1934
Seloutky Jaroslav Bašný 1947 Kralice na Hané
Marie Chalupková 1943 Prostějov Pátek 23. února 2018
Josef Dostál 1954
Pěnčín Vratislav Spáčil 1929 Dubany
11.45 Obřadní síň Prostějov
Milada Makovcová 1959 Mostkovice
Václav Komár 1944
Protivanov Věra Skyvová 1924
Prostějov Amálie Kočíbová 1922
Prostějov
Božena Zatloukalová 1923 Prostějov Věra Filipová 1941
Prostějov

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.:
603 218 330

SEZNÁMENÍ

57/173, v rozvodovém řízení, zklamaný hledá ženu s dobrým srdcem kolem
50 let, která je také sama a chybí jí cit,
něha, láska a chěla by to změnit. Samota tíží. Tel.: 775 240 480
Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
mám. Tel.: 776 210 670

Dne 21. února 2018
oslaví 95. narozeniny
paní Oldřiška RŮŽIČKOVÁ
z Malého Hradiska.
My jí přejeme k těm krásným
narozeninám hlavně hodně
zdravíčka, aby tu dlouho žila
a s námi tu 100 oslavila. To jí přeje
z celého srdíčka Martička a Pepa
a všichni, co jí mají a měli rádi,
jistě by to s ní oslavili!

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

15012920079

Hledám laskavého, osamělého, zajištěného sedmdesátníka, který ještě
v sobě neztratil kus mladíka. U kávičky
o víkendech se můžeme setkávat, a tak se
i více poznávat. Protějškem ti bude vdova podobného ražení, tak neváhej a pošli
mi na tel.: 777 163 036 SMS znamení.

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

150123020036

FINANCE

Dne 23. února 2018
vzpomeneme první
smutné výročí úmrtí
pana Petra LANGRA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná celá
rodina. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Poslední rozlouèení

Jarmila Greplová 1925 Kostelec na Hané Středa 21. února 2018
Miroslav Staněk 1946
Plumlov František Šimek 1932 Kostelec na Hané 13.00 kaple Konice
Ladislav Vylíčil 1923
Prostějov Pátek 23. února 2018
Emilie Tichá 1937
Prostějov Ludmila Řezáčová 1939 Tvorovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Vařecha 1941
Vladimír Mauler 1951
Klenovice na Hané
Kostelec na Hané

nabídka pracovních míst

Přijmeme pracovnici na výdej jídla.
Pracovní doba 3 dny 12h, 3 dny volno.
Mzda 18-20 tis. Kontakt 777 776 470
v pracovní dny 8-15 hod.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Firma KONSTRUKTA hledá do svého týmu: zedníky, tesaře, izolatéry, pokrývače a klempíře. Více info na info@
konstrukta.cz, tel.: 608 654 187, 776 031
234 nebo www.konstrukta.cz

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Asistent/- ka manažera nákupu
15 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Kontroloři jakosti - svařovna
28 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Mechanici/zámečnící
22 000-25 000 Kč dvousměnný
střední odborné
- provozní údržbáři
Pracovníci v socíálních službách
18 000 Kč
nepřetržitý
ÚSO s maturitou
Stavbyvedoucí
20 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Technicko-hospodářští pracovníci 20 000-25 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou

Firma
GALA Prostějov
Strojírny Prostějov
MAKOVEC, Držovice

Azylové centrum Prostějov
GAMA stavby, Držovice
Bratři Wilhelmové-TOPAS, Pv

HLEDÁTE BRIGÁDU?

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

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

Plat (Kè)

Provoz

Pracovník/pracovnice úklidu 1500-2000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

ÚSO s maturitou

Firma

Kozák-Dental, Prostějov

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

JE V PÁTEK
23. ÚNORA
V 10.00 HODIN

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18021410204

Přijmeme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici manipulační dělník – vedoucí pracovní skupiny
do provozu zpracování druhotných
surovin, se schopností řízení VZV, proPřijmeme řidiče na rozvoz pečiva, vádění údržbářských a drobných záŘP sk. B, možno i důchodce. Info na mečnických prací. Požadavky: vyučen,
tel.: 775 711 241
osvědčení řízení VZV, svářečský průkaz.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice,
Přijmeme pomocnou sílu do kuchy- Tel.: 608 811 174
ně. Dobrý zdravotní stav. Na DPP, tel.:
777 099 406
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
Přijememe řidiče, ŘP sk. C, jízdy po do pracovního poměru na zkrácený
ČR, výhodné plat. podmínky. Info: pracovní úvazek invalidní důchodkyni
na úklid kancelářsklých prostor v Pro658 248 001
stějově. Informace na telefonním čísle:
602 786 692.
Přijmeme brigádnici na výpomoc za bar,
SO+NE 6 hodin. Informace v pracovní Přijmu řidiče skupiny C + profesní
dny 8-15hod. na tel 777 776 470
průkaz na občasnou výpomoc ve vnitrostátní dopravě na vozidlo do 7,5 t.
Přijmu pracovníky na pokládku Tel.: 606 825 911
kamenných koberců. Nejlépe na ŽL,
není podmínkou. Nástup možný STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605 427 271,
ihned. ŘP sk. B výhodou.
9-12 h. www.studio365.eu
Tel.: 774 062 253
Pro stavební firmu v Pv přijmeme pracovníky na tyto pozice: stavbyvedoucí,
tesař – pokrývač, projektant/ka. Na
HPP, tel.: 777 099 406

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Přijmu pracovníka do potravinářské
výroby. Info v době 7:00 – 9:00 hodin
PO-PÁ na tel.: 777 140 103

17081710937

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

HLEDÁTE PRÁCI?
17102621270

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Firma KONSTRUKTA hledá do svého týmu: zedníky, tesaře, izolatéry, pokrývače a klempíře. Více info na info@
konstrukta.cz, tel.: 608 654 187, 776 031
234 nebo www.konstrukta.cz

18020610179

PRÁCI NABÍZÍ

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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18011970105
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soutěže
utěže

19

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
´ hádejte..
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
I osmé 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 22. 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.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 07/2018:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

vyhrál/-a

Česká 69

Marta KIRŠBAUMOVÁ,
Šárka 46, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:
vyhrál/-a
JJaroslav Studený
Daniela ŠLÉZAROVÁ, Přemyslovice 232
Výherce
Výh
získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správně:
vyhrál/-a
TENNESSEE
Hana PAVLIŠOVÁ, Slaměníkova 5, Přerov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 560 Kč na akci

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

SUDOKU
správně:
vyhrál/-a
6, 1, 6, 6
Vlaďka ZAVADILOVÁ, Cyrila Boudy 31, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci

18012660121

SU
DO
KU

Výherce získává JEDNU VSTUPENKU
s malým dárkem v hodnotě 400 Kč na koncert.

KŘÍŽOVKA
správně:
vyhrál/-a
Marketingová společnost TK PLUS připravuje i letos spoustu projektů
Jiří HOFMANN, Palackého 742, Kostelec na Hané
Výherce získává: Výherce získává DÁRKOVÝ
BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

1607071/2278

KDYŽ UHODÍ PANÍ ZIMA, POMŮŽE VÁM .....

180101600XX

SUDOKU

OSMISMĚRKA

PSAVOST, ŠTĚPY, KŇOUR, BROKY, MOTELY, PERUŤ, NEBOŤ, SPÁCHAT,
USMÁNÍ, OKTET, KNUTA, KUTNA, OBĚDY, FEŠÁK, KUCHYNĚ, AKTIN, ZVĚST,
SURMA, ÚKAZY, TRIKO, TRESŤ, POUTKO, PLUIE, TĚŽBA

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
na vybraný koncert v hodnotě 400 Kč.

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

18011060070

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili staronovou posilu prostějovských hokejistů, který těsně před uzávěrkou přestupů vyztužil útočné vazby Jestřábů...

...s námi po cestách
ŠAMPIONŮ
Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍČEK
v hodnotě 400 Kč.

17091361036

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 400 Kč

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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TIP Večerníku

FLORBAL:
sobota 24. února:
13:00 15. kolo Olomoucké ligy mužů
(týmy SK K2 Prostějov „B“, TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK „B“, IBK Bisons
Přerov, FBC TJ Tatran Litovel, FBC
Droždín, SH Kostelec na Hané)

LEDNÍ HOKEJ:

ODHALENÍ WOLKEROVY DESKY

čtvrtek 22. února:
15:15 SK Prostějov 1913 „A“ - HC Uničov (Krajská liga přípravek, velké hřiště,
Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv)
neděle 25. února:
11:15 SK Prostějov 1913 – HC AZ
Havířov 2010 (Liga mladších žáků „D,
o umístění sk. 18 a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)
13:15 SK Prostějov 1913 - HC AZ
Havířov 2010 (Liga starších žáků „B“,
o umístění sk. 18 a 19, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

KDY: ÈTVRTEK 22. ÚNORA, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÁ KNIHOVNA, SKÁLOVO NÁM. 6, PROSTÌJOV
V Městské knihovně Prostějov se na tento čtvrtek 22. února
chystá odhalení zcela unikátní dememoriální desky věnované
neznámému čtenáři, která by měla přibližovat osobu Jiřího
Wolkera zejména mladým čtenářům. Akce proběhne v rámci projektu Wolker, díky němuž vznikne i 3D plastika tohoto
spisovatele. Autorem je v obou případech architekt a umělec
Miloš Karásek.
Statutární město Prostějov pod osobní záštitou primátorky Aleny
Raškové odstartovalo projekt Wolker. Jeho stěžejním cílem byl zejména vznik 3D plastiky spisovatele Jiřího Wolkera, který měl takto
sedět na lavičce na náměstí T. G. Masaryka. Jejímu odhalení však
bude předcházet ještě několik akcí a jednou z nich je i vsazení dememoriální desky do místní městské knihovny. Slavnostní odhalení
proběhne ve čtvrtek 22. února v 17:00 hodin v prostorách půjčovny městské knihovny. „Ačkoli 3D plastika básníka bude umístěna
na prostějovském náměstí, dememoriální deska bude zdobit naši

knihovnu. A to z prostého důvodu vždyť co má blíž k literatuře a poezii
než knihovna,“ komentoval umístění desky do knihovny její ředitel Aleš
Procházka.
Pod označením deska neznámého čtenáře, jak ji autor Miloš
Karásek nazval, si lze jen těžko něco představit. A ani ředitel
knihovny nám nechtěl o její podobě mnoho prozradit. „Nerad
bych odhalil pointu celého konceptu desky, proto řeknu jen to, že
působí zejména důstojným dojmem. A osobně si myslím, že právě
pro dnešního mladého čtenáře, kterému bychom chtěli přiblížit
osobnost Jiřího Wolkera, by mohla být tato koncepce velice blízká,“ doplnil Procházka.
Jak Večerník dále zjistil, čeká na příchozí při slavnostním odhalení netradiční dememoriální desky jisté překvapení, takže by byla
obrovská škoda, nechat si tuto příležitost ujít!

VOLEJBAL
sobota 24. února:
10:00 TJ OP Prostějov - VK Austin
Vsetín (29. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv)
14:00 TJ OP Prostějov - VK Austin
Vsetín (30. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv)

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

PLESY

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. února
14:00 Earth: Den na zázračné planetě
dokumentární film Velká Británie
17:30 Tvář vody
americké romantické fantasy
20:00 Hmyz
komediální drama ČR
úterý 20. února
14:00 Earth: Den na zázračné planetě
17:30 Black Panther
akční sci-fi USA
17:30 Tvář vody
středa 21. února
17:30 Black Panther
20:00 Polibek od Beatrice
francouzské drama
čtvrtek 22. února
17:30 Věčně tvá nevěrná
česká komedie
20:00 Akta Pentagon: Skrytá válka
americké historické drama
pátek 23. února
15:30 Pračlověk
animovaný film Velká Británie
17:30 Věčně tvá nevěrná
20:00 Underground comedy
živá stand-up show ČR
sobota 24. února
15:30 Pračlověk
17:30 Věčně tvá nevěrná
20:00 Padesát odstínů svobody
americký erotický thriller
neděle 25. února
10:30 Pračlověk
14:30 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
animovaný film Rusko
16:30 Prostor
moderní balet ČR
17:30 Věčně tvá nevěrná
20:00 Akta Pentagon: Skrytá válka

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 1, Prostějov
pondělí 19. února
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
čtvrtek 22. února
17:00 PETR INSÁČEK
vernisáž výstavy Petra Lysáčka a jeho atelieru intermediální tvorby, který často v různých obměnách tvoří ve skupině, která nese
název In Saček Veritas
(výstava probíhá do 31. března)
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

Knihovna

Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
úterý 20. února
9:30 ČESKÉ DĚJINY
A JEJICH SOUVISLOSTI
Nový cyklus přednášek zahajuje letní
semestr Virtuální Univerzity třetího
věku, v jejímž rámci profesor Karlovy
univerzity Zdeněk Beneš v šesti lekcích
přiblíží dějiny českých zemí do patnáctého století
středa 21. února
17:00 SETKÁNÍ S PETREM
BORKOVCEM
autorské čtení básníka, překladatele a publicisty se uskuteční v rámci jedinečného
projektu Spisovatelé do knihoven, jehož
cílem je představit čtenářům zajímavé
současné české autory
čtvrtek 22. února
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
MÌSTSKÉ DIVADLO
AD
DLO kam se obrátit? Odborní právní poradci
s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
PROSTÌJOV
(Podkrovní sál)
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
15:00 KARNEVAL V KNIHOVNĚ
pondělí 19. února
Blázni vítáni! V čase masopustu a maš19:00 PAN HALPERN
karních bálů přijďte do knihovny tak, aby
A PAN JOHNSON
vás nikdo nepoznal, přestrojte se třeba
Divadlo Ungelt Praha
za zvíře, pohádkovou bytost, za cokoHrají: P. Kostka, F. Němec
liv bláznivého vás napadne. Každý, kdo
Režie: Ladislav Smoček
přijde v masce, dostane dárek. Děti čeká
čtvrtek 22. února
několik soutěžních stanovišť a hromada
18:00 LiStOVáNí.cz: A TAKOVÁ
legrace.
(knihovna pro děti a mládež)
TO BYLA LÁSKA 17:00 PROSTĚ - OFF
Účinkují: V. Hollá, Z. Černín
Historicky první odhalení dememoriální
neděle 25. února
desky neznámému čtenářipietní předsta15:00 ZLATOVLÁSKA
vuje akt kulturní velkorysosti pod záštiTěšínské divadlo Český Těšín
tou primátorky statutárního města ProHrají: M. Glosová, Z. Klusák, R. Urban, J. stějova Aleny Raškové, který se koná za
Ferencová, Z. Hrabal
přítomnosti autora Miloše Karáska a výRežie: Karel Szuska
značných členů Moravské akademie vět.
do 31. března
Kino klub
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana „Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotografování
Školní 1, Prostějov
portrétů i přírody v okolí Prostějova a na
středa 21. února
svých snímcích zachycuje okolní přírodu
14:00 VŠECHNO NEBO NIC
v různých denních i ročních obdobích, jímž
československá romantická komedie
se snaží vtisknout co největší emoční ráz
sobota 24. února
15:00 PERNÍKOVÝ DĚDEK
Zámek Prostìjov
pásmo pohádek ČR
17:30 EMOJI VE FILMU
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
americká animovaná komedie
do 28. února
20:00 SPIDER-MAN:
IX. KLUBOVÁ VÝSTAVA
HOMECOMING
výstava členů Fotoklubu Prostějov
akční sci-fi USA
(výstavní sál)

DUHA

ŠPALÍÈEK
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

Zámek Konice
do 9. března
SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 25. února
13:30 a 15:30 ZVONEK
KRÁLOVNY VÍL
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
do 22. dubna
17:00 DAGMAR HAVLÍČKOVÁ
- KRESBY
Vernisáž výstavy Dagmar Havlíčkové
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.
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.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. března
RETROSPEKTIVA
výstava fotografií z činnosti tanečního
oboru ZUŠ z let 1998-2018

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 2, Prostějov
do 28. února
MALÍŘSKÁ TVORBA AUTORA
IVA PŘÍLESKÉHO
výstava

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

v Prostějově a jeho okolí
23.2. Rep. ples školy a klubu přátel GJW

Společenský dům Prostějov
GJW Prostějov
Kulturní dům Kralice
SDH Vrahovice
Sokolovna Němčice n/H
DS Na Štaci o.s., Němčice n/H
Kulturní dům Žárovice
SPN
Sokolovna Dubany
Obec Vrbátky

24.2. Hasičský ples
24.2. Divadelní ples
24.2. Rockový bál
24.2. Obecní ples

ZVEME
NA:
Střední odborná škola podnikání
a obchodu Prostějov pořádá v sobotu 24. února komentované prohlídky
prostějovského zámku, Pernštýnské nám. Prostějov. Sraz zájemců je
před vchodem do zámku (u kašny)
ve 14:00 a 14:20 hodin. Je nutné se
předem přihlásit na tel. 582 341 413.
Jan Jankuj, výtvarník a historik
v Brně, bude hovořit o profesorovi
ThDr. Františku Dvorníkovi významným, ve světě uznávaným byzantologem a děkanem na Karlově
univerzitě v Praze. Dozvítee se i o nových poznatcích z historie Moravy.
Přednáška se uskuteční ve středu 21.
února v 17:30 hod. v Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, Komenského ul.17. Přednáška bude doprovázená obrazovou dokumentací

akce v regionu...
Rockový bál
Plumlovských nadšenců
Tuto sobotu 24. ledna se bude v žárovickém kulturním domě konat další ročník
Rockového bálu, kam je dobré vyrazit v čemkoliv, co nepřipomíná oblek. Na akci v režii Spolku Plumlovských
nadšenců se představí hned čtyři zajímavé rockové
kapely. Od 19:00 hodin vystoupí Spocená uklízečka,
následovat bude od 20:30 Kabát Revival. Hlavním
tahákem večera bude jistě hanácké bigbít v podání kapely Stracené Ráj. Vše završí legendární Quercus, který
začne hrát o půlnoci.

Literární poklady staré Indie
Ve středu 21. února od 17:00 hodin se bude v Městské
knihovně Němčice nad Hanou konat přednáška Literární
poklady staré Indie pod vedením Miloše Mlčocha: Mahábhárata a její tajemný a poutavý svět.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota

20.2.
24.2.

9.00-10.00
14.15-16.15

180210710202

20

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 20. února od 17:00 hodin se
koná tvořivá dílna PONOŽKOVÍ
SNĚHULÁCI
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 24. února se koná vycházka
nejen pro rodiny s dětmi S HRABĚNKOU PO HRABĚNCE z Čelechovic
na Hané do Čech pod Kosířem. Putovat
se bude zakletou hraběnkou po Hraběcí
cestě vedoucí podél úpatí Kosíře. Sraz na
vlakové zastávce Čelechovicích na Hané
v 8:30 hodin.
SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15. 796 01 Prostějov
* v pondělí 19. února od 14:00 do
16:00 hodin se koná setkání nad knihou
s Janou Ryšánkovou, těšit se můžete i na
poslech audioknih
* ve čtvrtek 22. února od 9:00 hodin je na
programu Pletení z pedigu v klubovně
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* slaví 19. výročí založení a pořádá narozeninový týden od 19. do 23. února, pro
pravidelné návštěvníky se pořádá karnevalový týden
* podvečer s Veronikou Richter Ženský kruh zaměřený na setkání, sdílení
a inspirace se koná v úterý 20. února od
18:00 hodin

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje, že poRÙZNÉ...
radenské pracoviště nabízí služby zařízení
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- v podobě odborného sociálního poramouc v Prostějově nadále poskytuje služby denství a nabídky baterií do sluchadel
nevidomým a slabozrakým občanům na a drobné příslušenství ke sluchadlům
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí)
Společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života přednese biotronik Tomáš Akademie seniorů pořádá v úterý 20. února
Pfeiffer, který odpoví na písemné i ústní ve 14:00 hodin exkurzi do firmy Kendrion.
dotazy posluchačů v neděli 18. února Přihlášky: LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov.
od 9:00 hodin ve Společenském domě,
Tuto neděli 25. února Českobratrská
Komenského 6 v Prostějově.
církev evangelická pořádá U Kalicha
Galerie umění Prostějov pořádá vý- 1 (Kollárova 6, Prostějov) přednášku
stavu MILAN KUBEŠ - V ROZ- Jana Sokola NÁROD A STÁT. Začíná se
MEZÍ, která bude v OC Zlatá brána, v 15:00 hodin. Hudební vstup obstarají
nám.T.G.Masaryka, Prostějov k dispozi- národní písně v podání pěveckého sboru
Exaudi.
ci až do 31. března.

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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DONUTIL PETRA ZPÁTKY
V DIVADLE

Naleznete
uvnitř

P
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SERVIS
PRO ŽENY

●● Únorový díl tematické strany
nejen pro něžnější pohlaví přináší opět řadu tipů a zajímavostí
strana 26

Foto: Josef Popelka

VITÁSEK
Z KOREJE

Kvitová vyhrála
druhý turnaj v řadě

●● Jediný Prostějovan na zimních
olympijských hrách jednou naskočil za hokejový tým ČR strana 27

Foto: internet

Mìstské divadlo
rozchechtal
známý baviè
strana 25
JEDNOU
VĚTOU
●● Celovečerní amatérský film prostějovských autorů Fotbalový Skřítek
z fotbalového prostředí pod vedením
Michala Mikiho Grepla finišuje. Tvůrci
by jeho promítání rádi spustili v červnu
letošního roku a to v prostějovském
kině Metro 70.

DAUHÁ, PROSTĚJOV To, že to s návratem mezi absolutní světovou elitu myslí vážně, ukázala
Petra Kvitová na prestižním turnaji v Dauhá. Hráčka prostějovského tenisového klubu ovládla
v elitní konkurenci celý turnaj a natáhla sérii svých vítězných zápasů v řadě na třináct, když
triumfovala v Petrohradu, vyhrála obě své dvě dvouhry ve Fed Cupu a teď získala dvaadvacátý titul na okruhu WTA. Bonusem je žebříčkový posun - poprvé od září 2016 se vrací do
světové desítky.„Prožívám neuvěřitelné týdny. Hodně mi pomohl start v Petrohradu, kde jsem BASKET
původně neměla vůbec být. Jedu na vlně, to se někdy stává. Hodně si současných úspěchů NAHOŘE
cením,“ prohlásila Kvitová.
●● Tým BK Olomoucko to dokázal
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Kamioňák Tomeček Týden našvihaný zápasy:
ve Vrahovicích VK doma ve středu, čtvrtek i sobotu!
ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

●● Horší výchozí pozice, než samy
chtěly, budou mít do nadstavbové fáze
extraligových soutěží ČR 2017/18
mladé volejbalistky VK Prostějov
věkových kategorií U19 i U17. Více
v příštím čísle!
●● V Prostějově začala sloužit čtveřice kogeneračních jednotek za více
než 100 milionů. Čtěte v příštím
vydání!
●● LHK Jestřábi Prostějov se odvolal
proti udělení finanční pokuty za chování svých fanoušků při zápase s Havířovem dne 27.1.2018. ČSHL na základě
zaslaných informací udělenou pokutu
(21 000 Kč) zrušil v plném rozsahu
a disciplinární řízení bude obnoveno
od začátku.
●● Městskou hromadnou dopravu
v Prostějově čekají časové úpravy na
linkách a spojích, ke kterým dojde
v souvislosti se změnami příměstské autobusové dopravy platné od 4. 3. 2018.
Čtěte na www.prostejov.eu!

➢
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Foto pro Večerník: Jan Krepl

VRAHOVICE Předminulou neděli se v areálu vrahovických Sokolů u fotbalového hřiště uskutečnila prezentační akce „AFRICA ECO RACE 2018“. Besedy se „stříbrným“ závodníkem v kamionu Tomášem Tomečkem se zúčastnilo na několik desítek fajnšmekrů. Řidiče, který se zapsal
do historie dakarských závodů, když bez navigátora, jen sám v Tatře, úspěšně dokončil Africa
Eco Race 2018, jste se mohli ptát na cokoliv. A že těch dotazů bylo....
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám již v některém z nejbližších čísel přinese exkluzivní rozhovor
s jeho mechanikem.
(pk)

PROSTĚJOV Kdepak play-off!
Kampak se vyřazovací část hrabe
našlapaností svého programu na
to, co během tohoto týdne čeká
volejbalistky VK Prostějov. Ty
odehrají tři těžké soutěžní duely
ve čtyřech dnech, navíc všechny
na domácí palubovce haly Sportcentra DDM!
Zápasová smršť odstartuje ve středu 21. února - a hned půjde
o bitvu absolutně nejtěžší. Hanačky totiž vyzvou v 5. kole základní
části evropské Champions League vedoucí tým skupiny B Imoco
Conegliano. „V současnosti nejlepší klub Itálie, můžeme jedině
překvapit. A zkusíme to,“ burcoval kouč vékáčka Miroslav Čada.
Hned ve čtvrtek 22. 2. - ani ne čtyřiadvacet hodin po apeninském záhulu - nastoupí prostějovské ženstvo v rámci 22. dějství UNIQA extraligy ČR proti Liberci. „Dukla je velmi nebezpečná zejména svou
výbornou obranou. Bude to hodně náročná práce,“ očekával Čada
nelehkou šichtu od mače s magickým nádechem čísla dvaadvacet.
Aby toho nebylo málo, údernice VK vyrukují do třetice na vlastní
hřiště v sobotu 24. února. To je čeká utkání 23. extraligového kola
s Ostravou. „Únava se určitě nakumuluje, proto rozhodne fyzická
i psychická odolnost děvčat, jejich morálka. Holky prostě musí
zabojovat,“ nabádal Čada.
Dodejme, že kompletní trio atraktivních soubojů pod vysokou
sítí začíná shodně od 17:00 hodin. (son)
VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA STRANÁCH 36-37
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49. KOLO WSM LIGY

LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč
Branky a nahrávky: 114. Divíšek (Nouza, Drtina), 24. Havlík (Nouza), 48. Starý (Divíšek), 53. Fiala (Prokeš, Ščotka)
– 22. Paták (Havránek, Jan Wasserbauer). Rozhodčí:
Čech, Skopal – Reich, Měkýš. Vyloučení: 3:5. Využití:
1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1461.

4 1
(1:0, 1:1, 2:0)
Sestava Prostějova:
Neužil – Drtina, Mikliš, Ščotka, Havlík, Rašner, Žovinec – Starý, Divíšek,
Nouza – Luňák, Venkrbec, Cetkovský
– Dvořáček, Král, Rudovský – Fiala,
Meidl, Prokeš – Zabloudil.
Trenéři: Jiří Vykoukal a Ivo Peštuka.

* výsledky * statistiky * tabulky

UNIQA EXTRALIGA ŽEN ČR 2017/2018 – 20. KOLO

VK Prostějov – UP Olomouc
Sestava Prostějova:

Sestava Třebíče:

„Odvedli jsme prakticky bezchybný
výkon a soupeře až na jedno zaváhání
ve druhé třetině do ničeho nepustili.“

Vejmelka – Vágner, Furch, Čejka, Kaláb,
Půža, Hort, Jiří Wasserbauer – Erat,
Dolníček, Horký – Vodný, Kusko, Kristl
– Havránek, Jan Wasserbauer, Paták –
Malec, Süss, Ferda.
Trenéři: Martin Sobotka a Jaroslav Barvíř.

JIŘÍ VYKOUKAL, KOUČ JESTŘÁBŮ

Foto: www.lhkjestrabi.cz

KOOPERATIVA NBL - 22. KOLO

BK Olomoucko - mmcité+ Brno

94

(20:14 41:35 66:60)
Rozhodčí: Matějek, Kapaňa,
Komprs. Diváci: 539.

85

TRENÉR BK OLOMOUCKO
PREDRAG BENÁČEK

2 b.: 53/30:37/26
Trojky: 6:6
TH: 21/16:18/15
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5. PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

6. PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

NK Sesvete – 1.SK Prostějov

4

Branky Prostějova: Šteigl, Pančochář

4. set:
5. set:

1

(1:1 )

25:15
16:14

Rozhodčí: Kubinec a Spáčil. Čas: 124 minut.
Diváků: 600.

„Olomouc měla v závěru mnohem blíž k výhře, nicméně dramatickou koncovku jsme zvládli
my.“
MIROSLAV ČADA,
KOUČ PROSTĚJOVA
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Doskoky: 38:24
Asist.: 25:21
Fauly: 21:17.

Wolfsberger WAC - 1.SK Prostějov

2

Sajdová, Dudová, Košická,
Čutuk, Orvošová, Michalíková,
libero Sain. Střídaly: Strušková,
Dedíková, Napolitano.
Trenéři: Jiří Teplý
a Pavel Háp.

2

19:25
25:20
25:22

Čohadarevič Darko 12, Mitchell Charles 26,
Močnik Jan 2, Fuller Jon 30, Šepa Filip 15, Sehnal
Marek 2, Váňa František 3, Goga Adam 2, Dedek
Jiří 0, Norwa Michal 0, Novák Martin 2.
Trenér: Predrag Benaček.

„Bylo to extrémně náročné, ale postoupili
jsme a to je nejdůležitější.“

(1:2)

Sestava Olomouce:

3
1. set:
2. set:
3. set:

Sestava a body Olomoucka:

Foto: internet

2

Weiss, Emonts, Kozmík, Horká,
Kossányiová, Trnková, libero
Kovářová. Střídala: Nová.
Trenéři: Miroslav Čada
a Lubomír Petráš.

Branka Prostějova: Sus

Sestava Prostějova:

Sestava Prostějova:

Jícha - Machynek, Pernackij, Rus, Sečkář - Hapal, Fládr, Pančochář, Žykov, Šteigl - Kroupa. Střídali:
Neoral, Langer, Zapletal, Petržela, Smékal.
Trenér: Oldřich Machala

Jícha – Machynek, Sus, Pernackij, Sečkář – Šteigl, Pančochář, Langer, Žykov, Hapal – Kroupa. Střídali:
Neoral, Zapletal, Petržela, Fládr, Marčík, Koudelka, Rus.
Trenér: Oldřich Machala

„Zápas se mi moc nelíbil, udělali
jsme v něm spoustu chyb.“
Oldřich MACHALA, trenér
1.SK Prostějov

„Ač to tak dle konečného
výsledku nevypadá, soupeř si
v podstatě nevytvořil šanci...“
kouč eskáčka Oldřich MACHALA
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Foto: Marek Sonnevend

UNIQA EXTRALIGA ŽEN ČR 2017/2018 – 21. KOLO

Foto: Tomáš Čepa

Foto: Tomáš Čepa

Královo Pole Brno – VK Prostějov
Sestava Brna:

Meidlová, Podhrázká, Kopáčová,
Janečková, Vyklická, Grabovská,
libero Vaňková. Střídaly: Pištěláková.
Trenéři: Marek Rojko
a Tomáš Samsely.
Sestava Prostějova:

LEDNÍ HOKEJ

BASKETBAL

HÁZENÁ

WSM LIGA
encek (Jeník) – 25. Kusý (Voženílek), 28. Kusý,
49. kolo:
Prostějov - Třebíč
4:1 37. J. Šimeček (Jeřábek, Smetana), 48. J. Šimevíce najdete v hlavním kupónu ček (Kusý). Diváků: 182. * SK Horácká Slavia

KOOPERATIVA NBL

2. LIGA MUŽŮ - 12. KOLO

Další výsledky 49.kola: ČEZ Motor České
Budějovice - HC Slovan Ústí nad Labem 8:5
(3:1, 3:2, 2:2). Branky: 11. Rob (Galamboš,
Pajič), 14. Dostálek (M. Bárta, Vráblík), 20. Rob
(J. Mikyska, Jonák), 32. M. Bárta (Martin Novák,
Galamboš), 33. Čermák (Vampola), 36. M. Bárta
(Galamboš), 47. Kutlák (Nedorost, J. Mikyska), 48.
Nedorost (Vampola, Kutlák) – 1. Smolka (Roubík),
22. Gengel (Davídek, Bernad), 25. Weinhold
(Roubík), 42. Pšenička (Bernad, Krliš), 55. Severa
(Smolka, Roubík). Diváků: 5114. * HC FrýdekMístek - HC Benátky nad Jizerou 4:1 (0:0, 3:1,
1:0). Branky: 23. Kofroň (L. Kovář, Kuťák), 32.
Kofroň (Przybyla), 39. Štumpf (Pechanec, Klimša),
56. Štumpf (Matyáš, Pechanec) – 29. Bittner
(Maier, Psota). Diváků: 978. * SK Trhači Kadaň VHK ROBE Vsetín 2:5 (0:4, 1:0, 1:1). Branky: 38.
Tůma (Chrpa, Havlíček), 60. Kůs (Hejcman) – 3.
Markovič (Březina, Janáček), 5. Vávra (Kucharczyk), 12. P. Beránek (Protasenja, Kucharczyk), 16.
Markovič, 60. Šilhavý (Pokorný, Janáček). Diváků:
nehlášeno. * AZ RESIDOMO Havířov - HC Energie Karlovy Vary 3:2pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0).
Branky: 22. Rác (R. Havel), 35. Tomi (Kotala), 63.
R. Havel (M. Kalus) – 20. O. Beránek (Gríger), 40.
O. Beránek (Vrdlovec). Diváků: 1974. * HC Slavia
Praha - Rytíři Kladno 1:2pp (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1).
Branky: 8. Z. Doležal (Zigo, Račuk) – 56. M.
Hořava (P. Hořava, J. Strnad), 62. P. Hořava (R.
Přikryl). Diváků: 4000.
50. kolo:

Ústí n/L - Prostějov

4:2

(0:0, 1:0, 3:2)

Branky: 39. Severa (M. Vágner, Roubík), 56.
Bernad (Vl. Brož, D. Merta), 57. D. Merta (L. Volf),
58. Severa (Roubík) – 42. Rudovský (Venkrbec),
52. Prokeš (L. Luňák) Rozhodčí: Valenta, Grech
– Bosák, Coubal. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0.
V oslabení: 0:0. Diváci: 547.
Sestava Ústí: Dlouhý – M. Zdvořáček, Weinhold, M. Vágner, Bernad, Vl. Brož, Mlčoch – L.
Volf, Gengel, T. Jandus – Smolka, Krliš, Roubík
– Davídek, Najman, Pšenička – Markulinec, Severa, D. Merta.
Trenéři: Tomáš Mareš a Vladimír Machulda.
Sestava Prostějova: Neužil – D. Kolář, Žovinec,
Havlík, Rašner, M. Drtina, Mikliš – Zabloudil, V.
Meidl, L. Luňák – Švec, Dvořáček, Starý – Nouza,
Prokeš, Divíšek – Rudovský, Z. Král, Cetkovský –
Venkrbec. Trenéři: Jiří Vykoukal a Ivo Peštuka.

„Nezvládli jsme koncovku...“
trenér Jestřábů JIŘÍ VYKOUKAL
STRANA 33

Další výsledky 50.kola: Rytíři Kladno - AZ
RESIDOMO Havířov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
Branky: 23. Štindl, 34. Redlich (Pekr, Machač), 48.

T. Kaut (J. Kloz, D. Tůma) – 30. Pořízek (L. Bednář,
Kanko). Diváků: 5200. * HC Energie Karlovy

Vary - ČEZ Motor České Budějovice 4:1 (2:1,
1:0, 1:0). Branky: 18. Kverka (Šenkeřík, Flek),

19. Gríger (O. Beránek), 35. Krejčí (Tuominen), 48.
Kverka (Kohout) – 14. Rob (F. Novák). Diváků:
4618. * HC Benátky nad Jizerou - HC Stadion
Litoměřice 1:4 (0:0, 1:3, 0:1). Branky: 30. Wi-

Třebíč - SK Trhači Kadaň 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Branky: 19. Süss (Paták, L. Vágner), 32. R. Erat

(Čejka, Dolníček), 50. L. Horký, 56. Jan Wasserbauer (Kristl, T. Havránek). Diváků: 1146. * VHK

ROBE Vsetín - HC Frýdek-Místek 2:1sn (0:1,
0:0, 1:0 - 0:0). Branky: 42. Illéš, rozh. náj. Ostrčil
– 10. Bartko (Klimša, Pechanec). Diváků: 3183.
Průběžná tabulka po 50 kolech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Karlovy Vary 50
Č. Budějovice 50
Kladno
50
Prostějov
50
Přerov
49
Slavia Praha 49
Havířov
50
Slavia Třebíč 50
Vsetín
50
Frýdek-Místek 50
Litoměřice
50
Ústí nad Labem 50
Benátky n/J 50
Kadaň
50

28
30
25
23
24
24
21
22
18
18
19
18
11
6

6
4
6
7
6
4
5
5
8
4
3
1
1
2

9 7
13 3
15 4
17 3
17 2
17 4
19 5
21 2
20 4
20 8
23 5
22 9
34 4
40 2

163:81
154:95
161:116
165:129
138:120
136:111
131:126
117:120
154:142
125:139
128:147
144:176
115:213
97:213

103
101
91
86
86
84
78
78
74
70
68
65
39
24

KAM PŘÍŠTĚ...
51. kolo, středa 21. února 2018, 18.00 hodin:
Vsetín – Benátky nad Jizerou (17.30), České
Budějovice – Kladno (17.30), Slavia Praha –
Litoměřice, Prostějov – Karlovy Vary, Havířov
– Přerov, Frýdek-Místek – Třebíč, Kadaň – Ústí
nad Labem.
52. kolo, sobota 24. února 2018, 17.00 hodin:
Karlovy Vary – Kadaň (16.00), Kladno –
Prostějov (16.00), Benátky nad Jizerou – Slavia Praha, Ústí nad Labem – Frýdek-Místek,
Litoměřice – Havířov, Přerov – České Budějovice,
Třebíč – Vsetín (17.30).

TENIS
MUŽI
Rotterdam - ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Berdych (6) - M. Zverev
(Německo) 7:5, 6:3. 2. kolo: Berdych - Troicki
(Srbsko) 6:1, 6:2. Čtvrtfinále: Berdych - Goffin
(4-Belgie) bez boje.
Buenos Aires - ATP Tour
Dvouhra - 1. kolo: Veselý - Bedene (Slovinsko) 0:6, 3:6.
Cherbourg – ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Pavlásek - Boutillier (Francie)
6:4, 2:6, 6:4; Šafránek - Kamke (Německo) 6:7,
4:6. 2. kolo: Pavlásek - Berrettini (4-Itálie) 3:6, 6:7.
ŽENY
Dauhá - WTA Tour
Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (16) - Büyükakcayová (Turecko) 6:0, 6:3; Strýcová - Kruničová
(Srbsko) 6:4, 6:4; Šafářová - Görgesová
(9-Německo) 1:6, 5:7. 2. kolo: Kvitová - A.
Radwaňská (Polsko) 6:7 (3:7), 6:3, 6:4; Karolína
Plíšková (5) - Cornetová (Francie) 6:2, 6:3; Strýcová - Görgesová (9-Německo) 2:6, 6:3, 1:6. 3.
kolo: Karolína Plíšková - Bellisová (USA) 6:7,
3:6; Kvitová - Svitolinová (3-Ukrajina) 6:4, 7:5.
Čtvrtfinále: Kvitová - Görgesová (9-Německo)
6:4, 2:1 skreč. Semifinále: Kvitová - Wozniacká
(1-Dánsko) 3:6, 7:6, 7:5. Finále: Kvitová - Muguruzaová (4-Španělsko) 3:6, 6:3, 6:4.

Kostelec - Ivančice

21. kolo:

Olomoucko - Brno

94:85

více v hlavním kupónu

Další výsledky 22. kola: Kolín - Pardubice
78:117 (22:33, 39:66, 58:97). Nejvíce bodů:
Skinner 24, Číž 20, Šafarčík 10 - Kent 25, Spearman 21, Pandula 15. * Opava - Ústí nad Labem
79:63 (13:12, 34:38, 57:60). Nejvíce bodů: Šiřina 22, Jurečka 15, Gniadek 11 - Treadwell 15,
Robinson 13, Singletary 12. * Nymburk - J. Hradec 117:75 (20:25, 51:39, 89:52). Nejvíce bodů:
Bohačik 19, Berisha 16, Barac a Ray po 14 - Petric 17, Stegbauer a Upchurch po 14, Sinadinovič
- Stojilkovič 13. * Děčín - Ostrava 92:73 (27:15,
46:30, 71:45). Nejvíce bodů: Šiška 16, Houška
13, Ježek 12 - Woods 19, Stanojevič 18, Canada
11. * USK Praha - Svitavy 101:94pp (26:20,
53:38, 75:59, 87:87). Nejvíce bodů: Bookert
21, Sehnal 20, Raines 15 - Slezák 29, Puršl 18,
Kotásek 13.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Průběžná tabulka po 22 kolech:

Nymburk
22 22 0 2293:1582
Pardubice
22 16 6 1932:1678
Opava
22 15 7 1883:1711
Děčín
22 13 9 1784:1786
Svitavy
22 12 10 1807:1749
BK Olomoucko 22 11 11 1904:1989
Ústí nad Labem 22 11 11 1735:1752
Kolín
22 10 12 1780:1851
USK Praha
22 9 13 1620:1740
Brno
22 6 16 1573:1816
Ostrava
22 6 16 1757:2025
Jindřichův Hradec 22 1 21 1746:2135

44
38
37
35
34
33
33
32
31
28
28
23

KAM PŘÍŠTĚ

Skupina A1 – 1. kolo, středa 28. února, 18.00 hodin:
NH Ostrava - mmcité+ Brno (17.30), BC GEOSAN Kolín - Sluneta Ústí nad Labem (17.45),
BK Opava – BK JIP Pardubice, BK Armex Děčín
– BK Olomoucko, ČEZ Basketball Nymburk –
Dekstone Tuři Svitavy (18.30).
Skupina A1 – 2. kolo, sobota 3. března, 17.00 hodin:
Dekstone Tuři Svitavy – BK JIP Pardubice, BK
Olomoucko – BK Opava, mmcité+ Brno – Lions
Jindřichův Hradec, ČEZ Basketball Nymburk –
BK Armex Děčín, Geosan Kolín – NH Ostrava
(17:45), Sluneta Ústí nad Labem – USK Praha
(neděle 4.3., 18.00).

ŠACHY
OKRESNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ

5. kolo: Zvoníček – Meissel 0,5:0,5, Krejsa
– Hradský 0:1, Vaculka – Tesař 1:0, Dvořák
– Ochman 1:0, Virgler – Františ 0:1.
Aktuální pořadí:
1. Tomáš Ochman
2. Vladimír Dvořák
3. Pavel Vaculka
4. Karel Meissel
5. Karel Virgler
6. Václav Zvoníček
7. Aleš Hradský
8. Petr Františ
9. David Krejsa
10. Jan Tesař

5
5
5
5
5
4
4
5
4
2

4
2
3
1
1
1
1
1
1
0

0
3
1
4
2
2
2
0
0
0

1
0
1
0
2
1
1
4
3
2
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29:39 (16:20)

Weiss, Emonts, Kozmík, Horká,
Kossányiová, Trnková, libero
Kovářová. Střídala: Nová.
Trenéři: Miroslav Čada
a Lubomír Petráš.

Rozhodčí: Krobothová a Kummerová. Vyloučení:
3:2. Sedmičky: 4/4:2/2. Diváci: 150.
Sestava a branky Kostelce: Mayer, Navrátil – V.
Prášil 1, Přikryl 7/4, Popelka, Smékal 7, Dostál 1,
Kopečný, Podhrázský 4, L. Varhalík 4, Nevrla 2,
Švec 3.
Trenér: David Ševčík.
Nejvíc gólů Ivančic: Missbach 14, Hlína 6, Kocáb 4.
Brankový sled: 0:2, 2:3, 3:7, 4:9, 6:9, 6:12, 7:14,
10:15, 13:17, 16:19, 17:24, 20:25, 20:28, 23:28,
23:32, 25:32, 27:34, 27:39, 29:39.

2
1. set:
2. set:
3. set:

3

22:25
25:23
15:25

4. set:
5. set:

30:28
8-15

Rozhodčí: Marschner a Velinov. Čas: 2:05 hodiny.
Diváků: 200.

„V Brně jsme odehráli velice
špatný zápas a zlomili jej ve svůj
prospěch až zlepšením v pátém
setu.“
KOUČ PROSTĚJOVA
MIROSLAV ČADA
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„Hodnotím to ne moc zvesela,
dostali jsme moc branek“
David ŠEVČÍK, trenér Kostelce

Foto: vkprostejov.cz

STRANA 39

Prostějov - Juliánov

30:30 (13:15)

Rozhodčí: Kubis – Staněk. ŽK: 1:1. Vyloučení: 5:3.
Sedmičky: 4:3. Diváků: 80.
Sestava a branky Prostějova: Hrubý – Grepl, Burget (4/0), Čelovský (6/0), Bečička, Ordelt (1/1), Hacura
(4/0), Mikulka (6/0), Jura, Kosina (9/3).
Trenér: Anatolij Vasilijev

„Pro náladu v týmu je tento
bod velice cenný“
Anatolij VASYLIJEV, trenér Prostějova

STRANA 39
Další výsledky 12. kola: Telnice - Maloměřice 22:30,
Kuřim - Velké Meziříčí 31:29, Napajedla - Cerekev
(nehlášeno), Brno B - Bohunice (nehlášeno).
Tabulka po neúplném 12. kole:
1 Ivančice
12 11 0 1 362 : 255 22
2 Maloměřice 12 10 1 1 381 : 251 21
3 Telnice
12 7 0 5 357 : 353 14
4 Bohunice
11 6 1 4 279 : 269 13
5 Kostelec n/H 12 6 0 6 343 : 355 12
6 V. Meziříčí
12 5 1 6 287 : 271 11
7 SK Kuřim
12 5 1 6 344 : 342 11
8 Napajedla
11 4 0 7 240 : 266 8
9 Juliánov
12 3 2 7 297 : 362 8
10 TJ D.Cerekev 11 3 1 7 267 : 313 7
11 Prostějov
12 3 1 8 289 : 346 7
12 SKKP Brno B 11 3 0 8 265 : 328 6
KAM PŘÍŠTĚ:
13. kolo, neděle 25. února 2018, 17.00: Velké Meziříčí
– Dolní Cerekev (sobota 24.2., 17.00), Maloměřice –
Kostelec na Hané (sobota 24.2., 11.00), Ivančice
– Prostějov (sobota 24.2., 17.00), Juliánov – Kuřim,
Bohunice – Telnice, Brno „B“ – Napajedla.

FOTBAL
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
Kralice - Plumlov

4:2 (2:0)

Branky: Cibulka 3, Skalník – nehlášeno, Ševcůj
Sestava Kralic: Šarman – Němčík, Neoral,
Hlačík, Martinka – Troneček, Halenka, Nečas,
Škrabal – Cibulka, Skalník. Střídal: Adamík.
Trenér: David Kobylík.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil, Kutný,
Fabiánek, Kiška – R. Bureš, Frantík, Zabloudil,
Klváček – Spáčil, Kratochvíl. Střídali: Ševcůj, M.
Bureš.
Trenér: Pavel Voráč.

„Nebyli jsme agresivní“
trenér Kralic David KOBYLÍK
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VOLEJBAL

PLAVÁNÍ

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

VÝSLEDKY PLAVCŮ TJ PROSTĚJOV:

Jakub Cibulka – 1. na 200 m motýlek (2:12, 78), 1.
na 1500 m volný způsob (16:51,87), 3. na 200 m
volný způsob (2:01,48).
Hana Dočkalová – 5. na 100 m prsa (1:22,69),
6. na 400 m polohově (5:52,06), 6. na 200 m
polohově (2:44,14).
Jakub Fiala – 8. na 400 m volný způsob (4:56,22),
9. na 200 m motýlek (2:45,05), 10. na 200 m prsa
(5:52,19), 11. na 100 m prsa (1:19,72).
Kristýna Fialová – 7. na 200 m motýlek (3:10,68), 8.
na 100 m motýlek (1:26,69).
David Gola – 7. na 200 m prsa (2:48,07), 8. na 100
m prsa (1:16,27).
Veronika Hrabalová – 3. na 200 m volný způsob
(2:16,46), 6. na 100 m volný způsob (1:03,76), 6.
na 200 m znak (2:42,59).
Ondřej Hrubý – 12. na 100 m znak (1:20,49), 12.
na 200 m znak (2:50,92).
Michal Kašpar – 4. na 100 m volný způsob (57,80),
4. na 50 m volný způsob (25,97), 4. na 100 m
motýlek (1:04,58).
Adéla Macáková – 11. na 100 m motýlek (1:36,48),
13. na 200 m motýlek (3:42,95).
Eva Marciánová – 2. na 100 m znak (1:09,89), 5.
na 200 m znak (2:37,80).
Barbora Nedomová – 1. na 200 m prsa (2:39,00),
2. na 400 m polohově (5:22,65), 3. na 200 m
polohově (2:32,72), 6. na 50 m volný způsob
(30,75).
Markéta Nováková – 5. na 100 m volný způsob
(1:03,59), 5. na 50 m volný způsob (28,94), 6. na
100 m znak (1:13,78).
Adam Polanský – 10. na 400 m polohově
(6:09,59).
Lukáš Řehořek – 1. na 100 m znak (1:01,38), 2. na
400 m polohově (5:00,71), 2. na 200 m polohově
(2:18,00), 3. na 200 m znak (2:16,34).
Lucie Řehořková – 2. na 800 m volný způsob
(10:18,76), 3. na 400 m volný způsob (5:01,93), 5.
na 200 m volný způsob (2:21,95).
Alice Snídalová – 4. na 100 m prsa (1:21,21), 6. na
200 m prsa (2:57,15).
Filip Švec – 3. na 1500 m volný způsob (18:22,97),
3. na 400 m volný způsob (4:36,03), 4. na 200 m
volný způsob (2:09,30).
Vít Učeň – 8. na 100 m volný způsob (1:02,03),
9. na 50 m volný způsob (28,81), 10. na 200 m
polohově (2:37,93).
Štafeta žen – 3. na 4x100 m volný způsob
(4:18,70), 3. na 4x100 m polohově (4:50,83).
Štafeta mužů – 2. na 4x100 m polohově (4:10,55),
2. na 4x100 m volný způsob (3:47,02).

20.kolo:

Prostějov - Olomouc

3:2

více v hlavním kupónu

Další výsledky 20. kola: Frýdek-Místek - Liberec 0:3 (17, 14, 28). Nejvíce bodů: Kukůčová 11, Pavelková 9 - Mikšíková 17, Krišková
13 * Ostrava - KP Brno 3:1 (21, 24, -23, 18).
Nejvíce bodů: Kojdová a Diatková po 15 - Pištěláková a Pene po 15 * Fénix Brno - Šternberk 0:3 (24, 22, 21). Nejvíce bodů: Kočvarová
13, Štrychová 10 - Dudová a Hudylivová po 12
* Olymp Praha - Přerov 3:1 (-23, 21, 14, 22).
Nejvíce bodů: Kalhousová 21, Melicharová 18
- Svobodová 18, Vander 14.

21.kolo:

Brno - Prostějov

2:3

více v hlavním kupónu

Další výsledky 21. kola: Olomouc - Ostrava
3:0 (25, 12, 12). Nejvíce bodů: Napolitano
18, Košická 14 - Kukůčová 13, Borovcová 8
* Liberec - Ostrava 0:3 (21, 21, 20). Nejvíce
bodů: Staňková 13, Mikšíková 10 - Kojdová a
Makauskaite po 12 * Přerov - Fénix Brno 3:0
(24, 17, 20). Nejvíce bodů: Vander 14, Svobodová 13 - Kočvarová 9, Beránková 7 * Šternberk - Olymp Praha 2:3 (-21, 24, 27, -18, 10).
Nejvíce bodů: Karpushyna 21, Kotlabová 19
- Melicharová 20, Šotkovská 16.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Tabulka skupiny
o 1.-6. místo základní části:

Prostějov
Olomouc
Ostrava
Liberec
Královo Pole
Frýdek-Místek

21
21
22
21
21
22

18
16
14
11
11
6

3
2
0
2
2
2

0
1
1
3
1
0

0
2
7
5
7
14

63:9
57:15
47:30
47:31
44:34
29:49

Tabulka skupiny
o 7.- 10. místo základní části:

Olymp
Přerov
Šternberk
Fénix

21
21
21
21

6
3
4
0

3
3
0
0

4
2
5
0

KAM PŘÍŠTĚ

8
13
12
21

37:44
27:51
24:52
3:63

60
53
43
40
38
22

28
17
17
0

20. kolo, 15. února 2018, 17.00 hodin:
Frýdek-Místek - Liberec, Ostrava - Královo Pole
(18:00), Prostějov - Olomouc
21. kolo, 17. února 2018, 17.00 hodin:
Olomouc - Frýdek-Místek, Královo Pole - Prostějov
(18:00), Liberec - Ostrava (18:00)

Pondělí 19.. února 2018
w
ww.vec nikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKO
A PLESOVÁ SEZÓNA
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BEZDOMOVCI

SI zelňačku
VYCHUTNALI
Hosty Hanáckého bálu vítali nejen
s maďarskou klobásou
ŠŤOPIČKOU KOŘALKY
PROSTĚJOV Národopisný
soubor Mánes pořádal uplynulý pátek ve všech sálech
Národního domu tradičně velkolepý Hanácký bál.
Ukázky lidových tradic, dámy
i pánové v hanáckých krojích
a skvělá muzika byli jasnou zárukou úspěšnosti tohoto plesu. A všechny hosty do jednoho čekalo hned u vchodu milé přivítání... PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto kažodoroční mediální partner, u toho
nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

FOTOGALERIE & VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Malí i dospělí členové souboru Mánes na Hanáckém bále návštěvníky skvěle bavili, na dračku šly také losy do tomboly.
2x foto: Michal Kadlec

Již desítky let slavný soubor Mánes dokázal na svůj bál v Národním domě přilákat
zhruba tři stovky hostů. „Jako každý rok
jsme už u vchodu do Národního domu
vítali návštěvníky plesu. A jeden vedle
druhého od nás na přivítanou dostal
štamprličku prostějovské Režné. A kromě toho na dostali všichni na památku
domácí perníček v podobě noty,“ prozradil Večerníku s úsměvem David Blahák,
hospodář souboru Mánes a jeden z hlavních organizátorů Hanáckého bálu.

Mezi pány v oblecích a dámami v nádherných plesových róbách se krásně
vyjímali členové Mánesa v hanáckých
krojích. Organizátoři připravili pro
návštěvníky plesu také bohatý kulturní program. „K tanci i poslechu provází
v přednáškovém sále živá hudba v podání skupiny Romantica a dole v restauraci
vyhrává Cimbálová muzika Harafica
z Uherského Hradiště. Lidem tady
v sále se ale rovněž líbilo předtančení, při
kterém excelovali naši nejmenší členové

z Malého Mánesa. Vystoupení dětí mělo
obrovský úspěch. Zároveň se nám podařilo roztančit všechny přítomné hosty,
což je taková naše každoroční tradice,“
pochvalovala si Kateřina Piňosová, vedoucí Národopisného souboru Mánes.
Hanácký bál v Národním domě
v Prostějově všechny pobavil. A dvakrát tolik i ty, kteří vyhráli některou
z cen ve velmi hodnotné tombole.
Tou hlavní byl televizor v hodnotě deseti tisíc korun.

Nadšenci na vyprodaném plese
lapili ptáčka přímo v hnízdě...

ŽÁROVICE „Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a
nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, kdo lístky na ples nadšenců splaší a pak někde
v koutě straší, na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.“ I tak by mohl
znít lehce rozšířený citát Jana Wericha. Uplynulou sobotu opět u vstupu
do kulturáku v Žárovicích vyvěsili
cedulku „Vyprodáno“. Konal se tam
totiž už jedenáctý ples Spolku Plumlovských nadšenců. Jakožto mediální
partner u toho PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jestli si myslíte, že největší zájem mezi lidmi je o zlevněné kachny z Kauflandu, pak
jste nikdy nezkoušeli sehnat vstupenky
na ples Spolku Plumlovských nadšenců.
Lístky na tuto akci každoročně mizí rychleji než drůbež v akci. Najdou se dokonce
i tací, kteří vzhledem k jejich (ne)dostupnosti pomalu přestávají věřit v jejich
existenci. „Čím dál častěji se setkávám

suštěpačnýmipoznámkami,žesejedná o čistě soukromou akci, na kterou
se nedá dostat. Tak tomu ovšem není,
vstupenky skutečně jdou do prodeje.
Jen je třeba je shánět s dostatečným
předstihem,“ vyvrátil možné spekulace
prezident spolku Marek Otruba.
Soustavný zájem o tuto akci má jednoduchý důvod. Ples nadšenců totiž pokaždé dokáže nabídnout něco, co žádný jiný.
Tím „něčím“ je zejména doprovodný
program, o který se starají samotní členové spolku. Jako první se publiku představilo kvarteto Čiperných babiček,
které by letos oslavily společné 290.
narozeniny! Dámy v letech na parketu
dokázaly, že jsou kočky, které mají pré,
jakmile jejich kocouři vytáhnou paty
z domu.
Spolkoví muži, kteří se už v minulosti
představili mimo jiné jako migrující břišní tanečnice či sportovci v rozpáleném
přímořském letovisku Soči, si letos připravili skvělou choreografii na aktuální
politické téma. „Kýho ptáčka v hnízdě
lapí, to je zatím nejisté. To hnízdo je totiž
čapí, ptáček dravec zajisté. Řek bych, že
to bude jízda, kdo, co a kam posnášel.
A že prý někdo z toho hnízda vynášel
i donášel,“ notoval si zpívající právník Ivo
Jahelka v závěru vystoupení mužů ve fan-

FOTOGALERIE & VIDEO

PROSTĚJOV Charitativní akce,
kterou zaštiťuje předsedkyně
Okrašlovacího spolku a prostějovská zastupitelka Milada Sokolová a už třetím rokem tento chvályhodný počin nejen mediálně
podporuje PROSTĚJOVSKÝ Večerník, pokračovala před místním
nádražím v Prostějově také předminulý pátek. Stejně jako každý
den, i tentokrát si od půl dvanácté
mohli lidé bez domova přijít a pochutnávat si na horké polévce.

Michal KADLEC
A copak měli k jídlu dobrého a od
koho? „Každý den od začátku ledna
nám stejně jako loni výborně vaří
kuchyně Národního domu. Dnes
ale uvařilo Řeznictví a uzenářství
Petricius zelnou polévku s pikantní
maďarskou klobásou. Zaprášilo se
po ní,“ pochvalovala si duše projektu
Milada Sokolová, která polévku pravidelně sama rozlévá.
Večerník si postupně všímá, že
bezdomovců dochází pro polévku čím dál tím větší množství.
„Pravdou je, že dochází každodenně
různý počet lidí. Již třikrát se stalo,
FOTOGALERIE & VIDEO
klikni na

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Na ples do „kulturáku“ v Žárovicích se slétlo celé hejno čápů, aby si postavili
pořádné a zcela „transparentní“ hnízdo.
Foto: Martin Zaoral

tastických čapích kostýmech, které daly
vyniknout mimo jiné i jejich „čapím“ nohám v červených punčochách.
Chvíle bezprostředně po půlnoci již tradičně patřily Veselým kravičkám, které
v minulosti dokázaly publikum rozparádit například jako pekelné motorkářky,
petrohradské baletky či brazilské tanečnice. Letos rozdováděná děvčata při vystoupení doplnili i dva chlapci a společně
vyrazili na plovárnu, kde si nejen s chutí
zaplavali, ale i zasurfovali na speciálně
upravených prknech. „Zdá se mi, že počty našich veselých kraviček se stále snižují. Není vyloučeno, že jejich stádo postihla nemoc šílených krav,“ poznamenal
v této souvislosti Marek Otruba.
Obliba plesu nadšenců by byla zřejmě
výrazně menší bez bezvadné kapely
BLACK ROSE složené ze suverénních hudebníků. Díky novým, poho-

dlnějším, ale prostorově náročnějším
židlím se však letos prostor k tanci
ještě zúžil. A tak na tanečním parketu
byla po většinu času skutečně hlava
na hlavě, noha na noze, ruka na ruce,
prsa na prsou, zadek na zadku či libovolné kombinace výše zmíněného...
Do tomboly se pak organizátorům podařilo „splašit“ rekordní více než dvě stovky
cen, takže kdo v ní tentokrát nevyhrál, ten
musí mít opravdu nevídané štěstí v lásce.
Nad ránem se sice do té doby přeplněný
kulturák konečně vylidnil, dlouho však
jeho prostory prázdné nezůstanou.
Již tuto sobotu se v něm bude konat
Rockový bál opět v režii Plumlovských
nadšenců. Na akci zahrají kapely Spocená uklízečka, Kabát revival Morava,
Stracené ráj a Quercus. „Lístků ještě pár
zbývá, ale mnoho jich už není,“ vzkázal
Marek Otruba.

Pikantní zelňačka bezdomovcům náramně chutnala, Milada Sokolová rozdala
celou várnici.
Foto: Michal Kadlec

Karolína Mlčochová

se stala Zlatou Ámoskou

Zemědělci plesali v „Kasku“

PROSTĚJOV Další z řady letošních plesů ve Společenském domě
uspořádali v sobotu večer zemědělci
z Okresní agrární komory pro okres
Prostějov. Bohatý kulturní program,
ale možná hlavně i voňavé občerstvení přilákaly velmi slušnou účast. Například o sváteční koláčky přišel poslanec Jaroslav Faltýnek, který se jako
pozvaný host z plesu omluvil...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

altýnek
Poslanec F ky!
láč
přišel o ko
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
V novodobé historii se jednalo již o čtyřiadvacátý ročník plesu Okresní agrární
komory. „Pro naše hosty je připraven
bohatý jak kulturní, tak i takový výživový

Návštěvníci plesu zaplnili parket při písničkách skupiny Romantica, bavili se
úplně všichni.
2x foto: Michal Kadlec

program. Jako organizátoři jsme například požádali pekárnu Penam, aby pro
nás napekla koláčky. A zemědělská družstva ve Vícově a Ludmírově nám zase
dodala večeře, které jsou v ceně vstupenek. Jelikož je tu i spousta dobrého pití,

že jsme nejeli do azylového domu
pro maminky s dětmi, neboť nezbylo. Obzvláště nyní, kdy je sníh
a kdy jsou teploty kolem nuly, chodí spousta lidí. A nejedená se pouze
o bezdomovce. Je důležité vědět, že
chodí větší množství osob sociálně
slabých a též je většina osob seniorského věku,“ potvrzuje předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova.
Během pátečního rozdávání
polévek si ovšem také nešlo nevšimnout poznámky jednoho
z bezdomovců, který kritizoval
kvalitu čerstvého chleba. Začínají být snad tito lidé rozmazlení?
„Vážně? Přiznávám, že jsem si toho
nevšimla. Chléb dovezl k uvařené
polévce pan Petricius, jinak jej každý
den bereme v Rudolfově pekařství.
Tímto bych chtěla i velmi poděkovat,
neboť od měsíce února nám Rudolfovo pekařství dodává každý den chléb
zdarma a nemusím jej tedy již každodenně kupovat,“ reagovala s díky hodným lidem Milada Sokolová.
Rozdávání teplých polévek
u místního nádraží potrvá až do
konce února.

myslím si, že náš ples může být docela
slušně hodnocený,“ usmívala se Růžena
Halíková, jedna z hlavních organizátorek
celého plesu.
Na úvod se návštěvníkům představili
tanečníci ze souboru Kosíř s pásmem

nádherných hanáckých tanců, kulturní program pak také vyplnili tanečníci ze školy Dany Hubené. „K tanci
a poslechu hraje skupina Romantica,
která je již tradiční součástí našeho potravinářsko-zemědělského plesu. A jak
vidíte, na její písničky lidé tančí a dobře
se baví,“ dodala Růžena Halíková. Na
otázku Večerníku, zda je na plese Okresní agrární komory některý ze známých
hostů, pokrčila trošku smutněji rameny.
„Zvali jsme přirozeně poslance Jaroslava
Faltýnka, ten se ale omluvil z pracovních
důvodů. Všem přítomným na dálku ale
popřál dobrou zábavu a krásný večer.
Přišel však o dobrou večeři a koláčky,“
podotkla s úsměvem Růžena Halíková.
Ples agrárníků se jako vždy přehoupl
hodně přes půlnoc. A není snad ani třeba dodávat pro zemědělce samozřejmou věc, že závěrečná tombola byla
plná velmi hodnotných cen.

Foto: www.zlatyamos.cz

➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Učitelka angličtiny
působící na Trivisu již deset let navázala na úspěch Ivanky Hájkové
z Gymnázia Jiřího Wolkera, která
před čtyřmi lety dokázala zvítězit
nejprve v krajském, následně pak
i celostátním kole. „Moje vítězství
je pro mě obrovským a příjemným
překvapením. Bylo tady mnoho
výborných kantorů,“ řekla bezprostředně po slavnostní korunovaci vítězná učitelka Karolína Mlčochová.
K prvenství profesorce z policejní školy
pomohli sami studenti. Ti museli porotu přesvědčit o tom, že právě jejich
kantorka je tou nejlepší. Připravili si

k tomu recitaci básně, písničku a také
projev. „Tato soutěž je jedinečná tím, že
kantora přihlašují přímo žáci. To svědčí
o tom, že si ho cení jako člověka i jako
pedagoga,“ řekl náměstek hejtmana
Olomouckého kraje pro oblast školství
Ladislav Hynek.
„Ze začátku jsme z ní opravdu neměli
dobrý pocit a zřejmě i ona si myslela, že
nás dostala za trest. Ale postupem času
si stále více rozumíme. Je to úžasná učitelka a my jsme za ni opravdu rádi. Hodiny nám osvěžuje vtipnými příhodami
ze svého života. Je vidět, že ji práce baví,“
napsaly studentky 2.B z Trivisu, které
Karolínu Mlčochovou navrhly.
Samotnou učitelku dívky o nominaci
vůbec neinformovaly. „Všechno bylo
naprosto potajmu,“ zmínila se Mlčochová, která dle svých slov nikdy neměla pocit, že by některé ze studentů
dostala za trest. „Nicméně je možné, že
ze začátku jsem byla na některé z nich
přísnější. To víte, se všemi studenty
nemůžete být jenom kamarád, to by
s vámi mohli také pěkně orat,“ připustila
Mlčochová.
Snad nadšení vítězku krajského kola
a studentů neopustí. Semifinále celostátní ankety Zlatý Ámos proběhne
už 1. března. Korunovace absolutního
vítěze je pak spojená s oslavou Dne učitelů a uskuteční se na Kantorském bále
v Praze.
(mls)
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JEDNIČKA

PROSTĚJOV Hrát tři soutěžní duely na vlastním hřišti během pouhých
čtyř dnů? Takovou raritu ještě prostějovské volejbalistky ve své klubové
historii nezažily! Přichází to až nyní,
právě v nadcházejícím týdnu. A půjde o zatraceně náročnou zkoušku
jak z fyzického, tak psychického hlediska.

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND
Na hąišti Conegliana získaly prost÷jovské
volejbalistky set. Co dokážou proti elitnímu
soupeąi ve stąedu doma? Foto: internet

PROSTĚJOV „To muselo dát práce!“ Těmito slovy lze asi nejlépe vystihnout expozici zhruba třicítky často velmi rozměrných kreseb Dagmar Havlíčkové. Jejich výstava
byla uplynulý čtvrtek slavnostně zahájena v prostorách Muzea a galerie v Prostějově.
ŽHAVÁ NOVINKA
Snad ještě větší pozornost pak budí expozice Létající drahokamy, na které lze spatřit
fascinující barvy, tvary i vzory ze světa hmyzu a nerostů pocházejících ze všech koutů
zeměkoule. Večerník byl u toho, přijďte se také podívat, stojí to za to!

Z VÉKÁČKA

pro Večerník

zatím zvládají

Martin
ZAORAL
Kresby Dagmar Havlíčkové, která
pracuje ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci, jsou unikátní nejen
svými obřími rozměry. „Technika jejich vzniku je výjimečná.
Svá díla totiž autorka nekreslí
tradičním způsobem, ale píše. A to
doslova. Denně čtyři až pět ho-

din tak tráví psaním nekonečných
vět. Využívá kombinací barevných
i černých tuší, věty umisťuje
v řadách nad sebou i pod sebou,
vrství je a přepisuje přes sebe.
Vznikají tak náhodné ornamenty
i pozoruhodně pravidelné obrazce
někdy podobné tkaným strukturám primitivních národů. Není
výjimkou, že na jedné takové
kresbě autorka stráví desítky hodin až několik měsíců. Její tvorba
nemá v českém umění obdoby,“
uvedla během slavnostní vernisáže
kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová z Muzea umění Olomouc.

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
ve spolupráci
s Muzeem umění Olomouc
Vás srdečně zve na výstavu

Dagmar Havlíčková
Kresby
16. 2. - 22. 4. 2018
vernisáž 15. února v 17 hodin
hlavní budova Muzea a galerie v Prostějově
na nám. T. G. Masaryka 2

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Fascinující sv÷t neuv÷ąitelných barevných kombinací vyvedených na motýlích
kąídlech v kombinaci se siloéárami ukrytými v kamenech magnetizoval pohledy
všech návšt÷vníkč.
Foto: Martin Zaoral

Muzeum a galerie v Prostějově
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Vás srdečně zvou k prohlídce výstavy

LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
fascinující barvy, tvary i vzory
ve světě hmyzu, nerostů a hornin
15. 2. – 22. 4. 2018
hlavní budova muzea, nám. T. G. Masaryka 2

Jak to vidí
KAPITÁNKA

A co to autorka vlastně stále píše?
„Jedná se o slova jedné modlitby, kterou opakuje neustále dokola. Vlastně
jde o jakýsi druh meditace,“ doplnila
Bieleszová, podle které výtvarnice
vystoupila ze stínu svého známějšího
manžela až po jeho smrti v roce 1997.
Zatímco originální kresby Dagmar
Havlíčkové ocení zejména umělečtí
fajnšmekři, fascinující svět dokonalé harmonie, kterou umí vytvořit
pouze příroda, musí zaujmout snad
každého. Právě do něj člověka zavede výstava Létající drahokamy.
Na ní jsou k vidění zdánlivě nesourodé kombinace vypreparovaných
exemplářů hmyzu a zástupců z říše
nerostů a hornin. Spojuje je jediná

věc: absolutní krása. Navíc na křídlech
motýlů si může pozorný divák
všimnout podobných obrazců, jaké
jsou typické pro určitý druh minerálů,
naopak krovky některých vystavených
brouků vypadají jako by byly vytepané
z ryzího zlata.
Ojedinělou výstavu složenou
z exponátů z celého světa od Malajsie přes ruskou Sibiř, Albánii, Ugandu až po Venezuelu či Kolumbii
sestavili Dušan Trávníček a Ludmila
Nejeschlebová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, odkud byla
výstava zapůjčena.
Obě expozice budou v prostorách
prostějovského Muzea a galerie
k vidění až do 22. dubna.

A nestavět si žádné vzdušné zámky. Nejlepší je jít do tak těžkého utkání s otevřeným
hledím, odvážně a bez zbytečného stresu.
Nebát se, dát do toho své maximum, zkusit
předvést co nejlepší volejbal. A podle okolností se uvidí, nač to bude stačit,“ přemítal
Čada.
Každopádně účinkování Conegliana
v letošní Lize mistryň je doslova impozantní. Nejprve přehrálo ve státním
derby Novaru 3:1 (13, 18, -20, 14), poté
si poradilo s Prostějovem opět 3:1 (14,
-21, 16, 17) a následně prokázalo svou
absolutní extratřídu dvojím udoláním
Fenerbahce Istanbul, v obou případech
famózním obratem z 0:2 na sety! Řežba
v Turecku dopadla z pohledu hostitelek
2:3 (21, 25, -15, -17, -10), v Itálii pak domácí kolektiv uspěl 3:2 (-20, -18, 18, 22,
11). Výběr trenéra Daniela Santarelliho
tudíž směřuje k prvenství ve skupině B
a postupu do play-off, jenž si na Hané
může definitivně zajistit. Tím větší bude
jeho motivace.
Když nahlédneme do sestavy celku Imoco, najdeme tam logicky samé hvězdy,
a to z mnoha různých zemí. Nahrávce
velí Joanna Wolosz (Polsko), na univerzálu řádí Samanta Fabris (Chorvatsko),
ze smečařských postů drtí Kimberly Hill
(USA) a Samantha Ramos (Mexiko), na
blocích ční Robin de Kruijf (Nizozemsko) s Annou Danesi (Itálie) a na liberu
čape Monica De Gennaro (Itálie). „Co
hráčka, to velká opora daného nároďáku. Žádný strach však není na místě, spíš
je potřeba jít si užít špičkový zápas proti top soupeři a bojovat ze všech sil. Pro
sebe i pro fanoušky, kterých snad dorazí
co největší počet,“ nabídl Miroslav Čada
recept, jak přistoupit ke středečnímu volejbalovému svátku.

18021210202

uteklo
výhru!

Do kina na baviÿe:

STAND-UP SHOW

PROSTĚJOV Do kina Metro 70
míří čtveřice komiků z Underground Comedy, aby vám tento
pátek v rámci stand-up show ukázala, co umí! Jsou známí i z kanálu
Prima Comedy Central, kde jako
baviči vystupují v pořadu Comedy
Club. Nyní si s nimi můžete přijít
užít večer plný zábavy naživo!
Po jejich vystoupení na vás pak
bude v prostorách kina čekat bar
s čerstvě namíchanými drinky
a živé vystoupení prostějovského
hudebníka.
V kině Metro 70 to prostě žije. Nabídka jeho programu se stále rozšiřuje,
tentokrát se tak děje o populární improvizované vystoupení známých
komiků. Se svými vtípky a ostrým
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Expozice nabízí čarokrásné NIKDY
výtvory Smršť domácích bitev: den po Coneglianu RYCHLÝ
s Libercem, potom v sobotu proti Ostravě VEÿERNÍK
přírody i projevy lidské píle

DRAHOKAMY S KìÍDLY
A PSANÉ OBRAZY. V MUZEU
MAJÍ DVħ NOVÉ VÝSTAVY

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
Tiebreaky

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

humorem vystoupí Tomáš Plhoň
nebo třeba Nikola Džokić. Po devadesátiminutovém programu, který
odstartuje úderem dvacáté hodiny, na
vás pak budou ve foyer čekat bar a živá
hudba.
„Nyní jsme se domluvili s kavárnou
Prostor na zajištění výjezdního baru,
s nímž k nám přijedou. Zde budou
prodávat pivo, víno, ale i míchané
drinky. Současně v těchto místech
bude hrát živá hudba. Předběžně nám
účast přislíbil prostějovský muzikant
Jakub Chvojka,“ sdělila Večerníku
ředitelka kina Barbora Prágerová.
Vstupné na tuto akci je 150 korun
pro dospělé a 120 korun pro studenty. Startuje se v pátek 23. února od
20:00 hodin.
(red)

ZAZN÷LO

Horká a spol. evidentně nebyly ve své
kůži, častými chybami pouštěly krajské
konkurentky opakovaně nahoru (2:3,
7:9). Rozhodující dopad na osud téhle
sady pak měly dvě olomoucké minisérie,
jimiž odvrátily hned v zárodku rozjezd
domácí mašiny. Poprvé z 10:9 na 11:14,
podruhé z 14:15 na 14:18. I tentokrát se
sice koncovka proměnila v solidní drama
(21:22), nicméně o fous jistější univerzitní parta si prodloužení mače už nenechala
vzít - 23:25 a 2:1.
Šlo se tedy do tiebreaku a ten otevřely
české vicemistryně perfektně, zatímco
národní šampiónky špatně (0:3). Nepomohla ani blesková likvidace deficitu
(3:3), neb VK dál srážely dolů nedostatky
nejen na přihrávce. Naopak rozjeté UP
čtyřmi body v řadě zas prchlo na 3:7 a dohánět natolik výraznou ztrátu ve zkrácené
hře vypadalo na mission imposible. Což
platilo se zdánlivou jistotou, byť nervydrásající duel gradoval ještě novými infarktovými zápletkami (7:8, 7:12, 10:12).
Tu absolutně největší si bojovnice v červených dresech schovaly pro skutečně
nejzazší možný moment, když za stavu
12:14 odvrátily dva mečboly oranžově
oděných soupeřek. A finální čtyřbodovou šňůrou zachránily svou neporazitelnost v aktuálním ročníku tuzemských
soutěží - 16:14 a 3:2!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
najdete na straně 22

Pravděpodobně nejtěžší z téhle zápasové série v domácím prostředí bude, když
ženy VK hned druhý den po středeční
bitvě evropské Champions League
s italským Coneglianem narazí v hale
Sportcentra DDM na nebezpečný Liberec. Půjde o střetnutí 21. kola UNIQA
extraligy ČR 2017/18 hrané ve čtvrtek 22. února od 17.00 hodin.
Zrovna Severočešky jsou přitom ze
všech tuzemských konkurentek těmi,
jež Hanačkám v aktuální sezóně dělají
nejvíc problémů. V prvním vzájemném
mači tohoto extraligového ročníku pod
Ještědem dokonce Dukla sahala po senzačním vítězství, než favorit otočil nepříznivý
vý vý
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16, 27, -18, -2). Ani v Prostějově pak
obhájkyně mistrovského titulu nezačaly
dobře a jen heroickým obratem zachránily vstupní sadu, načež celý boj vydřely
3:0 (28, 20, 20).
Momentálně
B Y L I J S M E je navíc liberecká ekipa
naU viditelném
vzestupu, neboť nedávTOHO
no porazila Ostravu 3:1 a před týdnem
uspěla stejným poměrem dokonce na
půdě KP Brno, čímž atakuje už třetí místo průběžné tabulky. Hráčsky se opírá
zejména o údernou univerzálku či smečařku Romanu Kriškovou, ovšem celá
základní sestava s francouzskou nahrávačkou Laurianne Delabarre, krajními
plejerkami Luciou Mikšíkovou i Romanou Staňkovou, blokařkami Kateřinou
Kohoutovou s Laurou Holubcovou a liberem Veronikou Dostálovou má pod
vedením trenérské dvojice Josef Smolka
- Libor Gálík nemalou kvalitu.
„Největší zbraní Liberce jednoznačně je
skvělá obrana, kterou má určitě nejlepší
v celé lize. Také nám dělal právě touto
činností v obou vzájemných utkáních
značné potíže, dlouho se nám nedařilo
útočně prosazovat jako obvykle. NakoDuklu
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a já pevně věřím, že neklopýtneme ani
tentokrát,“ uvedl kouč vékáčka Miroslav
Čada. Nějakých dvaadvacet hodin po
skončení řežby s Coneglianem ale půjde
o dvojnásob těžkou šichtu. „Ano, dá se
očekávat hodně tvrdá práce. Pokud jsme
však s tímto termínem souhlasili, tak si
nesmíme na nic stěžovat a prostě makat.
Připraveni na dva náročné duely ve dvou
dnech jsme, bude to především o hlavě,“
odtušil Čada.
Jen pátek si následně jeho svěřenkyně
užijí coby zápasově volný, načež hned
v sobotu 24. února od 17:00 hodin
vyzvou zase v hale Sportcentra DDM
Ostravu. Tentokrát v rámci 22. dějství
nejvyšší české soutěže, přičemž původně
měly tento den cestovat na sever Moravy
a nastoupit tam na palubovce TJ. Leč po
dohodě obou soupeřů došlo k prohození
pořadatelství vzájemných střetů v nadstavbové části, kterou tudíž Weiss a spol.
uzavřou právě u polských hranic.
Ale pojďme zpět k nadcházejícímu měření sil, jež se stane už čtvrtým utkáním
Prostějov versus Ostrava během letošní
sezóny. Ligově to dopadlo na Hané 3:1
(15, 23, -22, 16) a v moravskoslezské

metropoli 0:3 (-23, -18, -17), nedávné
semifinále ČP v Brně na neutrálním území pak zvládl opět favorizovaný kolektiv
3:0 (22, 21, 13). „Sice jsme pokaždé
vyhráli bez nějakých velkých problémů,
avšak minimálně v části utkání nás soupeř vždy potrápil. Tím pádem nemůžeme ani teď očekávat nic lehkého,“ upozornil Čada.
Přesto je pravda, že družina reprezentačního lodivoda ČR Zdeňka Pommera
nemá poslední dobou optimální formu
a připisuje na své konto převážně porážky. Nicméně v evropském Challenge
Cupu dokázala postoupit až do čtvrtfinále a s takovými personami v kádru, jakými jsou zkušené Helena Kojdová a Iva
Nachmilnerová, talentované Kateřina
Valková s Terezou Diatkovou či litevská
akvizice Vilte Makauskaite, rozhodně
nebude jednoduchá robota. „Ani fakt,
že nastoupíme třikrát v rychlém sledu
doma, nemusí být úplně příjemný. Na to
se ale nesmíme nijak ohlížet a naopak je
potřeba také v sobotním zápase pevně jít
za tříbodovým vítězstvím,“ zdůraznil kormidelník prostějovských volejbalistek.
(son)

Prostøjovské libero Julie KováĆová po Olomouci:

„DOLEHLA NA NÁS ÚNAVA,

NEM÷LY JSME ŠċÁVU...“
exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Marek
ND
D
SONNEVEND

PROSTĚJOV Vítězit skvělým výkonem bývá většinou snadné, ale
vyhrát i duel, ve kterém se vám moc nedaří, to je svým způsobem
kumšt. Především tohle pozitivum si z urvaného derby s Olomoucí
mohou odnést volejbalistky VK Prostějov, jež navzdory hernímu trápení uspěly o chloupek po dvou odvrácených mečbolech. Viditelně
vyčerpaná Julie KovářováVečerníku krátce po finálním obratu - takříkajíc za sekundu dvanáct - odpověděla na několik otázek. B Y L I J S M E
U TOHO

ƔƔ Co úplná koncovka? Pomohl zázrak?
„Přímo zázrak snad ne, ale dneska nás to s holkama fakt
hodně bolelo. Doslova jsme mlely z posledního. Bylo na
nás dost vidět, jak jsme unavené. Asi se projevil náročný
program těchto týdnů ve spojení s tím, že některé hráčky teď
byly či pořád jsou mimo zdravotně a trénujeme v nízkém
počtu. Když pak při klasické přípravě hrajeme dva nebo tři
zápasy týdně, síly logicky docházejí. Proti Olomouci jsme
se tudíž dostaly do velkých problémů a v tiebreaku za stavů
7:12, 10:13 i 12:14 to vypadalo, že je rozhodnuto. Ale nebylo. Soupeřky ten úplný závěr nezvládly, zatímco my jo.“
(úsměv)
ƔƔ Co v tom finiši rozhodlo? Větší zkušenost nebo psychická odolnost vašeho družstva?
„Rozhodla
„
hlavně Hela Horká, která v té koncovce
položila
p lo
po
l žila
la absolutně
ab
všechno a uhrála většinu
rozhodujících
balónů. Po pravdě jsem se
rozhod
o
divila,
divill že si ji Olomouc za takové situace líp nepohlídala. Každopádně nám
její
jej výborný závěr moc pomohl, přidala
d se taky trocha nezbytného štěstí
a fakt, že jsme nepřestaly bojovat.“
ƔƔ Výkon týmu však celkově neƔ
by
y dobrý, působily jste jakoby bez
byl
ššťávy.
šť
áv Souhlasíte?
„Urč
„Určitě.
r it Po mizerném prvním setu
jsme
js
me
s
se
e ssice trochu zvedly a vývoj otočiFoto: archív Veéerníku

Fotoreportáž

ly, ale už během třetí sady nám začala docházet energie
a nahoru šel soupeř. Nakonec jsme to nějak vydřely silou
vůle.“
ƔƔ Je důležité, že jste největšího českého rivala nepustily k vítězství ve vzájemném střetnutí?
„Přesně tak, tohle je směrem k extraligovému play-off hodně důležité. V průběhu minulé sezóny nás Olomouc několikrát porazila a potom si tím víc věřila, takže každá vzájemná
prohra s ní může být nepříjemná. Z tohoto pohledu má
dnešní vítězství větší cenu. Každopádně soupeřky ukázaly,
jak dobrý volejbal umí předvádět, byť my jsme neměly zrovna svůj den. Znovu se dařilo mladé Gábině Orvošové a prostě musíme počítat s tím, že tým UP se svým širším kádrem
i silnou lavičkou je nebezpečný.“
ƔƔ Nepřišel na vás po triumfu v Českém poháru výkonnostní útlum?
„Může to tak vypadat, ale aniž bych chtěla hledat výmluvy,
vidím problém spíš v té zmíněné únavě. Většinu zápasů
a v podstatě všechny těžké hrajeme skoro jen v sedmi lidech,
k tomu se teď přidaly zdravotní výpadky. A trénovat delší
dobu v dost nízkém počtu hráček, k tomu zvládat dvě až tři
utkání týdně a udržet přitom výkony na nejvyšší úrovni není
zrovna jednoduché. Řekla bych, že tohle všechno dohromady se projevilo. Přesto jsme bojovaly a kvalitní Olomouc
porazily 3:2, což se cení. Teď se však musíme dát fyzicky
nějak dohromady natolik, abychom zvládly další velmi náročný program.“

Zranìná Herelová
citelnì scházela
Prostějov (son) - Kvalitativní zúžení hráčského kádru prostějovských
volejbalistek pro tuto sezónu má svá
úskalí, zvlášť v případě zdravotních
problémů opor. Názorně to ukázalo
čtvrteční derby s Olomoucí, které
ženy VK v domácím prostředí málem ztratily. Stačilo, aby Nina Herelová zůstala na marodce s bolavým
kolenem a Lucie Nová nebyla zcela
fit po prodělané nemoci. A personálně oslabený tým se rázem dostal
do nemalých herních potíží. Na blok
zbyly jen Veronika Trnková s Gabrielou Kozmík bez možnosti střídání.
Výše zmíněná Nová chodila pouze
na podání, víc nechtěli trenéři v jejím ne právě ideálním stavu riskovat. Stejně tak by pravděpodobně
nepomohlo hodit do hořícího ohně
těžkého duelu některou z mladic nachystaných na lavičce. Nezbývá než
věřit, že se Herelová brzy uschopní,
žádná další tahounka zdravotně nevypadne a všechny členky vékáčka
v sobě naleznou nové síly. Fyzické
i mentální. „V tak náročném programu, jakým během těchto týdnů procházíme, to bude hlavně o morálu,“
trefně poznamenal kouč úřadujících
mistryň ČR Miroslav Čada.

Fotograf Navrátil:
z výstavy do výstavy
Prostějov (son) - Více než deset let
- od samotného vzniku VK Prostějov - je Pavel Navrátil lékařem jeho
ženského „A“-týmu. Kromě volejbalu však má i řadu jiných vášní. Například fotografování.
Právě jeho snímky teď byly a jsou
k vidění hned na dvou výstavách. Ta
první proběhla pod názvem Cestou
necestou v prostorech Střední odborné školy Prostějov. A ve druhém
případě jde o společnou výstavu členů FOTOKLUBU Prostějov, jejímž
je Pavel nedílnou součástí. K vidění
je právě nyní v regionálním informačním centru na prostějovském
zámku, a to až do 28. února, kdy
končí. „S kolegy nás moc potěšilo,
že se osobně přišel podívat profesor
Jindřich Štreit, jeden z nejlepších
dokumentárních fotografů České republiky. A naše snímky se mu opravdu líbily,“ měl Navrátil radost. Takže
jestli budete mít chuť nebo cestu kolem, zaskočte to do RIC omrknout
rovněž.

WWW.
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V Brně velké trápení s opět zvládnutým tiebreakem
KP BR
VK PV

2:3

BRNO, PROSTĚJOV Ať už jsou důvody jakékoliv, prostějovské volejbalistky
momentálně nehrají dobře. Potvrdil
to i sobotní zápas 21. dějství UNIQA
extraligy v Brně, jenž se pro ně změnil
v další pětisetovou bitvu. Stejně jako
dva dny předtím s Olomoucí. Tým
VK ji sice opět zakončil ubojovanou
výhrou nejtěsnějším poměrem, ale
jeho výkonnost teď přesto neodpovídá
tomu, co by měl předvádět.
Domácí celek se chtěl zvednout po třech
porážkách v řadě, ten hostující zase po
utrápeném vítězství nad UP. Na cestu za
podobným cílem vyrazily mnohem lépe
Jihomoravanky, které počáteční stav 2:3
rychle změnily na 8:4. Hanačky hrály špatně a chybovaly, nic se jim nedařilo. Naštěstí

se záhy vzpamatovaly. Přitlačily podáním,
ubránily pár míčů, bodovaly z protiútoků.
A rázem bylo skóre otočeno - 9:11. Žádná
pohoda však v prostějovském družstvu
nenastala, spíš právě naopak. Přišly další
hrubky na přihrávce i v zakončení, čehož
soupeřky pohotově využily k novému
obratu (z 12:14 na 16:14). Potom dokonce utekly na 20:16 a to už šlo do tuhého.
V pravou chvíli ale favoritky zabraly pětibodovou šňůrou při servisu
B Y LKossányiové
I JSME
(20:21), následně zvládly též
U Tdramatickou
OHO
koncovku od nerozhodné situace 22:22.
Vyšponovanou sadu přitom zavřela Weiss
esem – 22:25 a 0:1.
Přesto potřebovaly plejerky vékáčka
všechno zlepšit, aby utkání dostaly pod
větší kontrolu. Realita? Další výpadek na
příjmu hned zkraje druhé části vedoucí
k odskočení KP z 1:2 na 5:2. Podobně jako
v zahajovacím dějství Čadovy svěřenkyně
nepříjemné manko bleskově zlikvidovaly
(5:5), načež pokračoval vyrovnaný boj.
O jakékoliv výraznější převaze lídra tabul-

ky nemohla být ani řeč, místo toho zase
udeřila brněnská děvčata ostrým podáním
(z 10:11 na 13:11). A set pak zaslouženě
dotáhla až do úspěšného konce, když neustále udržovala mírné vedení – 25:23 a 1:1.
Začínalo se od začátku, přičemž třetí díl
přinesl jeden podstatný rozdíl: Prostějovankám vyšel úvod - 1:4. S určitou jistotou
v zádech se jim hrálo viditelně lépe, což
dokumentoval i trhák ze 4:6 na 4:10. Slibný vývoj se sice na moment zasekl (8:11),
leč plošně zkvalitněný výběr VK okamžitě
kontroval a nejen kralující ofenzivou poslal
protivnice hluboko dolů - 10:18. Závěr
proběhl v poklidu, naprosto jednoznačně
- 15:25 a 1:2.
Hanácký stroj tedy konečně fungoval na
úrovni odpovídající jeho obvyklé výkonnosti, ovšem ve vzduchu visela otázka, zda
to vydrží. Vstup do čtvrté sady naznačoval,
že nikoliv, Horká a spol. místo doražení
soupeřek zas tápaly (3:1, 7:4). Jakmile
neměly slušně přihráno, dostávaly se do
značných problémů. Jenže Rojkovy oveč-

ky neudržely silnou produkci trvale a také
vyrobily několik nevynucených hrubek.
Série pěti bodů za sebou z 8:5 na 8:10 tudíž opětovně poslala nahoru hostující kolektiv, jenž tuhle výhodu však trestuhodně
zahodil. Od stavu 11:14 pomohl domácím zpátky do duelu řadou laciných minel
(16:16), totéž se v ještě horší míře zopakovalo o několik minut později (ze 17:20 na
22:21). Následovala nervy drásající koncovka, ve které úřadující mistryně republi-

ZAZN÷LO

ky nevyužily dva mečboly (23:24, 26:27),
naopak obhájkyně ligového bronzu proměnily svůj čtvrtý setbol - 30:28 a 2:2.
Na scénu tak napochodoval tiebreak. A co
se jeho týče, dostáváme se k jedinému prostějovskému pozitivu celého mače. Zkrácenou hru totiž opanovaly hlavně díky
výbornému nástupu (3:10) s přehledem
a přes veškeré trable prodloužily svou neporazitelnost v aktuálním ročníku tuzemských soutěží - 8:15 a 2:3.
(son)

NA

TISKOVCE...

Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„Překvapili jsme sami sebe i všechny okolo, což mě těší. Jsem moc rád za náš kvalitní výkon proti nejlepšímu družstvu České republiky, holky můžu jedině pochválit.
Udělali jsme krok k oživení týmu a návratu na cestu za třetím místem.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„V Brně jsme odehráli velice špatný zápas. Mladý tým domácích hrál nadšeně a vyrovnal
se s naším podáním, které bylo už podruhé za sebou slabší. Utkání jsme zlomili ve svůj
prospěch až zlepšením v pátém setu.“
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JEDNIČKA

PROSTĚJOV Hrát tři soutěžní duely na vlastním hřišti během pouhých
čtyř dnů? Takovou raritu ještě prostějovské volejbalistky ve své klubové
historii nezažily! Přichází to až nyní,
právě v nadcházejícím týdnu. A půjde o zatraceně náročnou zkoušku
jak z fyzického, tak psychického hlediska.

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND
Na hąišti Conegliana získaly prost÷jovské
volejbalistky set. Co dokážou proti elitnímu
soupeąi ve stąedu doma? Foto: internet

PROSTĚJOV „To muselo dát práce!“ Těmito slovy lze asi nejlépe vystihnout expozici zhruba třicítky často velmi rozměrných kreseb Dagmar Havlíčkové. Jejich výstava
byla uplynulý čtvrtek slavnostně zahájena v prostorách Muzea a galerie v Prostějově.
ŽHAVÁ NOVINKA
Snad ještě větší pozornost pak budí expozice Létající drahokamy, na které lze spatřit
fascinující barvy, tvary i vzory ze světa hmyzu a nerostů pocházejících ze všech koutů
zeměkoule. Večerník byl u toho, přijďte se také podívat, stojí to za to!

Z VÉKÁČKA

pro Večerník

zatím zvládají

Martin
ZAORAL
Kresby Dagmar Havlíčkové, která
pracuje ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci, jsou unikátní nejen
svými obřími rozměry. „Technika jejich vzniku je výjimečná.
Svá díla totiž autorka nekreslí
tradičním způsobem, ale píše. A to
doslova. Denně čtyři až pět ho-

din tak tráví psaním nekonečných
vět. Využívá kombinací barevných
i černých tuší, věty umisťuje
v řadách nad sebou i pod sebou,
vrství je a přepisuje přes sebe.
Vznikají tak náhodné ornamenty
i pozoruhodně pravidelné obrazce
někdy podobné tkaným strukturám primitivních národů. Není
výjimkou, že na jedné takové
kresbě autorka stráví desítky hodin až několik měsíců. Její tvorba
nemá v českém umění obdoby,“
uvedla během slavnostní vernisáže
kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová z Muzea umění Olomouc.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Fascinující sv÷t neuv÷ąitelných barevných kombinací vyvedených na motýlích
kąídlech v kombinaci se siloéárami ukrytými v kamenech magnetizoval pohledy
všech návšt÷vníkč.
Foto: Martin Zaoral

A co to autorka vlastně stále píše?
„Jedná se o slova jedné modlitby, kterou opakuje neustále dokola. Vlastně
jde o jakýsi druh meditace,“ doplnila
Bieleszová, podle které výtvarnice
vystoupila ze stínu svého známějšího
manžela až po jeho smrti v roce 1997.
Zatímco originální kresby Dagmar
Havlíčkové ocení zejména umělečtí
fajnšmekři, fascinující svět dokonalé harmonie, kterou umí vytvořit
pouze příroda, musí zaujmout snad
každého. Právě do něj člověka zavede výstava Létající drahokamy.
Na ní jsou k vidění zdánlivě nesourodé kombinace vypreparovaných
exemplářů hmyzu a zástupců z říše
nerostů a hornin. Spojuje je jediná

věc: absolutní krása. Navíc na křídlech
motýlů si může pozorný divák
všimnout podobných obrazců, jaké
jsou typické pro určitý druh minerálů,
naopak krovky některých vystavených
brouků vypadají jako by byly vytepané
z ryzího zlata.
Ojedinělou výstavu složenou
z exponátů z celého světa od Malajsie přes ruskou Sibiř, Albánii, Ugandu až po Venezuelu či Kolumbii
sestavili Dušan Trávníček a Ludmila
Nejeschlebová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, odkud byla
výstava zapůjčena.
Obě expozice budou v prostorách
prostějovského Muzea a galerie
k vidění až do 22. dubna.

A nestavět si žádné vzdušné zámky. Nejlepší je jít do tak těžkého utkání s otevřeným
hledím, odvážně a bez zbytečného stresu.
Nebát se, dát do toho své maximum, zkusit
předvést co nejlepší volejbal. A podle okolností se uvidí, nač to bude stačit,“ přemítal
Čada.
Každopádně účinkování Conegliana
v letošní Lize mistryň je doslova impozantní. Nejprve přehrálo ve státním
derby Novaru 3:1 (13, 18, -20, 14), poté
si poradilo s Prostějovem opět 3:1 (14,
-21, 16, 17) a následně prokázalo svou
absolutní extratřídu dvojím udoláním
Fenerbahce Istanbul, v obou případech
famózním obratem z 0:2 na sety! Řežba
v Turecku dopadla z pohledu hostitelek
2:3 (21, 25, -15, -17, -10), v Itálii pak domácí kolektiv uspěl 3:2 (-20, -18, 18, 22,
11). Výběr trenéra Daniela Santarelliho
tudíž směřuje k prvenství ve skupině B
a postupu do play-off, jenž si na Hané
může definitivně zajistit. Tím větší bude
jeho motivace.
Když nahlédneme do sestavy celku Imoco, najdeme tam logicky samé hvězdy,
a to z mnoha různých zemí. Nahrávce
velí Joanna Wolosz (Polsko), na univerzálu řádí Samanta Fabris (Chorvatsko),
ze smečařských postů drtí Kimberly Hill
(USA) a Samantha Ramos (Mexiko), na
blocích ční Robin de Kruijf (Nizozemsko) s Annou Danesi (Itálie) a na liberu
čape Monica De Gennaro (Itálie). „Co
hráčka, to velká opora daného nároďáku. Žádný strach však není na místě, spíš
je potřeba jít si užít špičkový zápas proti top soupeři a bojovat ze všech sil. Pro
sebe i pro fanoušky, kterých snad dorazí
co největší počet,“ nabídl Miroslav Čada
recept, jak přistoupit ke středečnímu volejbalovému svátku.

18021210202

uteklo
výhru!

Do kina na baviÿe:

STAND-UP SHOW

PROSTĚJOV Do kina Metro 70
míří čtveřice komiků z Underground Comedy, aby vám tento
pátek v rámci stand-up show ukázala, co umí! Jsou známí i z kanálu
Prima Comedy Central, kde jako
baviči vystupují v pořadu Comedy
Club. Nyní si s nimi můžete přijít
užít večer plný zábavy naživo!
Po jejich vystoupení na vás pak
bude v prostorách kina čekat bar
s čerstvě namíchanými drinky
a živé vystoupení prostějovského
hudebníka.
V kině Metro 70 to prostě žije. Nabídka jeho programu se stále rozšiřuje,
tentokrát se tak děje o populární improvizované vystoupení známých
komiků. Se svými vtípky a ostrým
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Expozice nabízí čarokrásné NIKDY
výtvory Smršť domácích bitev: den po Coneglianu RYCHLÝ
s Libercem, potom v sobotu proti Ostravě VEÿERNÍK
přírody i projevy lidské píle

DRAHOKAMY S KìÍDLY
A PSANÉ OBRAZY. V MUZEU
MAJÍ DVħ NOVÉ VÝSTAVY

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
Tiebreaky

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

humorem vystoupí Tomáš Plhoň
nebo třeba Nikola Džokić. Po devadesátiminutovém programu, který
odstartuje úderem dvacáté hodiny, na
vás pak budou ve foyer čekat bar a živá
hudba.
„Nyní jsme se domluvili s kavárnou
Prostor na zajištění výjezdního baru,
s nímž k nám přijedou. Zde budou
prodávat pivo, víno, ale i míchané
drinky. Současně v těchto místech
bude hrát živá hudba. Předběžně nám
účast přislíbil prostějovský muzikant
Jakub Chvojka,“ sdělila Večerníku
ředitelka kina Barbora Prágerová.
Vstupné na tuto akci je 150 korun
pro dospělé a 120 korun pro studenty. Startuje se v pátek 23. února od
20:00 hodin.
(red)

ZAZN÷LO

Horká a spol. evidentně nebyly ve své
kůži, častými chybami pouštěly krajské
konkurentky opakovaně nahoru (2:3,
7:9). Rozhodující dopad na osud téhle
sady pak měly dvě olomoucké minisérie,
jimiž odvrátily hned v zárodku rozjezd
domácí mašiny. Poprvé z 10:9 na 11:14,
podruhé z 14:15 na 14:18. I tentokrát se
sice koncovka proměnila v solidní drama
(21:22), nicméně o fous jistější univerzitní parta si prodloužení mače už nenechala
vzít - 23:25 a 2:1.
Šlo se tedy do tiebreaku a ten otevřely
české vicemistryně perfektně, zatímco
národní šampiónky špatně (0:3). Nepomohla ani blesková likvidace deficitu
(3:3), neb VK dál srážely dolů nedostatky
nejen na přihrávce. Naopak rozjeté UP
čtyřmi body v řadě zas prchlo na 3:7 a dohánět natolik výraznou ztrátu ve zkrácené
hře vypadalo na mission imposible. Což
platilo se zdánlivou jistotou, byť nervydrásající duel gradoval ještě novými infarktovými zápletkami (7:8, 7:12, 10:12).
Tu absolutně největší si bojovnice v červených dresech schovaly pro skutečně
nejzazší možný moment, když za stavu
12:14 odvrátily dva mečboly oranžově
oděných soupeřek. A finální čtyřbodovou šňůrou zachránily svou neporazitelnost v aktuálním ročníku tuzemských
soutěží - 16:14 a 3:2!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
najdete na straně 22

Pravděpodobně nejtěžší z téhle zápasové série v domácím prostředí bude, když
ženy VK hned druhý den po středeční
bitvě evropské Champions League
s italským Coneglianem narazí v hale
Sportcentra DDM na nebezpečný Liberec. Půjde o střetnutí 21. kola UNIQA
extraligy ČR 2017/18 hrané ve čtvrtek 22. února od 17.00 hodin.
Zrovna Severočešky jsou přitom ze
všech tuzemských konkurentek těmi,
jež Hanačkám v aktuální sezóně dělají
nejvíc problémů. V prvním vzájemném
mači tohoto extraligového ročníku pod
Ještědem dokonce Dukla sahala po senzačním vítězství, než favorit otočil nepříznivý
vý vý
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16, 27, -18, -2). Ani v Prostějově pak
obhájkyně mistrovského titulu nezačaly
dobře a jen heroickým obratem zachránily vstupní sadu, načež celý boj vydřely
3:0 (28, 20, 20).
Momentálně
B Y L I J S M E je navíc liberecká ekipa
naU viditelném
vzestupu, neboť nedávTOHO
no porazila Ostravu 3:1 a před týdnem
uspěla stejným poměrem dokonce na
půdě KP Brno, čímž atakuje už třetí místo průběžné tabulky. Hráčsky se opírá
zejména o údernou univerzálku či smečařku Romanu Kriškovou, ovšem celá
základní sestava s francouzskou nahrávačkou Laurianne Delabarre, krajními
plejerkami Luciou Mikšíkovou i Romanou Staňkovou, blokařkami Kateřinou
Kohoutovou s Laurou Holubcovou a liberem Veronikou Dostálovou má pod
vedením trenérské dvojice Josef Smolka
- Libor Gálík nemalou kvalitu.
„Největší zbraní Liberce jednoznačně je
skvělá obrana, kterou má určitě nejlepší
v celé lize. Také nám dělal právě touto
činností v obou vzájemných utkáních
značné potíže, dlouho se nám nedařilo
útočně prosazovat jako obvykle. NakoDuklu
pokaždé
necc js
ne
jsme
me vvšak
šakk Du
ša
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a já pevně věřím, že neklopýtneme ani
tentokrát,“ uvedl kouč vékáčka Miroslav
Čada. Nějakých dvaadvacet hodin po
skončení řežby s Coneglianem ale půjde
o dvojnásob těžkou šichtu. „Ano, dá se
očekávat hodně tvrdá práce. Pokud jsme
však s tímto termínem souhlasili, tak si
nesmíme na nic stěžovat a prostě makat.
Připraveni na dva náročné duely ve dvou
dnech jsme, bude to především o hlavě,“
odtušil Čada.
Jen pátek si následně jeho svěřenkyně
užijí coby zápasově volný, načež hned
v sobotu 24. února od 17:00 hodin
vyzvou zase v hale Sportcentra DDM
Ostravu. Tentokrát v rámci 22. dějství
nejvyšší české soutěže, přičemž původně
měly tento den cestovat na sever Moravy
a nastoupit tam na palubovce TJ. Leč po
dohodě obou soupeřů došlo k prohození
pořadatelství vzájemných střetů v nadstavbové části, kterou tudíž Weiss a spol.
uzavřou právě u polských hranic.
Ale pojďme zpět k nadcházejícímu měření sil, jež se stane už čtvrtým utkáním
Prostějov versus Ostrava během letošní
sezóny. Ligově to dopadlo na Hané 3:1
(15, 23, -22, 16) a v moravskoslezské

metropoli 0:3 (-23, -18, -17), nedávné
semifinále ČP v Brně na neutrálním území pak zvládl opět favorizovaný kolektiv
3:0 (22, 21, 13). „Sice jsme pokaždé
vyhráli bez nějakých velkých problémů,
avšak minimálně v části utkání nás soupeř vždy potrápil. Tím pádem nemůžeme ani teď očekávat nic lehkého,“ upozornil Čada.
Přesto je pravda, že družina reprezentačního lodivoda ČR Zdeňka Pommera
nemá poslední dobou optimální formu
a připisuje na své konto převážně porážky. Nicméně v evropském Challenge
Cupu dokázala postoupit až do čtvrtfinále a s takovými personami v kádru, jakými jsou zkušené Helena Kojdová a Iva
Nachmilnerová, talentované Kateřina
Valková s Terezou Diatkovou či litevská
akvizice Vilte Makauskaite, rozhodně
nebude jednoduchá robota. „Ani fakt,
že nastoupíme třikrát v rychlém sledu
doma, nemusí být úplně příjemný. Na to
se ale nesmíme nijak ohlížet a naopak je
potřeba také v sobotním zápase pevně jít
za tříbodovým vítězstvím,“ zdůraznil kormidelník prostějovských volejbalistek.
(son)

Prostøjovské libero Julie KováĆová po Olomouci:

„DOLEHLA NA NÁS ÚNAVA,

NEM÷LY JSME ŠċÁVU...“
exkluzivní rozhovor
hovor
pro Večerník

Marek
ND
D
SONNEVEND

PROSTĚJOV Vítězit skvělým výkonem bývá většinou snadné, ale
vyhrát i duel, ve kterém se vám moc nedaří, to je svým způsobem
kumšt. Především tohle pozitivum si z urvaného derby s Olomoucí
mohou odnést volejbalistky VK Prostějov, jež navzdory hernímu trápení uspěly o chloupek po dvou odvrácených mečbolech. Viditelně
vyčerpaná Julie KovářováVečerníku krátce po finálním obratu - takříkajíc za sekundu dvanáct - odpověděla na několik otázek. B Y L I J S M E
U TOHO

ƔƔ Co úplná koncovka? Pomohl zázrak?
„Přímo zázrak snad ne, ale dneska nás to s holkama fakt
hodně bolelo. Doslova jsme mlely z posledního. Bylo na
nás dost vidět, jak jsme unavené. Asi se projevil náročný
program těchto týdnů ve spojení s tím, že některé hráčky teď
byly či pořád jsou mimo zdravotně a trénujeme v nízkém
počtu. Když pak při klasické přípravě hrajeme dva nebo tři
zápasy týdně, síly logicky docházejí. Proti Olomouci jsme
se tudíž dostaly do velkých problémů a v tiebreaku za stavů
7:12, 10:13 i 12:14 to vypadalo, že je rozhodnuto. Ale nebylo. Soupeřky ten úplný závěr nezvládly, zatímco my jo.“
(úsměv)
ƔƔ Co v tom finiši rozhodlo? Větší zkušenost nebo psychická odolnost vašeho družstva?
„Rozhodla
„
hlavně Hela Horká, která v té koncovce
položila
p lo
po
l žila
la absolutně
ab
všechno a uhrála většinu
rozhodujících
balónů. Po pravdě jsem se
rozhod
o
divila,
divill že si ji Olomouc za takové situace líp nepohlídala. Každopádně nám
její
jej výborný závěr moc pomohl, přidala
d se taky trocha nezbytného štěstí
a fakt, že jsme nepřestaly bojovat.“
ƔƔ Výkon týmu však celkově neƔ
by
y dobrý, působily jste jakoby bez
byl
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ly, ale už během třetí sady nám začala docházet energie
a nahoru šel soupeř. Nakonec jsme to nějak vydřely silou
vůle.“
ƔƔ Je důležité, že jste největšího českého rivala nepustily k vítězství ve vzájemném střetnutí?
„Přesně tak, tohle je směrem k extraligovému play-off hodně důležité. V průběhu minulé sezóny nás Olomouc několikrát porazila a potom si tím víc věřila, takže každá vzájemná
prohra s ní může být nepříjemná. Z tohoto pohledu má
dnešní vítězství větší cenu. Každopádně soupeřky ukázaly,
jak dobrý volejbal umí předvádět, byť my jsme neměly zrovna svůj den. Znovu se dařilo mladé Gábině Orvošové a prostě musíme počítat s tím, že tým UP se svým širším kádrem
i silnou lavičkou je nebezpečný.“
ƔƔ Nepřišel na vás po triumfu v Českém poháru výkonnostní útlum?
„Může to tak vypadat, ale aniž bych chtěla hledat výmluvy,
vidím problém spíš v té zmíněné únavě. Většinu zápasů
a v podstatě všechny těžké hrajeme skoro jen v sedmi lidech,
k tomu se teď přidaly zdravotní výpadky. A trénovat delší
dobu v dost nízkém počtu hráček, k tomu zvládat dvě až tři
utkání týdně a udržet přitom výkony na nejvyšší úrovni není
zrovna jednoduché. Řekla bych, že tohle všechno dohromady se projevilo. Přesto jsme bojovaly a kvalitní Olomouc
porazily 3:2, což se cení. Teď se však musíme dát fyzicky
nějak dohromady natolik, abychom zvládly další velmi náročný program.“

Zranìná Herelová
citelnì scházela
Prostějov (son) - Kvalitativní zúžení hráčského kádru prostějovských
volejbalistek pro tuto sezónu má svá
úskalí, zvlášť v případě zdravotních
problémů opor. Názorně to ukázalo
čtvrteční derby s Olomoucí, které
ženy VK v domácím prostředí málem ztratily. Stačilo, aby Nina Herelová zůstala na marodce s bolavým
kolenem a Lucie Nová nebyla zcela
fit po prodělané nemoci. A personálně oslabený tým se rázem dostal
do nemalých herních potíží. Na blok
zbyly jen Veronika Trnková s Gabrielou Kozmík bez možnosti střídání.
Výše zmíněná Nová chodila pouze
na podání, víc nechtěli trenéři v jejím ne právě ideálním stavu riskovat. Stejně tak by pravděpodobně
nepomohlo hodit do hořícího ohně
těžkého duelu některou z mladic nachystaných na lavičce. Nezbývá než
věřit, že se Herelová brzy uschopní,
žádná další tahounka zdravotně nevypadne a všechny členky vékáčka
v sobě naleznou nové síly. Fyzické
i mentální. „V tak náročném programu, jakým během těchto týdnů procházíme, to bude hlavně o morálu,“
trefně poznamenal kouč úřadujících
mistryň ČR Miroslav Čada.

Fotograf Navrátil:
z výstavy do výstavy
Prostějov (son) - Více než deset let
- od samotného vzniku VK Prostějov - je Pavel Navrátil lékařem jeho
ženského „A“-týmu. Kromě volejbalu však má i řadu jiných vášní. Například fotografování.
Právě jeho snímky teď byly a jsou
k vidění hned na dvou výstavách. Ta
první proběhla pod názvem Cestou
necestou v prostorech Střední odborné školy Prostějov. A ve druhém
případě jde o společnou výstavu členů FOTOKLUBU Prostějov, jejímž
je Pavel nedílnou součástí. K vidění
je právě nyní v regionálním informačním centru na prostějovském
zámku, a to až do 28. února, kdy
končí. „S kolegy nás moc potěšilo,
že se osobně přišel podívat profesor
Jindřich Štreit, jeden z nejlepších
dokumentárních fotografů České republiky. A naše snímky se mu opravdu líbily,“ měl Navrátil radost. Takže
jestli budete mít chuť nebo cestu kolem, zaskočte to do RIC omrknout
rovněž.
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V Brně velké trápení s opět zvládnutým tiebreakem
KP BR
VK PV

2:3

BRNO, PROSTĚJOV Ať už jsou důvody jakékoliv, prostějovské volejbalistky
momentálně nehrají dobře. Potvrdil
to i sobotní zápas 21. dějství UNIQA
extraligy v Brně, jenž se pro ně změnil
v další pětisetovou bitvu. Stejně jako
dva dny předtím s Olomoucí. Tým
VK ji sice opět zakončil ubojovanou
výhrou nejtěsnějším poměrem, ale
jeho výkonnost teď přesto neodpovídá
tomu, co by měl předvádět.
Domácí celek se chtěl zvednout po třech
porážkách v řadě, ten hostující zase po
utrápeném vítězství nad UP. Na cestu za
podobným cílem vyrazily mnohem lépe
Jihomoravanky, které počáteční stav 2:3
rychle změnily na 8:4. Hanačky hrály špatně a chybovaly, nic se jim nedařilo. Naštěstí

se záhy vzpamatovaly. Přitlačily podáním,
ubránily pár míčů, bodovaly z protiútoků.
A rázem bylo skóre otočeno - 9:11. Žádná
pohoda však v prostějovském družstvu
nenastala, spíš právě naopak. Přišly další
hrubky na přihrávce i v zakončení, čehož
soupeřky pohotově využily k novému
obratu (z 12:14 na 16:14). Potom dokonce utekly na 20:16 a to už šlo do tuhého.
V pravou chvíli ale favoritky zabraly pětibodovou šňůrou při servisu
B Y LKossányiové
I JSME
(20:21), následně zvládly též
U Tdramatickou
OHO
koncovku od nerozhodné situace 22:22.
Vyšponovanou sadu přitom zavřela Weiss
esem – 22:25 a 0:1.
Přesto potřebovaly plejerky vékáčka
všechno zlepšit, aby utkání dostaly pod
větší kontrolu. Realita? Další výpadek na
příjmu hned zkraje druhé části vedoucí
k odskočení KP z 1:2 na 5:2. Podobně jako
v zahajovacím dějství Čadovy svěřenkyně
nepříjemné manko bleskově zlikvidovaly
(5:5), načež pokračoval vyrovnaný boj.
O jakékoliv výraznější převaze lídra tabul-

ky nemohla být ani řeč, místo toho zase
udeřila brněnská děvčata ostrým podáním
(z 10:11 na 13:11). A set pak zaslouženě
dotáhla až do úspěšného konce, když neustále udržovala mírné vedení – 25:23 a 1:1.
Začínalo se od začátku, přičemž třetí díl
přinesl jeden podstatný rozdíl: Prostějovankám vyšel úvod - 1:4. S určitou jistotou
v zádech se jim hrálo viditelně lépe, což
dokumentoval i trhák ze 4:6 na 4:10. Slibný vývoj se sice na moment zasekl (8:11),
leč plošně zkvalitněný výběr VK okamžitě
kontroval a nejen kralující ofenzivou poslal
protivnice hluboko dolů - 10:18. Závěr
proběhl v poklidu, naprosto jednoznačně
- 15:25 a 1:2.
Hanácký stroj tedy konečně fungoval na
úrovni odpovídající jeho obvyklé výkonnosti, ovšem ve vzduchu visela otázka, zda
to vydrží. Vstup do čtvrté sady naznačoval,
že nikoliv, Horká a spol. místo doražení
soupeřek zas tápaly (3:1, 7:4). Jakmile
neměly slušně přihráno, dostávaly se do
značných problémů. Jenže Rojkovy oveč-

ky neudržely silnou produkci trvale a také
vyrobily několik nevynucených hrubek.
Série pěti bodů za sebou z 8:5 na 8:10 tudíž opětovně poslala nahoru hostující kolektiv, jenž tuhle výhodu však trestuhodně
zahodil. Od stavu 11:14 pomohl domácím zpátky do duelu řadou laciných minel
(16:16), totéž se v ještě horší míře zopakovalo o několik minut později (ze 17:20 na
22:21). Následovala nervy drásající koncovka, ve které úřadující mistryně republi-

ZAZN÷LO

ky nevyužily dva mečboly (23:24, 26:27),
naopak obhájkyně ligového bronzu proměnily svůj čtvrtý setbol - 30:28 a 2:2.
Na scénu tak napochodoval tiebreak. A co
se jeho týče, dostáváme se k jedinému prostějovskému pozitivu celého mače. Zkrácenou hru totiž opanovaly hlavně díky
výbornému nástupu (3:10) s přehledem
a přes veškeré trable prodloužily svou neporazitelnost v aktuálním ročníku tuzemských soutěží - 8:15 a 2:3.
(son)

NA

TISKOVCE...

Marek ROJKO - Královo Pole Brno
„Překvapili jsme sami sebe i všechny okolo, což mě těší. Jsem moc rád za náš kvalitní výkon proti nejlepšímu družstvu České republiky, holky můžu jedině pochválit.
Udělali jsme krok k oživení týmu a návratu na cestu za třetím místem.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„V Brně jsme odehráli velice špatný zápas. Mladý tým domácích hrál nadšeně a vyrovnal
se s naším podáním, které bylo už podruhé za sebou slabší. Utkání jsme zlomili ve svůj
prospěch až zlepšením v pátém setu.“
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JEDNIČKA VK PODLE

VEČERNÍKU
HELENA HORKÁ
KÁ

Nebýt ostřílené univerzálky, místo dvou vydřených
istky měly
vítězství 3:2 by prostějovské volejbalistky
m kontě
z uplynulého týdne určitě na svém
dvě porážky. Samozřejmě pomohly i Laura
Emonts, Veronika Trnková a částečně Julie Kovářová s Kathleen Weiss, ale právě výkony
kony Heýčkem na
leny Horké se staly rozhodujícím jazýčkem
vahách pro konečné výhry nejtěsnějším
ším poucí, tak
měrem. Jak ve čtvrtek doma s Olomoucí,
o dva dny později v Brně se Hela nenechala
nechala
ch útoků,
rozhodit řadou svých zablokovaných
la na plné
aby se ve stěžejních momentech rozjela
obrátky. UP nakonec zasypala jednatřiceti
natřiceti
body, KP šestadvaceti. A znovu potvrdila,
rdila, že
právě v těch nejtěžších okamžicích, kdy jde
utí.
do tuhého, je na ni zpravidla spolehnutí.

Üíslo

Prostějovské VK odehraje ve středu poslední domácí
zápas Champions League. Zaskočí italské Conegliano?

Hodně špatné vzpomínky mají prostějovští volejbaloví fanoušci z minuZAORAL
lé sezóny na rozhodující páté sady.
V českých soutěžích 2016/2017
totiž ženy VK odehrály celkem osm
pětisetových střetnutí a v plných pěti
z nich podlehly, včetně pohárového
finále i dvou zápasů v rámci extraligové série o zlato (vše s Olomoucí).
Prokletí zlomily až v závěrečné bitvě
finále nejvyšší tuzemské soutěže právě proti UP. V probíhajícím ročníku
2017/2018 mají Hanačky na národní scéně za sebou dosud tři mače, které musel rozsoudit až tiebreak. A byť
se svěřenkyně Miroslava Čady momentálně potýkají s nemalými herními problémy, nelze jim upřít jednu
velmi pozitivní vlastnost: bojovnost.
Po listopadovém udolání Liberce
pod Ještědem 3:2 totiž urvaly stejným poměrem i jinak nevydařené
duely minulého týdne nad Olomoucí a na KP Brno. V daném ohledu
tedy volejbalistky vékáčka zůstávají
stoprocentně úspěšné. Vydrží jim to?

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Původní zpravodajství
ství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Č
České
šampiónky mají po čtyřech dosud
b
absolvovaných
kolech na kontě stejný počet porážek (třikrát 1:3, dvakrát 0:3) a bez
jediného získaného bodu směřují dle
předpokladů k poslednímu místu pořadí.

To loňské finalistky Champions League
a aktuální lídryně ligové soutěže země
z Apeninského poloostrova mají přesně
opačnou bilanci: čtyři vítězství a průběžné vedení v béčkové grupě! Výchozí pozice obou nadcházejících protivníků
tak jen ztěží může být více rozdílná...
„Vzhledem k ohromné síle Conegliana
i zatímním výsledkům je soupeř pochopitelně velkým favoritem. Přesto nesmíme jít do vzájemného střetnutí předem
odevzdaní nebo dokonce poražení. Mi-

IMOCO VOLLEY
CONEGLIANO

3

Už třikrát během tohoto extraligového ročníku ztratily volejbalistky VK Prostějov jeden
bodík za těsné vítězství 3:2.
Stalo se jim to koncem listopadu v Liberci a teď dvakrát čerstvě doma proti Olomouci i na
hřišti KP Brno. Pozitivem je, že
po tomhle dílčím klopýtání stále zůstávají v elitní české soutěži
2017/18 bez porážky.

nulá bitva rovněž doma s Novarou nám
sice po herní stránce moc nevyšla, což
ale pro nejbližší zápas nic neznamená.
Každý je úplně jiný a my stále musíme
věřit v možné překvapení. Hlavní bude,
abychom dokázali využít to málo šancí,
které dostaneme,“ zkonstatoval před
středečním soubojem klíčový faktor
kouč vékáčka Miroslav Čada.
K dílčím příležitostem se jeho tým dostal v každém z odehraného kvarteta
duelů. Třikrát z nich vytěžil zisk sady,

PROSTĚJOV Není jednodušší
způsob, jak se udržovat v dobré
náladě, než smíchem a humorem.
Uplynulý čtvrtek tento lék k nezaplacení naordinoval zaplněnému
sálu Městského divadla „lékař“
z nejpovolanějších, Miroslav Donutil. Zábavný pořad Cestou necestou se tak po roce dočkal již druhé
zastávky v prostějovském regionu.
A Večerník byl opět u toho!

Největší úspěchy: italská liga - vítěz (2016), italský pohár - vítěz (2017), italský superpohár - vítěz
(2016), Liga mistryň - 2. místo (2017)
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 2. místo v Lize mistryň (2017), nestartoval
(2016), osmifinále CEV Cupu (2015)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 3. místo (2017), 1. místo (2016), 4. místo (2015).
Prezident: Piero Garbellotto
Hlavní trenér: Daniele Santarelli
Asistent trenéra: Valerio Lionetti

Největší soupeř Novary.
Země: Itálie
Rok založení: 2012
Klubové barvy: modrá a žlutá
Domácí hala: Pala Verde
Treviso (kapacita 5134 diváků)

Hráčský kádr: nahrávačky Athina Papafotiou (Řecko, 28 let, 180 cm, 67 kg) a Joanna Wolosz
(Polsko, 27 let, 181 cm, 65 kg), blokařky Robin De Kruijf (Nizozemsko, 26 let, 193 cm, 79 kg),
Raphaela Folie (Itálie, 26 let, 185 cm, 69 kg), Laura Melandri (Itálie, 22 let, 187 cm, 73 kg)
a Anna Danesi (Itálie, 21 let, 195 cm, 77 kg), smečařky Kimberly Hill (USA, 28 let, 193 cm, 72
kg), Megan Easy (USA, 29 let, 191 cm, 70 kg), Samantha Bricio Ramos (Mexiko, 23 let, 188 cm,
60 kg) a Elisa Cella (Itálie, 35 let, 186 cm, 72 kg), univerzálky Samanta Fabris (Chorvatsko, 25
let, 188 cm, 79 kg) a Anna Nicoletti (Itálie, 21 let, 193 cm, 85 kg), libera Monica De Gennaro
(Itálie, 30 let, 172 cm, 62 kg) a Silvia Fiori (Itálie, 23 let, 162 cm, 60 kg)

Co øíká o soupeøi kouè
VK Miroslav Èada:

„Conegliano je podobný případ jako
Novara. Také šlo za poslední roky
ohromně nahoru, letošní účast ve
finále Champions League hovoří
sama za sebe. Prostě další absolutně
špičkový klub nejvyšší mezinárodní
úrovně, na který jsme narazili a jenž
disponuje velkou hráčskou silou.“

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
KDYŽ NEMÙŽEŠ,
TAK PØIDEJ VÍC!

Pokud vám věta z titulku téhle stati je povědomá, není to náhoda. Vypůjčil jsem si ji
totiž z chytlavého hitu zpěváka a hudebníka jménem Mirai, který se při skládání téhle
populární písně zase inspiroval u legendárního českého sportovce Emila Zátopka.
Právě excelentní běžec z období po druhé světové válce proslul tímto slavným výrokem. Na otázku jednoho zvídavého novináře, co dělá, když už nemůže, tenkrát
odpověděl prostě a výstižně: Ještě víc přidám!
Pro nás obyčejné smrtelníky je taková představa na jednu stranu absolutně nereálná,
na stranu druhou však i ohromně inspirující. Jen si to vezměte: jestli cokoliv děláte
a je toho na vás už příliš moc, jste vyčerpaní a u konce se silami, co uděláte? Přestanete
s danou činností, odpočíváte.
Zátopkovo originální řešení může být sice sebezničující, ale pokud jej zvolíte, nepoddáte se únavě, jedete dál a chytnete takzvaně druhý dech, je to jeden z nejvíc povznášejících pocitů vůbec. Dokládá, že překonat sám sebe má extrémní hodnotu.
A proč vlastně tohle téma tak podrobně rozebírám? Zaujala mě rostoucí únava prostějovských volejbalistek, která poslední dobou sráží jejich výkonnost dolů a v hodnotících rozhovorech ji zmiňují coby jeden z hlavních důvodů herní nepohody.
Neboť kádr teď již doplnit nemohou a čeká je v nejbližších dnech doslova vražedný
program utkání, mám pro ně vzkaz pocházející od nezdolného Emila „Ťopka“ notně
zpopularizovaný výše zmíněným Miraiem.
Za daných okolností evidentně nezbývá nic jiného, než aby ženy VK zapomněly na
fyzickou i psychickou opotřebovanost a šly do toho znovu na plné pecky. Jak s oblibou říkají hokejisté: obléknout montérky a jít fárat! Jestli tohle v zápasové smršti navzdory své znavenosti dokážou, získají opravdu mohutný impuls. Pro sebe obrovsky
posilující, pro soupeře naopak demoralizující.

Slavnostní vernisáže se úéastnila i Dagmar Havlíéková (s kytkou), o jejím díle
promluvila kurátorka výstavy Št÷pánka
Bieleszová.
Foto: Martin Zaoral

Pořad vynikajícího vypravěče, proložený písničkami, si před více jak rokem užilo publikum v Jesenci, které se
rozhodně nenudilo. Stejně tomu bylo
i tentokrát v Prostějově. Důkazem byly
několikeré výbuchy smíchu a rozesmáté tváře spokojeného publika.
Asi nejvíce zážitků a vzpomínek je věnováno Františku Kocourkovi, baviči,
silákovi, herci a znalci brněnského hantecu, se kterým Miroslav Donutil trávil
mnoho času při společném angažmá
v brněnském Divadle Husa na provázku. Letos tomu bude sedmadvacet
let, co Kocourek nečekaně zemřel na
selhání srdce, přesto díky dokonalým
vypravěčským dovednostem třebíčského rodáka jako by byl stále mezi živými.
Ale také díky novým kouskům s Františkem Kocmanem, bývalým asistentem Kocourka, zůstal naživu i jeho odkaz – Furt ve střehu! „Ničím se nikdy

Infarktové derby s Olomoucí: matné vékáÿko
ze dvou meÿbolŢ a strhujícím Ànišem urvalo
VK PV
UP OL

3:2

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3,
3:4, 3:6, 5:7, 5:10, 7:11, 7:15, 8:16,
13:16, 15:17, 16:18, 16:21, 17:24,
19:25. Druhý set: 2:2, 5:2, 7:5, 9:5,
11:8, 13:8, 14:9, 14:12, 17:13, 18:15,
22:15, 23:16, 23:19, 25:20. Třetí set:
1:1, 1:3, 2:4, 5:4, 6:5, 6:9, 8:9, 11:10,
12:12, 16:12, 18:14, 18:16, 20:17,
20:19, 21:21, 24:21, 25:22. Čtvrtý set:
2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 7:6, 7:9, 10:9, 10:11,
11:14, 14:15, 14:18, 16:20, 18:20,
19:22, 21:22, 23:25. Pátý set: 0:3, 3:3,
3:7, 4:8, 7:8, 7:12, 10:12, 12:14, 16:14.
PROSTĚJOV Premiérově v této sezóně svedly prostějovské a olomoucké
volejbalistky naprosto rovnocenný boj,
který musel rozetnout až soudný tiebreak. Protože VK většinu střetnutí 20.
kola UNIQA extraligy žen ČR 2017/18
hrálo pod svoje možnosti a UP se spíše
dařilo, směřoval druhý celek průběžného pořadí k těsnému, leč zaslouženému
vítězství. Vedoucí tým však v úplné
koncovce obdivuhodně zabral, utekl
ze dvou mečbolů rivala a derby Hané
urval doslova silou vůle pro sebe!

Zahajovací dějství, to byla dlouho černá
můra domácího týmu. Nefungovalo mu
absolutně nic od nepřesné přihrávky přes
špatný servis a slabý útok až po průchozí
obranu. Soupeřky působily ve všech činnostech o třídu lepším dojmem, jejich
náskok tak logicky i zaslouženě narůstal
až na pronikavých 7:15. Zdálo se, že je
rozhodnuto, ale ve chvíli nejtěžší krize
prostějovské plejerky rázem povstaly.
Prudkým náporem bleskově dotáhly na
15:17 a schylovalo se k obratu, leč ten vůbec nepřišel. Olomoučanky se totiž vrátily
k předchozí herní kvalitě, vékáčko naopak
obnovilo četné hrubky - 16:21. A vstupní
dějství tak přece jen patřilo hostujícímu
družstvu - 19:25 a 0:1.
Nicméně bylo cítit, že se favorit po mizerném úvodu již zvedá, což start druhé části
potvrdil. Ženy VK vytvářely na své sokyně
o poznání větší tlak a nutily je k zaváháním,
samy přitom chybovaly méně. Třemi body
za sebou utekly na 5:2, zanedlouho zvýšily na 9:5, o pár minut později na 13:8.
Mančaft UP ovšem nepropadal nijak markantně dolů a zpátky na dostřel si pomohl
několika získanými dlouhými výměnami
- 14:12. Hrál se divácky atraktivní volejbal,
přičemž obhájkyním mistrovského titulu
pomohla trpělivost, s níž bodík po bodíku opětovně budovaly svou převahu. Ani
stav 22:15 sice neznamenal rozhodnutí,

neboť vzápětí přišlo dotažení na 23:19, leč
koncovku lídryně ligové tabulky zvládly –
25:20 a 1:1.
V celkově vyrovnané bitvě platilo na
začátku třetího dílu rčení o tom, kterak
každý chvilku tahá pilku. Nejprve otočily
Čadovy svěřenkyně (z 2:4 na 5:4), hned
poté Teplého ovečky (6:9) a pak okamžitě pro změnu Prostějov (11:10). Teprve
zde se poněkud tápající hostitelky dostávaly do pořádného tempa, v němž povýšily svůj výkon do úrovně odpovídající
jejich možnostem. Díky tomu nasadily ke
čtyřbodovému úniku z 12:12 na 16:12,

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Svoje vyprav÷éské dovednosti proložil Miroslav Donutil tu a tam názornou ukázkou.
Foto: Josef Popelka

nenechal zaskočit, dokázal na všechny
situace zareagovat. Myslím na něj samozřejmě jen v dobrém. Myslel jsem si,
že jsem jeho nejlepší přítel, až na jeho
pohřbu jsem zjistil, že jsem ale nebyl
sám,“ zavzpomínal Donutil.
Za půldruhou hodinu se diváci v Městském divadle Prostějov ocitli na rybách,
v divadle, ale také ve vypravěčově zamilovaném Řecku, monumentálním
New Yorku či na břehu Jaderského
moře. Součástí talk show Cestou necestou jsou i písně, kterými je celý zábavný pořad proložen. Tears in Heaven
od Erica Claptona či Pramínek vlasů
jsou nejznámější písně, jenž zazněly
i uplynulý čtvrtek. A zaplněný sál nezůstal pozadu. Společně si s Miroslavem

Donutilem zanotovalo. „Od začátku až
do konce jsem se nemohl přestat smát.
Ty jeho historky snad ani nemůžou být
pravda,“ rozplýval se divák Miroslav
z Prostějova. Jeho slova potvrdila i další
z divaček čtvrtečního zábavného večera Jana z Kostelce na Hané. „Dnes jsem
pana Donutila viděla poprvé naživo
a musím říct, že na tento zážitek nikdy
nezapomenu.“
Součástí one man show byla i autogramiáda, díky které si mnoho lidí
z obecenstva odneslo i vytoužený suvenýr. Vystoupení Miroslava Donutila
tak opět nezklamalo, a jak přislíbil sám
herec, bavič a moderátot rozhodně to
nebylo naposledy, co mělo prostějovské publikum tu čest.

„DOLEHLA NA NÁS ÚNAVA,

NEM÷LY JSME ŠċÁVU...“

LÁSKYPLNÉ PŘEDSTAVENÍ PROVEDLO SVĚTEM OPERETY
NĚMČICE NAD HANOU „Já bych chtěl mííít tvé fotóó...!“ Snad
každý zná píseň o milencově touze mít snímek své dívky ve zlatém rámečku, na nočním stolečku, na šálku k snídani, na skříni,
na dveřích, na kamínkách, na pantoflích, na peřinkách, na šálku,
na klíči i na hodinkách... Už ne každý však ví, že tato píseň poprvé zazněla ve slavné operetě Járy Beneše Na tý louce zelený.
Zjistit to mohli uplynulý pátek v němčickém Kině Oko, kam s pořadem Láskyplná opereta dorazili členové Moravského divadla
Olomouc. Večerník byl u toho!

aneb pohled
Kathleen Weiss

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov
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PROSTĚJOV Tentokrát do Městského divadla v Prostějově přijíždí
pražské Divadlo Ungelt se skvěle režijně i herecky zvládnutou hrou Pan
Halpern a pan Johnson. V dramatu vystoupí pouze tyto dvě postavy,
které se od zuřivého rivalství mezi sebou dostanou trnitou cestou plnou
rozhořčených hádek až ke smířlivému přátelství. Představení se bude konat v divadelním sále již dnes, tj. v pondělí 19. února od 19:00 hodin.
„Herecký koncert Petra Kostky a Františka Němce. Komorní hra o zvláštním
přátelství dvou starých mužů. Pan Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se
seznamuje s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Oba starci se nad
hrobem málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se vzájemně poznávají,“
zní popis hry. Tragikomedie Pan Halpern a pan Johnson napsaná anglickým
dramatikem Lionelem Goldsteinem představuje pouze tyto dvě postavy, které
mezi sebou vedou mnohdy bouřlivý dialog. Na začátku jsou dva rivalové, kteří
si musí vysvětlit spoustu nesrovnalostí - třeba jak je možné, že Halpernova
žena mohla mít celých padesát let důvěrného přítele pana Johnsona, o němž
sám Halpern neměl ani potuchy. Nevyhnou se tak hádkám ani ostrým slovům.
Ovšem čím víc se poznávají, tím víc jejich vztah začíná připomínat manželství
včetně typického manželského hašteření. Na konci stojí ti samé lidé, tentokrát
však již jako přátelé.
V hlavních rolích se nám představí Petr Kostka coby pan Halpern a František
Němec jako pak Johnson. Vynikající herce režijně vedl zkušený režisér Ladislav
Smoček.
(tem)

V rámci Divadelních pátků zazněly staré šlágry

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

Marek SONNEVEND

VIDEO&FOTOGALERIE

Josef POPELKA

dvakrát dokonce nebyl daleko od tiebreaku a tím výsledkové senzace. „Pokud bychom zahráli skvěle a navíc zvládli
klíčové momenty, mohlo by se stát skoro
cokoliv. Na druhou stranu musíme respektovat kvality Imoca, které jsou obrovské.

Nový a teprve pět let existující klub vyrostl na základech zkrachovalého subjektu. Za krátkou dobu se bleskově vypracoval do absolutní italské špičky, loni dokázal získat mistrovský titul a letos na jaře dokonce vybojoval stříbro v Champions League, když pořádal
závěrečný turnaj Final Four. Největší soupeř Novary.

Vzájemné zápasy s Prostějovem: Imoco Conegliano – VK Prostějov 3:1 (14, -21, 16, 17)

VÝHODNÉ
PìEDPLATNÉ
608 960 042

„Ve čtvrtek jsme nehrály moc dobře, nedostávaly Olomouc pod větší tlak. Hlavně
proto bylo utkání tak vyrovnané a málem jsme ho prohrály. Velmi si ale cením toho,
že ani při našem slabším výkonu a zdánlivě neřešitelné ztrátě v tiebreaku jsme až
do úplného závěru nepřestaly bojovat a nakonec výsledek těsně otočily. Takhle vydřené vítězství má dvojnásobnou hodnotu. V sobotu v Brně to pak byl jeden z našich
nejhorších zápasů této sezóny. Jsme v poslední době hodně unavené, hrajeme teď
často za sebou. Nakonec jsme to zvládly, ale příště musíme hrát lépe, což rozhodně
umíme. Kdybychom takový výkon zopakovaly v nejbližším utkání Champions League proti Coneglianu, dopadlo by to asi hodně špatně. Je potřeba posbírat v sobě
všechny zbývající síly a maximálně se připravit jak na italského favorita, tak na
další zápasy české ligy v nabitém programu. Hlavní teď bude bojovat naplno i ve
chvílích, kdy nám to herně tolik nepůjde.“

Marek
Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Co se týče utkání evropské Ligy mistryň 2017/2018 v domácím prostředí, mají před
P
se
sebou volejbalistky VK Prostějov loučení. Bude mít podobu dalšího maximálně atraktivního soub
boje základní skupiny B, tentokrát s italským favoritem Imoco Conegliano. Mezinárodní šlágr zap
počne tuto středu 21. února od 17:00 hodin, dějištěm se samozřejmě stane hala Sportcentra DDM.

ZÁPASU
Z VÉKÁČKA
Tiebreaky
zatím zvládají

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

nabízí čarokrásné
ZKUSTE TOExpozice
JEŠTĚ JEDNOU!
TEĎ, NEBO výtvory Miroslav DONUTIL se cestou Divadlo o zvláštním
přírody i projevy lidské píle
zastavil V PROSTęJOVę vztahu dvou starcĎ

DRAHOKAMY S KìÍDLY
A PSANÉ OBRAZY. V MUZEU
MAJÍ DVħ NOVÉ VÝSTAVY

ŽHAVÁ NOVINKA

netové stránky www.vecernikpv.cz

ale pohoda jim nevydržela. A nezdolné
úpéčko pořád bojovalo. Taktéž zkvalitněnou produkcí postupně likvidovalo
manko, až skóre před závěrem úplně
srovnalo - 21:21. Přesto finiš jednoznačně
patřil účastnicím Champions League, jež
v pravý okamžik prokázaly pevné nervy –
25:22 a 2:1.
Mohutný odpor kladený mančaftem
okolo výborně hrající Košické však nijak
nepolevoval ani v setu číslo čtyři. Celek
z hanácké metropole využíval téměř každé šance k tomu, aby papírově silnější
soubor dostával do úzkých. A protože

NA

ZAZN÷LO TISKOVCE...
Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„V utkání nás naprosto zradil servis. Snažili jsme si místy pomáhat krátkým podáním
za síť, ani to však nepomáhalo. Hosté přihrávali výborně a zejména proto jsme se
strašně nadřeli na každý bod. Zpočátku se nám nedařilo prosazovat útokem, načež
se zápas postupně změnil v těžký boj. Rozhodovalo, kdo udělá méně chyb a lépe se
prosadí z náročnějších pozic. Olomouc měla v závěru mnohem blíž k výhře, nicméně dramatickou koncovku jsme zvládli my. Což je z mého pohledu největší pozitivum tohoto střetnutí.“
Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc
„Byl to pěkný vyrovnaný zápas. A který z týmů během něj hrál zrovna odvážněji, ten
se dostával na koně. Tím pádem se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. My
jsme celkově hráli velice dobře kromě nezvládání některých lehkých balónů a samozřejmě úplné koncovky. Tam jsme místo odvahy jen čekali, co se při našem vedení
14:12 stane, a to si proti soupeři formátu Prostějova nemůžeme dovolit. Takže výkon z naší strany kvalitní, pouze velká škoda promarněné šance na cenné vítězství.“

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

Operetu lze považovat za předchůdkyni dnes velmi populárního muzikálu. Jednotlivé kusy tohoto žánru
v sobě kombinují mluvené a zpívané

pro Večerník

výstupy. Na rozdíl od muzikálů jsou
téměř vždy založeny na komediálních zápletkách a točí se výhradně
kolem lásky ve všech jejích podobách.
„Všechny operety mají v podstatě stejný scénář. V prvním jednání se ti dva
potkají, v druhém se pohádají a ve
třetím se vezmou. Mezi tím je balet,“
shrnul to lakonicky přímo na pódiu
Ivo Melkus z Moravského divadla
v Olomouci, který celé operetní pásmo skutečně s láskou připravil a také
v něm sám s velkou chutí vystupoval.
Jednotlivé písně tentokrát nebyly
propojeny komediálním dějem, ale

Fotoreportáž

Martin
ZAORAL
O tom, že „Láska brány otevírá“, se
v Kině Oko mohli přesvědčit nejen
přítomní diváci, ale také „Limonádový Joe“ a „Veselá vdova“, kterým v žilách kolovala „Vídeňská krev“. Zatímco zmíněné názvy slavných operet
někdy zaslechl snad každý z nás, ne
všichni bychom k nim dokázali přiřadit konkrétní melodie. To se mohlo
změnit během dalšího z tradičních
Divadelních pátků v Němčicích nad
Hanou, který nabídl procházku světem klasické operety.

anekdotami nejen z hereckého života. „Moje milá, takový ideální manžel nekouří, nepije, neflirtuje a neexistuje,“ poučila Michaela Dvořáková
svoji mladší kolegyni nedlouho po doznění posledních tónů písně Jaroslava
Ježka Pochod stoprocentních mužů.
Na Láskyplnou operetu do Kina
Oko dorazilo přes šest desítek diváků a zejména divaček. Pro jasnou většinu z nich to byla příležitost připomenout si skladby, které
dobře znají. Našli se však i tací, pro
které to byl první bližší kontakt
s tímto žánrem. „Nikdy jsem na

FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

V N÷méicích nad Hanou se pąedstavilo kvarteto zp÷vákč opery a operety Moravského
divadla Olomouc ve složení (zleva) Ivo Melkus, Michaela Dvoąáková, Petra Savaskan
a Jindąich Suk. Na klavír je doprovodila Kateąina Ritterová.
Foto: Martin Zaoral

jaké byylo
o opeereetn
ní pásm
mo v něm
mčiccích
h...
3x foto: Martin Zaoral

V komediální operet÷ Na tý louce zelený se do sebe zami- Prakticky každá opereta se toéí kolem jediného téma- Mezi zhruba šesti desítkami pąítomných divákč
lovali dcera hajného Št÷tivce Hanéi a docent Bulfínek.
tu, kterým je láska.
pąevažovaly ženy.

žádné operetě nebyl, takže podobné
pásmo složené z jednotlivých hitů
bylo pro mě ideální. Ne všechno se
mi líbilo, ale musím uznat, že některé
melodie byly chytlavé a některé texty
písní skutečně chytré a vtipné. Uvidím, možná, že po této zkušenosti na
některou operetu vyrazím,“ prohlásil
jeden z diváků.
Láskyplná opereta byla předposledním představením aktuální sezóny
Divadelních pátků v Němčicích nad
Hanou. To poslední se bude konat
16. března, kdy se v Němčicích představí pivínský DS Větřák s poslední
hrou věhlasného českého génia Járy
Cimrmana České nebe.

Výstava
zmøti
podivností
Prostějovská gymnazistka
Z VERNISÁŽE

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

vystavuje v zámku

PROSTĚJOV Od čtvrtka 15. února můžete v prostorách prostějovského zámku navštívit zajímavou výstavu. Svá díla zde představuje absolventka prostějovského
gymnázia Olga Měsícová, která se zabývá arteterapií
a od roku 2010 se prezentuje výtvarně i ona sama.
Její obrazy jsou především barevné a stylové abstrakce.
Pohrává si s barvami a tvary, tvoří různými technikami
od enkaustiky až po olej a akryl. Dynamiku barev, hravost a energii, které provázejí její tvorbu, využívá i při
energetických obrázcích vytvořených pro každého na
míru, právě pro účely arteterapie. Jsou určena i k prodeji.
Všechny tyto informace se přívrženci kultury mohli do-

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Martin Mokroš

zvědět na čtvrteční vernisáži konané v zámecké kavárně.
Celou akci hudebně a pěvecky doprovodil zpěvák a multiinstrumentalista Karel Kekeši a slovem provázela Alena
Dvořáková.
(mm)

PROSTĚJOV V Rainbow Gallery
v Prostějově nyní probíhá výstava
nazvaná Pozdravy z Mordoru,
která zahrnuje mnoho podivných
a současně originálních výtvorů
studentů ostravské univerzity.
Podobně tomu bude i u výstavy
následující s názvem Petr In Saček.
Své umění zde předvedou Petr
Lysáček a jeho umělecká skupina
In Saček Veritas. Vernisáž výstavy
proběhne v galerii tento čtvrtek 22.
února v 17:00 hodin.
„Jsme myšlenka stojící mimo čas,
nesoucí posedlosti, vášně a touhy.
Naší snahou je vdechnout význam
zdánlivě bezvýznamnému, banálnímu

a nepotřebnému. Můžeme i sáčku
přiznat velkou důležitost. V postavení
mimo čas je každé umění pouze
myšlenkou a jakákoli myšlenka má
potom hodnotu uměleckého artefaktu,“ manifestuje se umělecká skupina
In Saček Veritas, která stejně jako
předchozí vystavující pochází z Ostravy. Sám Petr Lysáček svou tvorbu
nazývá „kontingentem podivností,
které jsou určitým způsobem naskládané“. Využívá přitom rozličných
médií, z nichž některá i mísí dohromady. Tedy například instalaci, objekt,
fotografii, malbu, video či performanci. Kromě jeho děl se pak můžete
těšit na tvorbu dalších umělců skupiny

ZAZN÷LO

- Ondřeje Marholda, Barbory Jahodové, Tomáše Graběce nebo třeba
Františka Muchy.
Po vernisáži bude výstava otevřena
každý den od 9:00 do 13:00 hodin, v době filmových projekcí
a večerních klubových akcí Kulturního klubu Duha. Prohlídku je
však možné dohodnout i mimo uvedenou dobu na telefonu 582 329 620.
Pokud se však o projektu skupiny
chcete dozvědět víc, přijďte na samotnou vernisáž, kde vám nastíní jeho obsah a záměr. Tvorba umělců hýří originalitou a důvtipem, s nimiž vás mohou
seznámit, a proto by bylo škoda si ji
nechat ujít.
(tem)
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PRO NÌŽNÉ
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Je čas věnovat se ledvinám CVIČENÍ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
řivítat
jsem ráda, že vás mohu opětovně přivítat
ravitentokrát v únorovém dílu naší pravim
delné rubriky Servis pro ženy. Činím
m,
tak znovu srdečně a pevně doufám,
že jste všichni zdraví, šťastní a spoko-ně
jení, načež se tak můžeme společně
ostí. Tenvydat křížem krážem řadou zajímavostí.
ásledně
tokrát začneme péčí o naše ledviny, následně
OMĚNY
se podíváme na další odhalení PROMĚNY
st, že se
IMAGE, u které máme velkou radost,
nerskou
bude podruhé v historii jednat o partnerskou
e.
proměnu. A také si tradičně zacvičíme.
Krásný a radostný
stný únor
vám přeje Anetaa Křížová

„

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
miluje
k
ˇ

servis pro ženy

P delší době se vracíme k našemu
Po
o
organismu. Podle čínské medicín
ny přísluší ke každému měsíci něja
jaký určitý orgán, který je v tomto
o
období ohroženější. A v únoru to
jjsou ledviny! Je tak nejvyšší čas
vvěnovat jim značnou péči, kterou
si zaslouží, protože pro nás dělají
vel
velmi záslužnou práci...
Bo
Bolesti v oblasti bederní - křížové
pát
páteře, časté močení, neplodnost,
oto
otoky horních víček, problémy s kolen
leny, otoky nohou, ale také studené
no
nohy, ztráta vitality či šumění v uších
mo
mohou patřit mezi důsledky oslaben
bených ledvin. Ledviny jsou sídlem
živ
životní energie „čchi“ a je o ni nutné
se řádně starat. Hrají totiž zároveň
klíč
klíčovou funkci při detoxikaci or-

Motto na tento týden:
n:

Nejmocnější je ten, kdo přemůže
ůže sám
sebe!
Lao Tzu

“

ganismu a v několika dalších procesech. V tomto měsíci je tedy nutné
je šetřit. Vyhýbáme se tak alkoholu
a kávě, dále červenému masu, uzeninám, nezdravým pomazánkám
a salátům, omezíme příjem cukru
a chemické soli. Zvýšíme naopak
příjem tekutin, nejvhodnější je čistá a vlažná voda. Zařadíme také čaje
jako například ajurvédský čaj Varuna,
s nímž má Večernice dobré zkušenosti. A také odvar ze zlatobýlu obecného, z vřesu obecného, lípy, z jalovce
a kopřivy.
Je nezbytné udržovat ledviny a nohy
stále v teple, dávat tedy pozor na průvany. Ledviny reagují na dlouhodobé
úzkosti a dlouhodobé strachy, čímž
se velice oslabují, stejně tak se jejich

stav odráží od partnerských vztahů,
ale také od vztahů s blízkým okolím.
Energie ledvin se snižuje potlačenými
a nepřiznanými emocemi. Pokud se
člověk dlouhodobě vyskytuje v této
disharmonii, mohou se objevit závažnější potíže s ledvinami a životní energie „čchi“ se začne blokovat. Ledviny
dále posílíte nejen čaji, harmonií, pozitivními emocemi a pocity, ale také
cvikem na ledviny. Stačí si lehnout na
záda, pokrčit kolena a chodila opřít
o zem, pak už jen zvednout pánev co
nejvíc to jde a držet půl minuty. Tento
cvik je vhodné provádět pětkrát za sebou dvakrát denně.
Mějte rádi sami sebe a přistupujte
tak k sobě, vaše tělo i duše vám to
s radostí oplatí.

PRO TĚLO
O XXDXÍLX.
I DUŠI

V tomto okénku dnes oslavíme
malé jubileum, když se budeme
již po čtyřicáté společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na
posílení vnitřního stabilizačního
systému. Pojďme tedy na to...

Paráda! Další PROMĚNA IMAGE bude partnerská
laritě čtenářů, a to dokonce i ve městech, jakými
jsou Ostrava, Vyškov či Olomouc. Pevně doufáme a věříme, že tomu tak bude i nadále, ale
pojďme se již podívat na jarní triumfátory, který
obsadí hlavní roli dvaatřicátého pokračování.
Stejně jako minulá vítězka, tak i tentokrát se „Paní
štěstěna“ usmála na vítěze, kteří se nám přihlásili na
základě doporučení své kamarádky Radky Slečkové. Ta vyhrála PROMĚNU IMAGE v listopadu loňského roku. Její proměna byla vážně skvělá
a pořád je, protože si paní Slečková perfektně udržuje svůj nově získaný vzhled a neustále ohromuje
všechny ve svém okolí. Další nadšenou adeptkou je
tentokrát její kolegyně ze zaměstnání Světla Pajurková s přítelem Markem Zahradníkem.
„Jakmile jsem viděla Radku
Slečkovou po proměně, tak jsem
žasla, vypadala úžasně, úplně
jinak, strašně jí to slušelo a stále
sluší. Když mi řekla o proměně,
začala jsem o ní přemýšlet, protože jsem měla v plánu se sebou
něco nového udělat. Jenže jsem
dostala strach a tak jsem si řekla,
přihlásím přítele,“ usmála se Světla Pajurková. „Takže vlastně první
pohnutka byla ta, že půjde přítel,
a pak mi bylo řečeno, že děláte
i partnerské Proměny, tudíž jsem
na to kývla,“ uvedla na vysvětlenou, jak že se vlastně ocitla v hledáčku Večerníku.
A jak na to celé reagoval její přítel? „Marek vůbec neprotestoval,
jen mi řekl, že sám do toho nepů17111671343

jde, s čímž jsem tedy nakonec souhlasila. A tak se
nyní těšíme oba dva. On je navíc spokojen, pokud
se o něj postaráte se vším všudy, to je jeho,“ prozradila Světla na svoji drahou polovičku.
Společně tato dvojice bydlí v Olomouci, Světla
pracuje jako šéfkuchařka a Marek jako seřizovač plnicích strojů. Svůj volný čas tráví společně
a velice aktivně. V oblibě mají cestování, hlavně
túry, také chataření a hlavně žijí letními sporty.
A jaké má paní Pajurková pocity z účasti na proměně? „Těším se na přítele, jsem hrozně zvědavá
na jeho nový vzhled. On není nějaký elegán, jeho
priorita není ani oblékání, ani extra úprava vzhledu, takže se na něj vážně moc těším. A já? Já jsem
trochu nervózní, ačkoliv vím, do čeho jdu, protože
jsem viděla proměnu Radky Slečkové a pak taky
několik videí z dalších dílů na vašem webu. Jsem
tak přesvědčena, že jsme v dobrých rukou a bude
to určitě úžasné. Jen člověk do poslední chvíle neví,
jak bude a nebude vypadat, tak z toho asi pramení
ta moje mírná nervozita, ale současně se nemůžu
dočkat. Bude to určitě paráda,“ dodala s úsměvem
Světla Pajurková.
„Máme velkou radost, protože se nyní zúčastní partneři, což je pro náš tým zase po nějaké době velká
výzva. Celá proměna je o to náročnější, protože neprobíhá na jednom místě, ale hned na několika,“ poznamenala Aneta Křížová, patronka PROMĚNY
IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy. A na vysvětlenou dodala: „Zatímco se nová image Světly bude
odehrávat ve VLASSALONU a také za přítomnosti kosmetického studia Belleza, Marek se nechá
opečovávat v Naisy gentleman, předtím proběhne
výběr pánských outfitů v RV FASHION. Dámské
outfity zvolíme v oděvech Sonáta. Samozřejmostí je

Nejprve si sedneme na podložku
a nohy spojíme do motýlka, ale
umístíme je dále od sebe. (viz.
foto) Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje do žeber, kde máme pocit,
že se otevírají doširoka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Foto: S. Pajurkové

u nás také návštěva optiky Wagner, kde budou manželům vybrány skvěle padnoucí brýle. To vše pod
dohledem Jiřího Slečky, našeho profesionálního kameramana a fotografa. Bude to velká fuška, ale my se
už nemůžeme dočkat.“
Změnu však zaznamenal termín nadcházejícího dílu Proměny. „Jelikož vám v této rubrice stále
připomínám, že zdraví je a musí být vždy na prvním
místě, jsem nucena kvůli svému stavu únorovou
PROMĚNU IMAGE přesunout na březen. Tím,
že to bude partnerská, tedy dvojitá Proměna, tak
rozhodně o nic nepřijdete, ba naopak. Čeká vás mimořádná pořádná porce čtení, fotek a skvělé video,“
vzkazuje s omluvou všem čtenářům Aneta Křížová.
Předběžně je vše plánováno do třetího březnového
čísla PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Nezapomeňte ale i nadále sledovat internetový server www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy,
kde najdete videa i fotografie z našich proměn.
A nejen to...
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Nyní umístíme ruce doprostřed
mezi nohy a zvedneme celé tělo
pár centimetrů nahoru. (viz. foto)
V této poloze zkuste napočítat do
pěti a pak se uvolněte do počáteční
pozice. Pozor dejte na hrbení a vysunutou bradu. Interval postupně
prodlužujte. Pěkné bude, když
v pozici vydržíte alespoň půl minuty, cvičit ji stačí jednou denně. Cvik
je výborný na zpevnění vnitřního
stabilizačního systému a také na
posílení rukou.

V tomto cviku se položíme na břicho a narovnáme nohy. (viz. foto)
Nyní se od břicha opět začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Ingredience
polohrubé mouky
mléka
lžic oleje
žloutek
lžíce cukru krupice
kostky droždí
špetka soli
borůvková marmeláda

Postup
P
up
me kvásek. Do vlažného mléka dáme špetku cukk
dí a necháme vzejít. V míse smícháme mouku se
zbylým cukrem, přidáme olej, žloutek, špetku soli a kvásek. Vše řádně
vypracujeme na hladké těsto, které dáme na teplé místo vykynout.
Poté těsto na pomoučněném vále vyválíme na silnější plát a pomocí rádýlka rozkrájíme na stejně velké čtverečky. Do středu každého
čtverečku dáme přiměřené množství marmelády a zabalíme do tvaru
bochánku. Pečeme ve vyhřáté troubě na plechu vyloženém pečicím
papírem přibližně 20 minut.
18021510209

Jak jsme již v lednovém čísle avizovali, i v roce
2018 bude pokračovat oblíbený projekt PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pod názvem PROMĚNA IMAGE. Zdá se to neuvěřitelné, ale
zanedlouho tomu budou již tři roky, kdy napsal
svůj pilotní díl. Od té doby proběhlo jednatřicet
úspěšných proměn a my zvesela jedeme dál.
Měníme muže i ženy, máme profesionální tým
a snažíme se nejen o změnu image, ale hlavně
o vnitřní proměnu a dodání potřebného sebevědomí. A co je pro nás hlavní? Splnit vaše přání a dělat vám radost. Je třeba poznamenat, že
všechna dosavadní klání dopadla skvěle a každá
z nich byla něčím výjimečná. Jsme proto nesmírně rádi, že tento počin stále těší velké popu-

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2018 - Hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Posléze se opřeme o ruce i chodidla
a vyrovnáme celé tělo. (viz. foto) Tělo
je v naprosté rovině. Pozor dejte na
prohnutí zad či vytrčení zadku, hlava
by měla být v prodloužení s tělem.
Zadek a stehna stahujeme k sobě. Vydržíme po dobu dvaceti sekund a pak
se položíme zpět na břicho, opět vydržíme dvacet sekund, následně se
vydáme do cvičební pozice. Takto
střídáme celkem desetkrát, pětkrát
nahoru a pětkrát dolů. Tento cvik
posiluje nejen vnitřní stabilizační systém, ale zároveň celé tělo.
A nyní už se můžete společně
se mnou těšit zase příště!

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Nejlepší tým Nových Sadů s medailemi a pohárem pro vítěze.

Foto: Josef Popelka

KOSTELEC NA HANÉ Jubilejní desátý ročník ženského halového turnaje, poprvé pod taktovkou Okresního fotbalového svazu Prostějov, se uskutečnil
uplynulou sobotu tradičně v kostelecké sportovní hale. Jediným regionálním
zástupcem byly děvčata z Držovic, které překvapivě skončily na šestém místě,
ve skupině dokonce na druhé příčce. Velmi dramatické finále dospělo až k penaltovému rozstřelu, ze kterého se nakonec radovaly olomoucké ženy, poraženým týmem byly slovenské Michalovce. VÍCE SE DOZVÍTE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

Hokejový olympionik Ondřej Vitásek
je zatím v Koreji spokojen

GANGNEUNG, PROSTĚJOV Na
vítězné cestě se zatím nacházejí čeští
hokejisté při olympijském turnaji
v korejském Pchjongčchangu. Po
prohře 0:2 v generálce proti Finsku
se svěřencům Josefa Jandače podařilo
zdolat domácí Jižní Koreu, Kanadu i
Švýcarsko, což znamenalo prvenství
v základní skupině a přímý postup
do čtvrtfinále. Přispěl k tomu i jediný
reprezentant z Prostějovska Ondřej
Vitásek, sedmadvacetiletý zadák nechyběl v nominaci vstupního duelu
proti domácímu výběru a připsal si
jeden plusový bod.
„Zápas s Koreou nebyl vůbec jednoduchý, ale máme tři body. V sobotu jsme

vyhráli parádní zápas s Kanadou a dnes i
se Švýcarskem, takže můžeme být zatím
spokojeni. Zápasy budou hodně vyrovnané a budou v nich rozhodovat detaily,“ sdělil Večerníku přímo z dějiště Her
téměř dvoumetrový obránce ruského
Chanty Mansijsku.
Po organizační stránce zatím nešetří superlativy a pobyt v olympijském centru
si pochvaluje, pořadatelům se podařilo
připravit velice přívětivé podmínky.
„Musím říct, že ve vesnici všechno funguje naprosto skvěle. Máme vše po ruce
a zatím nevznikl žádný problém. Dostali jsme byt o třech pokojích a je nás tu
celkem pět. Mým kolegou na pokoji je
Tomáš Kundrátek,“ jmenoval o rok star-

šího rodáka z Přerova a na část ročníku
2007/2008 též nositele jestřábího dresu,
než se vydal za štěstím do zámoří. Paradoxem je, že to byl právě Kundrátek, bývalý hráč Jestřábů, kdo Vitáska nahradil v
sestavě pro další dva duely proti Kanadě
a Švýcarsku.
Na bezpečnost a pořádek by měla podle
dřívějších agenturních zpráv dohlížet
vedle lidí také umělá inteligence, přímo
Vitásek ale s tímto výdobytkem techniky
zatím nemá osobní zkušenosti. „Roboty
jsem zatím nezaregistroval, ale co se tyká
bezpečí, tak je vše v pořádku. Všude nás
kontrolují a nemusíme se ničeho bát,“
pochvaluje si prostějovský rodák.
Oproti svým původním představám

Foto: archív O. Vitáska

a přání nakonec musel oželet zahajovací
ceremoniál, celé mužstvo se totiž tou dobou nacházelo v hlavním městě přibližně
padesátimilionové republiky. „Na zahájení jsme nebyli, pouze jsme ho sledovali v
televizi. Byli jsme po příletu ubytováni v
Soulu a cesta by trvala skoro čtyři hodiny
tam a čtyři hodiny zpět. V Soulu jsme
čtyři dny trénovali a po zápase s Finskem
jsme se přesunuli do vesnice v Gangneungu,“ popsal celou anabázi Ondřej Vitásek, předloňský extraligový šampion.

Nyní si se svými spoluhráči může vychutnat několik dní volna. Nejprve totiž
přijdou na řadu úterní osmifinálové bitvy
a ze souboje USA vs. Slovensko vzejde
český soupeř pro čtvrtfinále, o den později pak vítěz skupiny „A“ zahájí svou
pouť za vysněnou medailí. Semifinále
přijdou na řadu v pátek, sobotní odpoledne bude ve znamení boje o bronz
a v neděli od 5:10 hodin středoevropského času vyvrcholí celý turnaj finálovým
soubojem o zlato.
(jim)

Mladí boxeři DTJ opět sbírali vítězství

KROMĚŘÍŽ/PROSTĚJOV Minulou sobotu se odchovanci BC DTJ
Prostějov popasovali se svými soupeři v rámci 8. kola oblastní soutěže, kterásetentokrátkonalavKroměříži.Do
„hanáckých Atén“ se sjelo bezmála sto
třicet boxerů a boxerek z jižní i severní
Moravy, ale také ze Slovenska. Dvěma
ringy pod jednou střechou haly Slavie
tedy prošlo celkem třiašedesát dvojic
ve všech věkových i váhových kategoriích. Barvy a znak prostějovského
klubu hájilo celkem osm boxerů.
O první body se zasloužila Mája Vrbová,
která po tříkolové bitvě svou soupeřku
Kolaříkovou z X-FIGHT clubu Ostrava
porazila 3:0 na body. „Až na pár technických chyb, které před republikou ještě
doladíme, boxovala perfektně, a svou

SONDA

JIRKY
MOŽNÉHO

soupeřku doslova přejela. V prvním kole
po kombinaci levého háku s pravým direktem poslala Mája Kolaříkovou k zemi,
ve druhém pak ještě jednou do počítání,“
zhodnotil vystoupení své svěřenkyně
trenér mládeže Martin Klíč. Tato velmi
cenná výhra je obzvláště důležitým faktorem před blížícím se mistrovstvím ČR,
kde budou Vrbová spolu s Míšou Brančíkovou a Miroslavem Šandorem bojovat
o medaile.
O další skalp se postaral Dorian Kropog.
Ten ve váze do 30 kg porazil Herziga
z Těmic. Utkání, ve kterém měl Dorian
po prvním kole navrch, se už druhého
nedočkalo, protože jeho soupeř souboj
vzdal. „Dorian je náš nejmladší, ale asi
největší talent. Pochválil ho dokonce i reprezentační trenér Slovenska pan Tibor

Hlavačka, který přijal pozvání a na tuto
oblast také dojel se svými odchovanci,“
poznamenal Klíč.
V dalším velmi sledovaném utkání se
střetli Adam Uhlík proti Antoniu Hauerovi z Dukly Olomouc. Po vyrovnaném
utkání se nakonec rozhodčí přiklonili k
výhře prostějovského borce. „Kdyby se
boxovalo v Olomouci, mohlo by to ale
být klidně opačně. I tak zaslouží pochvalu oba borci, odboxovali totiž jedno z nejlepších utkání kategorie školní mládeže,“
konstatoval trenér Martin Klíč.
V té samé kategorii si zaboxoval i další
borec DTJ Filip Jílek. Ten se postavil
proti zkušenějšímu Polákovi z týmu BC
Poruba. Vyrovnané utkání ve svižném
tempu, rozhodčí se nakonec přiklonili
na Polákovu stranu. Jílek však nedal svou

kůži lacino a odboxoval pěkný zápas.
O poslední výhru v dorostenecké kategorii se postaral starší z bratrů Šandorů
Miroslav. Ten porazil se svými dvanácti
zápasy Nicolase Čurdu ze Znojma, který
jich má na kontě již bezmála pětadvacet.
„Na Mírovi byla nejvíce vidět únava po
soustředění, kde doslova celý týden dřel
jako pes. Utkání ustál a nakonec vyhrál
na body,“ radoval se Klíč.
Dorostence na oblasti doplnili i tři muži
– Pavel Zajíc, Nicolas Dzurňák a Pavel
Ján. První dva jmenovaní na své soupeře
nestačili a prohráli na body, Pavel Ján pak
porazil kroměřížského Marka Chmelu
v utkání, které bylo součástí galavečera,
který navazoval na oblastní ligu.
„V rámci jihomoravské oblasti, kde
máme již půlku turnajů za sebou, si dr-

žíme ve dvou kategoriích školní mládeže
první místo. Holky byly pozvány na soustředění reprezentace do Kašperských
hor, kde se ukázaly v dobrém světle, a
pokud uspějí na víkendovém MČR juniorů, mohou se podívat i na květnové
mistrovství Evropy do Itálie,“ neskrýval
radost trenér mládeže Martin Klíč.
Již tento čtvrtek, kdy startuje juniorské
mistrovství republiky v Trutnově, se tak
premiérově poperou o mistrovské tituly
Marie Vrbová a Michaela Brančíková.
Ženské duo doplní Miroslav Šandor.
„Do finále by se určitě dostat mohly. Uvidíme, jak to holkám půjde. Je to trošku i
o štěstí, jaký bude los, ale připraveni rozhodně jsme. Trénujeme, makáme, teď už
jen ladíme formu,“ věří v úspěch svých
svěřenkyň Martin Klíč.
(jp)

VYPADÁ TO NA KLADNO

BONBÓNEK PRO FANOUŠKY

PŘEKVAPENÍ BAVÍ LIDI

Už za pár dní budeme s definitivní jistotou vědět,
s kým se Jestřábi utkají ve čtvrtfinále play-off.
V tuto chvíli jsou ve hře stále ještě tři varianty Kladno, Slavia Praha, Přerov. Nejméně pravděpodobná je poslední z nich, ta by za současné konstelace znamenala, že by Pražané museli skončit
až šestí, což se při pohledu na los nejeví příliš
pravděpodobné. Zůstávají tedy dva výjezdy do
Čech - buď do Prahy jako před dvěma lety, nebo
na Kladno, jako v semifinále 2003. Vezmeme-li v
potaz papírovou sílu soupeřů jednotlivých týmů,
vychází nám nejpravděpodobněji souboj s Rytíři,
a tedy možnost vidět Jaromíra Jágra (v případě
jeho dobrého zdravotního stavu) na Hané nejen
při exhibici, ale i v ostrém utkání. Bylo by pak zajímavé sledovat, jestli by se podařilo pětitisícové
hlediště vyprodat podobně jako při postupové
jízdě na jaře 2014. A protože Rytíři zatím zdaleka
nejsou tak suverénní, jak se možná čekalo, a na
každý bod se poměrně nadřou, nemuseli by být
Jestřábi ani bez šance na postup. Doma zatím tahali v obou případech za delší konec.

Před necelými šestnácti lety dosáhla česká fotbalová reprezentace na jeden ze svých posledních
velkých úspěchů, když tehdejší mladíci vyhráli
mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let.
Cesty hlavních protagonistů se od té doby vydaly hodně odlišnými směry a již jen několik hráčů
(Čech, Rozehnal, Jiránek, Hübschmann, Baroš)
pokračuje ve své kariéře na vrcholné úrovni. Ještě
nedávno měli zájemci možnost vidět přímo v regionu hru v podání Lukáše Zelenky a Michala Pospíšila, kteří pomohli Prostějovu k postupu z divize a také v bojích na špici MSFL, nyní se fanoušci
mohou těšit na dalšího zlatého hocha z tehdejšího
výběru. David Kobylík se sice nechystá nastupovat v kralickém dresu na celých devadesát minut
a spíše by chtěl střídat v závěru, bude-li potřeba,
a již dříve hrál olomoucký krajský přebor v barvách Hněvotína, přesto se však jedná o nevšední
událost. Zatímco kraličtí diváci se mohou kochat
kousky s míčem v podání šestatřicetiletého záložníka a nyní již především trenéra, samotní hráči se
mohou mnohému přiučit a něco odkoukat.

Snad každá vrcholná sportovní akce píše minimálně jeden silný příběh a také letošní olympiáda není výjimkou. Stačí se zaměřit jen na české
zlaté úspěchy a získáme pestrý výčet zajímavých
osudů. Před pár dny na tento seznam přibyl nový
a také velice originální. V alpském lyžování jsme
si sice v uplynulých deseti patnácti letech zvykli,
že Šárka Strachová dokázala soupeřit s nejlepšími a porážet je, tentokrát se ale nic takového nečekalo a snad nejkrásnější na celém závodu pak
byl dlouho trvající nevěřícný výraz čerstvé šampionky. Ani ona sama nečekala, že by mohla zajet
tak rychle, sama si uvědomovala, kolika chyb se
dopustila. Vrcholový sport je krásný mimo jiné
tímto prvkem, že v něm za všech okolností neplatí papírové předpoklady a že se čas od času
může přihodit prvotřídní senzace. I proto se zřejmě stal s rozvojem televizního vysílání novým
druhém masové zábavy a dokáže přitahovat nepředstavitelné částky z rukou mecenášů či firem,
které se chtějí zviditelnit. Aktivní sportování je
lepší, ale i pasivní přináší skvělé zážitky.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Basketbalový tým BK Olomoucko
hned v prvním roce své činnosti
proklouzl mezi půltucet nejlepších
týmů soutěže Kooperativa NBL po
základní části, čímž si vybojoval nejenom start v lepší skupině A1 nadstavby, ale především jistotu účasti
v play off. A navíc se vyhne gigantovi
z Nymburku. To se povedlo!
DEBAKL:
Tomáš Berdych neprožívá nejrůžovější období. Poté, co se vzdal - byť
dobrovolně – možnosti reprezentovat
Českou republiku v týmové soutěži,
zradilo jej na turnaji v nizozemském
Rotterdamu zdraví, která mu nedovolilo naskočit do prestižního souboje
s Belgičanem Goffinem. Inu, ne každý
den je posvícení...
ČÍSLO:

13

Leckdo nemá třináctku rád, že je pověrčivý. Prostějovská tenistka Petra
Kvitová ale momentálně nad tímto
číslem výská nadšením. Právě tolik vítězných zápasů v řadě za sebou už totiž
vyhrála, což jí vyneslo nejen dva turnajové triumfy a postup s Českem do semifinále Fed Cupu, ale také návrat do
světové desítky žebříčku WTA!
VÝROK:
„DOUFÁM, ŽE KLUCI
V PARDUBICÍCH BUDOU
ZDRAVÍ A JÁ POMOHU
PROSTĚJOVU V PLAY-OFF.“

Zkušený hokejový útočník JAN STARÝ,
který jakožto kmenový hráč Pardubic
jezdí na střídavé starty hrát za Prostějov.
Pokud však nastoupí po 15. únoru v
extraliga, mise u Jetsřábů končí.

KOMETA:

JAN STUDENÝ
Vra h o v i c k ý
kanonýr nasázel za podzim
rovných dvacett
branek a s průměrem více než
jednoho a půll Foto: Facebook
gólu na utkání strašil soupeřovu defenzivu tak, že
brankáři týmů z Okresního přeboru
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku už
předem počítali ztráty. Korunu krále
střelců mu patří právem.
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Plavci Prostějova skončili třetí

v prvním kole MČR družstev
PROSTĚJOV Poslední lednovou
sobotu se v prostějovském bazénu
uskutečnilo úvodní kolo Mistrovství České republiky družstev. Do
soutěže zasáhla dvě družstva domácích plavců, na pětadvacetimetrové
dráze se představili chlapci i děvčata.
A v samotném úvodu jarní sezóny si
nevedli vůbec špatně. Oba týmy se
vyšvihly na stupně vítězů, když shodně obsadily bronzový post. Mladíci
TJ Prostějov nasbírali celkem 12
454 bodů, jejich oddílové kolegyně
zvládly v součtu 11 694 bodů.

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Nejlépe si vedl Jakub Cibulka. Z celkem čtyř startů zvítězil hned třikrát,
a sice v disciplínách 100 a 200 metrů
motýlek i 1500 metrů volný způsob,
k tomu přidal bronz na 200 metrů
volný způsob. Pro první místo si dohmátla rovněž Barbora Nedomová
na 200 metrů prsa, k tomu skončila
na 400 metrů polohový závod druhá
a na poloviční trati třetí. Zvítězit se
podařilo i Lukáši Řehořkovi v disciplíně 100 metrů znak. Navíc bral dvě
stříbra na polohovkových tratích
a bronz na 200 metrů znak.

Do nejlepší trojice se vměstnali ještě Filip Švec na kraulové čtyřstovce
a patnáctistovce, Eva Marciánová na
znakařské stovce a Lucie Řehořková
na 400 a 800 metrů volný způsob.
Ve štafetových soutěžích obsadili
chlapci ve složení Řehořek, Švec, Cibulka a Kašpar dvakrát druhé místo,
děvčata byla v obou případech třetí.
Na polohovce se to povedlo kvartetu
Marciánová, Nedomová, Řehořková, Nováková, při kraulovém týmovém závodě nahradila Nedomovou
Hrabalová.
(jim)

Šachy: Ochman prohrál, ale vede

PROSTĚJOV Šachový okresní
přebor jednotlivců vstoupil do
své druhé poloviny a teprve páté
kolo se podařilo hned na první
pokus odehrát v kompletním
složení. Ve vedení je zatím olomoucký host Tomáš Ochman,
jen půl bodu na něm ovšem
ztrácejí hlavní favorité Vladimír
Dvořák a Pavel Vaculka.
Právě souboj dvou aktuálně nejlepších stratégů se stal ozdobou
posledního hracího dne. Po dlouhé pětihodinové bitvě mohl od
stolu odcházet šťastnější a spokojenější člen prostějovské Rošády,

jenž připravil dosud stoprocentnímu šachistovi AŠK Olomouc
první porážku. Navíc v době jeho
narozenin.
Na průběžných stupních vítězů doplňuje již zmíněné duo Pavel Vaculka, jenž nezaváhal v souboji s Janem
Tesařem a proti zatím poslednímu
hráči si připsal povinné vítězství.
Pozici remízového krále pak potvrdil aktuálně čtvrtý Karel Meissel, na
kontě má vedle jedné výhry hned
čtyři nerozhodné výsledky.
S mírným odstupem uzavírá lepší
polovinu Karel Virgler, ředitel turnaje překvapivě nestačil na Pavla

Františe a dovolil mu po čtyřapůlhodinovém maratonu premiérový
bodový zisk i posun na osmou pozici. S černými kameny triumfoval
také Aleš Hradský, jenž si poradil
s Davidem Krejsou.
Šesté kolo se uskuteční v úterý 20.
února a mimo jiné dojde na souboj vedoucího Tomáše Ochmana
proti zkušenému Karlu Virglerovi.
V dalších střetnutích na sebe narazí Meissel a Františ, Tesař a Dvořák, Hradský a Vaculka, Zvoníček
a Krejsa.
(jim)
Výsledkový servis okresního přeboru
jednotlivců najdete na straně 22

ZÁPASNÍCI ČECHOVIC USPĚLI V ČECHÁCH I VE SLEZSKU
KLADNO, KRNOV Novou
soutěžní sezónu zahájili zápasníci
čechovického oddílu úvodní únorovou sobotu souběžně konanými
závody na Kladně a v Krnově.
Do obou měst se vydala celkově
dvouciferná výprava a zpátky na
Hanou se vrátila v součtu s hned
devíti cennými kovy - třemi zlaty,
pěti stříbry a jedním bronzem.
Do středních Čech se stejně jako
každým rokem sjela kompletní česká
špička, celkem plných sto šedesát
čtyři zápasníků. V nabité konkurenci
se čechovičtí borci opět neztratili a vybojovali čtyři medaile - jednu
z nejcennějšího kovu a tři značící
umístění hned pod vrcholem.
O prvenství se při svém prvním startu

mezi mladšími žáky zasloužil Adam
Lajčík ve váze do 35 kilogramů.
Druhé místo vyválčili Lukáš Vávra
v přípravce „B“ do 28 kilogramů,
Jakub Vrba v přípravce „B“ do 35
kilogramů a Matěj Vrba v mladších
žácích do 70 kilogramů. Šimon Polena v kategorii mladších žáků do 39
kilogramů skončil těsně pod stupni
vítězů na čtvrté pozici.
V Horním Slezsku se představili
zástupci kategorií přípravek „B“ a „C“.
Za čechovický Sokol nastoupilo pět
členů, kteří vybojovali stejný počet
medailí. O zlato se postarali Lukáš
Sekanina a Ela Polenová, stříbrné
medaile vybojovali Lukáš Slezáček
a Václav Sedlák, pro bronz si dokráčel
Filip Slezáček.
(jim)

Na Kladně získala pětice TJ Sokol Čechovice čtyři cenné kovy.
Foto: archiv oddílu

Z Krnova si čechovické družstvo přivezlo hned dva triumfy.
Foto: archiv oddílu

ANKETA SPORTOVEC MĚSTA PROSTĚJOVA POTŘINÁCTÉ!
PROSTĚJOV Pověrčivost stranou! Tradiční
anketa Sportovec města Prostějova dospěla ke
svému třináctému ročníku, což však rozhodně
není důvod k žádným obavám. Právě naopak,
navíc v součtu i s nultým ročníkem se teď vlastně
koná její už čtrnáctá edice. Každopádně projekt
oceňující každoročně nejlepší sportovní jednotlivce i kolektivy v mnoha kategoriích je ve výborné kondici a letos zkraje jara korunuje laureáty za
uplynulý letopočet 2017. Mediálním partnerem
je stejně jako v minulých letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Marek SONNEVEND

Foto: archív Večerníku
za účasti představitelů statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje i široké sportovní veřejnosti. Součástí večera tradičně bude doprovodný
program. „Pro celý Prostějov je Sportovec města každoročně velkou a důležitou událostí s vysokou společenskou úrovní. Věřím, že ani letos tomu nebude
jinak,“ zdůraznil Pavel Smetana, předseda sportovní
komise při Radě města Prostějova.

Navrhnout na ocenění sportovce, který musí být
prostějovským občanem nebo členem zdejšího
oddílu, může kterýkoliv občan, a to nejpozději
do 20. ledna, kdy je uzávěrka. Vše o způsobu navrhování – stejně jako o hlasování do Sportovní
hvězdy prostějovských médií – se více dozvíte
buď na této straně, nebo na webových stránkách
www.skmpv.cz.

151204111262
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Anketa pořádaná Sportovní komisí při Radě města Prostějov má stejně jako loni dvanáct kategorií:
Sportovec roku, Talent roku, Tým roku, Mládežnický tým roku, Trenér roku, Trenér mládeže roku,
Neprofesionální sportovec roku, Sportovní událost
roku, Síň slávy prostějovského sportu, Cena sportovní komise, Cena fair play - sportovní srdce plus
Sportovní hvězda prostějovských médií.
Oceněné v jedenácti kategoriích určí svým výběrem
a hlasováním členové komise, pouze v případě Sportovní hvězdy prostějovských médií vzejdou výsledky
z hlasování čtenářů periodik vycházejících v prostějovském regionu. Manažerem celého projektu je
člen komise Miloš Sklenka.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne ve čtvrtek
29. března od 19:00 hodin v Hotelu Tennis Club

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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ESKÁČKO: ŠŤASTNÝ NÁVRAT ZE SOUSTŘEDĚNÍ
V Medulinu čekaly na fotbalisty perfektní podmínky
Ovšem i tuto situaci klub rychle vyřešil. Jako náhradu se podařilo domluvit
utkání se čtvrtým celkem druhé chorvatské ligy NK Sesvete, což je město nedaleko Záhřebu. Dle slov Petara Aleksijeviće byla možnost sehrát ještě jedno
utkání hned ve středu proti prvoligovénované utkání proti SV Worgl se mu soupeři, to však eskáčko s díky odneodehrálo. Soupeř totiž požádal mítlo. Středa totiž byla věnována rannío jeho zrušení vzhledem k úmrtí mu lehkému tréninku a odpoledne byl
v rodině trenéra.
plánován výlet do nedaleké Puly.

MEDULIN, PROSTĚJOV, Týden z říše snů zažil třetiligový tým Prostějova na vůbec prvním zahraničním soustředění. Opět se prokázalo, že nerozhoduje atraktivita destinace, ale pečlivá a svědomitá příprava po organizační stránce i znalost prostředí. To se v případě eskáčko propojilo
v osobě asistenta trenéra Petara Aleksijeviće, který nese lví podíl na hladkém průběhu soustředění. Nyní záleží už jen na hráčích a realizačním týmu, jak se tato nadstandardní příprava projeví
v jarních zápasech MSFL.
Machaly absolvovaly dva přípravné zápasy, v úterý s rakouským
Wolfsbergerem a v pátek s chorvatským Sesvete. Původně plá-

původní
zpravodajství
ství
ník
pro Večerník

F o too r e poo r táá ž

Tomáš
KALÁB
Co je v tuto chvíli jisté, že všichni zúčastnění udělali pro úspěch mise maximum. Do tvrdého tréninku se nakonec zapojili všichni marodi kromě
Martina Hirsche, který si odnesl recidivu podzimního zranění z utkání ve
Vyškově. Všichni oslovení žehrali pouze na pondělní celodenní déšť, jenže
počasí, jak dobře víme z doby minulé,
ovlivnit prostě nelze. Jinak se na prostředí hotelu Park Plaza Belvedere
v Medulinu pěly pouze chvály.
Kromě dvoufázových soustředění svěřenci trenéra Oldřicha

ssaa
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Část tréninku probíhala i na písku.

Z hlediska průběhu obou utkání
bohužel nedošlo k výraznému posunu v největší slabině týmu, kterou
je špatná efektivita proměňování
šancí. Co naplat dobrému hernímu
projevu v některých pasážích, když
padly pouze tři branky, z nichž jednu
vstřelil stoper a druhou defenzivní
obránce. Ohledně hráčského kádru se zdá být nadějnou posilou
záložník Dmitrij Žykov, ovšem

ohledně případného angažmá
obou Ukrajinců se teprve bude
rozhodovat.
Eskáčko má před sebou poslední
čtyři týdny zimní přípravy a po dvou
zápasech v tomto týdnu, ve středu
v Ústí nad Orlicí a v sobotu ve Frýdku-Místku, ho čeká už jen závěrečná
generálka. Do té doby už bude muset být vše na úspěšnou jarní třetiligovou misi připraveno.

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

Na soustředění došlo i ke dvěma přípravným utkáním.

3x foto: Tomáš Čepa

Nechyběla ani zkouška teploty moře.

PRVNÍ PŘÍPRAVA: Druhá příprava:
LACINÁ PLICHTA až příliš krutý výsledek
W WAC
1.SK PV

2:2

MEDULIN První zápas na soustředění nelze hodnotit příliš pozitivně, hra byla neurovnaná, plná
nepřesných přihrávek, scházela
kombinace a větší klid na kopačkách. Na druhou stranu je nutné
brát v potaz únavu z dvoufázových tréninků, ani rozbahněné
hřiště nenabízelo moc příležitostí
ke kombinaci. V týmu soupeře se
objevili pouze tři hráči „A“-týmu,

proti mladičkému týmu si mělo z prvního poločasu a utkání v kliStatistiky z utkání
eskáčko počínat lépe a efektiv- du dohrát.
najdete na straně 22
něji, využít brankové příležitosti

Pozápasové hodnocení trenéra
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas se mi moc nelíbil, udělali jsme v něm spoustu chyb. Dostali jsme hodně
špatné góly. Vývoj zápasu nám hrál do karet, otočili jsme stav z 0:1 na 2:1, ještě
do přestávky si vytvořili tak pět vyložených brankových příležitostí, jenže nás
stále trápí fakt, že v takových fázích nedokážeme zápas rozhodnout. Do šedesáté
minuty jsme mohli vést 4:1, jenže místo toho se strachujeme o výsledek až do
konce. Trest v podobě vyrovnávací branky nakonec přišel. Utkání sice kluci
poctivě odpracovali, ale příliš spokojen jsem být opravdu nemohl.“

NK S
1.SK PV

4:1

MEDULIN První poločas
druhého přípravného utkání
proti chorvatskému soupeři,
který nahradil původně domluveného soka SK Worgl, byl velice dobrý. Prostějovský trenér
Machala si pochvaloval kompaktní hru celé jedenáctky. Eskáčko
protivníka dobře napadalo
a nepustilo do žádné šance.
Druhý poločas po vystřídání
již byl o poznání horší, od
stavu 2:1 se hrál víc než fotbal
zápas podobný tomu v boxerském ringu. Na průběhu utkání
nesl svůj podíl rozhodčí, který

nedokázal krotit emoce ani na aut. V případě mistrovského zájedné straně. Hrálo se hodně pasu by tým asi málokdy dohrál
tvrdě a nedisciplinovaně, hráči v jedenácti lidech...
Statistiky z utkání
na obou stranách komentovali
najdete na straně 22
zbytečně každý zákrok, faul či

Pozápasové hodnocení trenéra
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Tento zápas byl úplně o něčem jiném, Sesvete je čtvrté v druhé chorvatské
lize. Před zápasem jsme si udělali taktickou přípravu a zápas zvládli velmi
dobře, o čemž svědčí poločasový stav 1:1. Bohužel jsme obdrželi opět branku
po dvou prohraných soubojích, po standardní situaci jsme ze skrumáže před
brankou srovnali. Vzápětí jsme měli dvě dobré příležitosti k otočení výsledku
na svou stranu. Herní projev především v prvním poločase byl velmi dobrý.
Ač to tak dle konečného výsledku nevypadá, soupeř si v podstatě nevytvořil
šanci, všechny své branky vstřelil po našich individuálních, zbytečných, stále
se dokola opakujících chybách. Třetí branku dal z penalty, o jejíž oprávněnosti
lze více než pochybovat. Poslední dva góly nemusely vůbec padnout, ale
nemá smysl se vymlouvat na domácí rozhodčí.

„Je potřeba vymazat hluchá místa a být produktivní,“ ví trenér Oldřich Machala
PROSTĚJOVPosobotnmímnávratuztýdenníhosoustředěnísitrenér
Oldřich Machala utřídil dojmy a poznatky, aby o den později vše probral s redaktorem mediálního partnera klubu. Kromě hodnocení uplynulých dnů poodhalil plány do poslední fáze zimní přípravy, která je
ještě před všemi týmy hrajícími Moravskoslezskou fotbalovou ligu.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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Tomáš
KALÁB
●● Jak probíhaly tréninky?
„Bylo potřeba beze zbytku využít prostředí, které nám chorvatský Medulin
nabízel. Jako jediný tým jsme měli pořád k dispozici travnaté hřiště. Pouze

v pondělí nám nepřálo počasí, pršelo celý
den. Mohli jsme sice trénovat na trávě,
ale kvůli kalužím jsme ji nechtěli zničit
a přesunuli se na umělou trávu, která
byla mimochodem fantastická. Kromě
těchto asi dvaceti minut jsme celé soustředění absolvovali na trávě, pokud jsme
nehráli zápas, trénovali jsme dvoufázově.
Zátěž byla přiměřená, kluci toho asi měli
dost. Musím je ale pochválit za poctivý
přístup.“
●● Jaký jste si pro soustředění stanovil
hlavní cíl a považujete jej za splněný?

„Zaměřili jsme se především na taktickou stránku, standardní situace, na
obranné standardky, což se nám podařilo
přenést do odehraných utkání. Zapracovali jsme na obranné fázi, blok, napadání
rozehrávky, tohle splnilo svůj účel. Mrzí
mě jen to, že nedokážeme zúročit převahu a brankové příležitosti.“
●● Jaký je zdravotní stav hráčů, zapojili se postupně všichni marodi?
„Kromě Martina Hirsche všichni. Postupně začal trénovat i Aleš Schuster,
ve čtvrtek a pátek absolvoval plnohodnotné tréninky. Jsem rád, že to klukům
pomohlo i po zdravotní stránce. Martina Suse stále pata zlobí, ale odehrál
jeden poločas a odehrál ho výborně.
Doufám, že budou všichni natolik fit,
abychom už mohli nastupovat v se-

stavě, kterou bychom měli vidět v mistrovských zápasech.“
●● Zažil jste toho mnoho jako hráč
i jako trenér. Jak z této perspektivy
hodnotíte podmínky na soustředění?
„Soustředění bylo fantastické po stránce
ubytování, hřiště i vydatného stravování.
Ve srovnání s Tureckem nebo Kyprem
jsme měli naprosto špičkové podmínky. Všechna hřiště jsme měli v dosahu
do pěti minut chůze, třeba v Turecku se
dojíždí i půl hodiny autobusem. Personál hotelu nám dělal ústupky, chovali se
k nám velmi slušně a korektně. Velmi
dobrou práci odvedl Petar Aleksijević,
který se s nimi domluvil, měli jsme vše
zajištěno. Nebyl jediný problém, na který
bychom si mohli stěžovat. Jsem moc rád,
že nám klubové vedení toto soustředění

ra
umožnilo, předseda klubu František Jura
ou
tímto udělal maximum pro úspěšnou
zimní přípravu.“
●● Před vámi jsou ještě čtyři týdny
ny
ná
přípravy a poslední tři přípravná
utkání. Na co se chcete zaměřit, co je
potřeba doladit?
ří„Zaměříme se hodně na taktickou přímípravu. Vrátili jsme se do zimních podmíva
nek se vším všudy, hrajeme v týdnu dva
ezápasy ve středu a sobotu, pilovat budeu,
me opět standardní situace, hru v bloku,
presink. To je třeba zlepšovat.“
●● Kádr lze považovat za uzavřeený? Počítáte s dvěma ukrajinskými
posilami?
„Velmi dobře se jeví Dmitrij Žykov
v záložní řadě, měl by být platnou posilou. Alex Pernackij odehrál obě utkání,

někdy se mu dařilo víc, někdy méně.
Počátkem týdne zhodnotíme situaci
a budeme kádr řešit i s ohledem na
zdravotní prognózu hráčů se zraněním
či v rekonvalescenci.“

ny, na bazén. Nohu jsem se snažil namáčet i v moři a musím říci, že nějaký
účinek tato ‚slaná‘ terapie určitě měla.
Takové podmínky bych tady doma
určitě neměl, takže aspoň jsem mohl
propotit triko a rehabilitovat.“
●● Do zápasů jste tedy samozřejmě
nezasáhl?
„Ne, to nešlo. Musím říci s trochou nadFoto: archív Večerníku
sázky, že na soustředění jsem se dostal
spíš za zásluhy. Za všechny kluky musím lo až po sportovní areál. Vynikající byl
říct, že podmínky v Medulinu byly na- bazén přímo na hotelu, protože po tréprosto perfektní, a to od pokojů přes jíd- ninkové zátěži je úplně nejlepší plavání.

Za ten týden nenastal jediný zádrhel,
škoda snad jen jednoho deštivého dne.
Jinak na co si člověk vzpomněl, to tam
měl. Určitě to bylo nejlepší soustředění,
které jsem kdy zažil.“
●●Budete fit aspoň do startu soutěže?
„Určitě neodehraji ani dva nejbližší
přípravné zápasy. Lékař mi naznačil,
že jsem minule urychlil zátěž a to je
zřejmě důvod, proč mi ten vaz opět
povolil. Tentokrát tedy musím zranění pořádně doléčit, abych byl na jarní
sezónu zdravý a mohl týmu pomoci.“

●● Poznali jste i jiné krásy Istrie než
jen hotelový areál?
„Absolvovali jsme výlet do nedaleké
Puly, kde jsme si prohlédli historické
centrum, paráda.“
●● Pomohlo soustředění i po týmové stránce?
„Samozřejmě jsme se dali více dohromady, uspořádali jsme turnaj v počítačové hře, protože tam měli kluci herní
konzolu. Po večerech jsme pilně trénovali, turnaj měl svůj náboj, parta se
utužila.“ (úsměv)

Foto: archív Večerníku

„Léčba chce čas,“ smutní rekonvalescent Martin Hirsch

PROSTĚJOV Už to vypadalo na
smůlu jako trám. Týden před odjezdem na soustředění musel obránce
či záložník Martin Hirsch odstoupit
z přípravného utkání ve Vyškově se
stejným problémem, který jej postihl už na podzim. Vazy v kotníku.
Martin nakonec na soustředění odjel, v jeho případě šlo ale pouze o rekonvalescenci. Na druhou stranu si
tento prostějovský srdcař a dlouholetý člen kádru odměnu v této podobě neoddiskutovatelně zasloužil.

Tomáš KALÁB

●● V zatím posledním přípravném
utkání ve Vyškově jste si opět zranil
kotník. Jak z tohoto pohledu vypadala vaše účast na soustředění?
„Celé soustředění jsem měl individuální přípravu. Trenéři nechali spíše na
mně, na co se cítím, protože stejné zranění jsem měl už v průběhu podzimu.
Obávám se, že to asi bude ještě na delší
dobu, protože to pořád bolí. Proháněl
jsem tedy rotoped, chodil do posilov-
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PROSTĚJOVSKO Potřetí a naposledy se hlásí o slovo Přebor
OFS Prostějov alias II. třída PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
svým ohlédnutím za podzimní částí aktuálního soutěžního
ročníku. Poté, co jsme vám v první části přinesli redakční
komentář, statistiky jednotlivých týmů a pohled zástupce
lídra soutěže, došlo v minulém vydání k sondě do kabin
devítky dalších celků, které se v tabulce pěkně seřadily od
druhé do desáté příčky. Dnes tedy přichází řada na zbývající kvarteto, současně pak rozebíráme pořadí nejlepších
kanonýrů, třešničkou na dortu pak je exkluzivní rozhovor
s jejich králem.
Toto je pokračování oblíbeného a dlouhodobě
nejkomplexnějšího zpravodajského seriálu o hře na
zeleném trávníku FOTBAL EXTRA, který píše již dvanáctý díl.
Příště pokračujeme pohledem do nejnižší okresní soutěže,
když v rámci bojl, které nabídla III.třída OFS Prostějov,
přineseme postupně sumář obou skupin. Následně neopomeneme ani něžnější pohlaví, které má i na Prostějovsku
své zástupce. Podrobněji zabrousíme také pod pokličku
Asi pro nikoho není překvape- že se nejvíce vyskytují hráči Celkem padlo 426 branek sadilo poslední Ptení. Na do- je, že nejlepší střelec si zcela
jednotlivých mládežnických družstev.
ním, že na nejvyšším stupínku Otaslavic, následováni střelci ve třinácti kolech, což činí mácím hřišti to nejvíce pálilo jistě připíše více než dvacítku
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně vyplatí.
tabulky střelců se usadil hráč z Dobromilic. Dvěma borci průměr téměř pěti branek Hornímu Štěpánovu, na ven- přesných zásahů. Na kolika se
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OKRESNÍ PØEBOR-II. TØÍDA PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU POD LUPOU - ÈÁST TØETÍ
Jaký byl podzim v nejvyšší soutěži pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu?

STŘELCŮM VLÁDNE

VRAHOVICKÉ DUO

150123020036

vedoucích Vrahovic. Nejlepší
útok, kterým lídr disponuje,
je umocněn i druhou příčkou
dalšího vrahovického snajpra
Pavla Farného, jenž si v minulém ročníku připsal korunu
krále střelců Okresního přeboru. I když čtrnáct branek by
mu v minulosti mohlo stačit
na vedoucí pozici, našel se
ještě někdo, kdo se prosadil
víckrát. O šest branek více, tedy rovnou dvacítku, si připsal
na své konto Jan Studený
ze Sokola Vrahovic. Tomu se
hned čtyřikrát podařil kumšt
v podobě hattricku, v jednom
případě z toho bylo dokonce
pět branek v jednom zápase.
O třetí místo se dělí dobromilický Jakub Špaček a Aleš
Burget z Brodku u Konice,
shodně se prosadili jedenáctkrát. Desítku ještě zvládl
Dominik Drmola z Otaslavic
a druhý dobromilický snajpr
Patrik Richter. Mezi dvacítkou nejlepších střelců soutě-

původní zpravodajství
pro Večerník

Josef POPELKA
Okresní pøebor
PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
Sokol Vrahovice
Sokol Otaslavice
TJ Horní Štěpánov
Jiskra Brodek u Konice
FC Dobromilice
Sokol Čechovice B
Sokol Brodek u Pv
TJ Tištín
Sokol Určice B
Haná Nezamyslice
FK Výšovice
FC Hvozd
Sokol Vícov
FC Ptení

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
4
3
4
4
4
3
2
3
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
2
2
1
2
2
3
3
3
5
4
5

36:13
32:11
19:5
24:15
13:17
28:6
20:11
9:5
20:14
13:12
7:7
17:15
15:20
6:16

S
58:17
49:18
49:24
36:26
37:30
29:28
32:45
24:24
22:28
17:34
26:27
20:57
15:34
12:34

B
33
31
29
24
24
21
18
16
16
16
15
14
10
6

+
0
0
1
2
1
0
0
1
2
0
1
2
0
1

0
1
0
2
1
0
0
2
0
1
1
1
1
1

17
16
15
14
14
12
12
12
11
10
9
7
6
5

1
0
0
1
2
0
0
0
1
2
0
0
0
1

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

1. Vrahovice
8
2. Otaslavice
6
3. Horní Štěpánov 6
4. FC Dobromilice 7
5. Brodek u Pv 7
6. Brodek u Konice 6
7. Tištín
6
8. Určice "B"
6
9. Čechovice "B" 7
10. Výšovice
6
11. Nezamyslice 7
12. Ptení
6
13. Vícov
7
14. Hvozd
6

7
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
6

30:11
17:7
13:11
17:19
17:25
12:11
7:9
9:16
10:23
6:13
8:29
6:18
8:27
7:40

21
15
12
12
12
10
9
6
6
4
4
1
1
0

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

na zápas! Největší podíl na
tomto vysokém počtu mají
Vrahovice s osmapadesáti
brankami, nejméně se o to za-

0
0
0
1
0
2
1
0
0
1
1
1
1
0

podzimu

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

PODZIMU

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

Výšovický kouč Michal Dudík:
„Chce to větší klid v zakončení“

Povedenou podzimní část si v minulé sezóně připsali svěřenci Michala
Dudíka, kterou však letos zopakovat nedokázali. Naopak od hrozby
sestupu je v aktuálním rořníku nejvyšší okresní fotbalové soutěže dělí
jen pět bodů. Stejně tak ale nemají
daleko na klidnější příčky ve středu
tabulky. Jak to vidí v samotných Výšovicích?
●● Určitě jste čekali po první polovikovních hřištích pak velkým hranice střeleckých možností ně přeboru lepší umístění. Je to tak?
rozdílem vévodí Vrahovice.
zastaví, se dozvíme v polovi- „Když se podívám do tabulky, tak saZda nám i jaro přinese střelec- ně června, kdy nejvyšší okres- mozřejmě moc spokojen být nemohu.
ké hody, se teprve ukáže, jisté ní soutěž vrcholí.
Jedenáctá pozice není zrovna ideální
výchozí pozicí pro jarní odvety, takže máme co napravovat. Loni se nám
podzim povedl celkem dobře, urvali
jsme asi o osm bodů více, což bylo
mnohem lepší. Takto stačí ztratit jeden
dva zápasy a mužstvo to může poznamenat. Doufám ale, že se to nestane
a podaří se nám to zase zvednout nahoru, ta kvalita tam je.“

●● Kde byste hledal příčiny nevydařeného podzimu?
„V proměňování šancí. Dostaneme
zbytečnou branku, pak se tam s tím
začneme plácat. Šance si dokážeme vytvořit, ale chce to větší klid v zakončení.
Člověk by nad tím mávl rukou, ale takových zápasů jsme měli víc a stálo nás
to body.“
●● Jaká byla tréninková morálka
hráčů?
„Já myslím, že s tím bojují všechna regionální mužstva... Sestava nám hodně
lítá, kluci to musí spojit s prací, málokdy
se nám podařilo hrát ve stejné sestavě
dva zápasy po sobě. Druhá věc je, že nechci, aby mi na lavce seděli stále ti stejní,
takže se sestavu snažím protáčet.“
●● Zůstává tým kompletní i pro
jaro?
„Víceméně máme mužstvo už delší
dobu stejné. Nyní se vrátil z Norska
Smyčka, který se zapojil do přípravy
a věřím, že jak se rozehraje, tak bude ve-

lice platným hráčem. Jinak by mělo být
složení stejné jako na podzim.“
●● S čím chcete jít do jarních odvet?
„Pro nás by bylo ideální podchytit první zápasy, uhrát body a tím se zklidnit.
Hrát to jednoduše, nevymýšlet žádné složitosti. Přípravu jsme již začali
koncem ledna, máme naplánované
nějaké výběhy a pokud počasí dovolí,
koncem února bychom měli odjet na
soustředění v Baldovci. Minulý rok se
nám to osvědčilo, tak v tom chceme
pokračovat.“

Miroslav Krutovský: „Bylo opravdu těžké dát
dohromady konkurenceschopnou sestavu...“

Do sítě Okresního přeboru napadalo více než čtyři stovky branek.

Karel Procházka o obrodě hvozdeckého týmu:

TABULKA VENKU

TABULKA DOMA

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

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

v první dvacítce se mohou
pyšnit také ve Štěpánově,
Vrahovicích,
Brodku
u Prostějova a Výšovicích.

Foto: archív Večerníku

„Zůstali čtyři, zbytek jsou všechno noví hráči“
Vloni ještě tým krajské soutěže se po sestupu do okresního přeboru potácí na chvostu
tabulky. Přesto závěr podzimní části ukázal,
že se může blýskat na lepší časy. Nová tvář
hvozdeckého týmu se pomalu začíná ukazovat v dobrém světle. Za obrodou stojí domácí
kouč Karel Procházka.
●● Určitě jste si představoval po orvní polovině
soutěželepšíumístění.Kdevásnejvícetlačilapata?

„Trochu vás překvapím, ale nás to umístění tolik netrápí... Mužstvo je úplně nové, a tak je v prvé řadě důležitá
konsolidace týmu. Aby se zde vytvořil dobrý tým, což
si myslím, že se zatím daří. Výsledky s tím pak přijdou.
Netvrdím, že bych chtěl sestoupit, to rozhodně ne, ale
že by se měl kvůli tomu zbořit svět, to určitě ne.“
●● Kolik hráčů zůstalo z kádru předešlé sezóny?
„Čtyři, zbytek jsou všechno noví kluci, naši dorostenci. Je ale na ně obrovský tlak z okolních klubů. Máam

trochu obavy, že jakmile někdo vytáhne peníze, tak o
některého přijdeme.“
●● Do jarních bojů vstoupíte se stávajícím složením?
„Pokud se nestane výše vyřčené, budeme pokračovat s tím, co máme. Kdyby někdo přišel, tak to není
rozhodně plánované. Chceme pracovat s vlastními
odchovanci. Netrpíme nedostatkem hráčů, chceme,
aby si zahráli všichni.“

●● Jak proběhne zimní příprava a jaké jsou tedy
cíle pro jarní boje?
„Trénovat začneme ještě v únoru a cílem je především stmelit kolektiv, stabilizovat jej. Je tam vidět
ta nezkušenost, to mládí. Trošku mě mrzí zápasy
venku, ale v posledních zápasech jsme naznačili, že
se dá hrát s každým, na což bychom rádi navázali.
Herně to mnohdy není špatné, jen nás trápí klid v
koncovce.“

Naprosto odlišnou situaci než před
rokem musí nyní řešit kouč Vícova
Miroslav Krutovský. I když vloni na
podzim patřilo svěřencům tehdejšího kouče Karla Vlacha deváté místo,
na konci sezóny z toho byla příjemná
pátá příčka. To letos v obci Mikroregionu Plumlovsko nemají doposud příliš
důvodů k optimismu. Tým se krčí na
předposlední pozici podzimní tabulky
II. třídy. Oproti minulé sezóně schází
trenérovi především kvalitní útočník,
který by v důležitých momentech rozhodl o zisku tolik potřebných bodů.
●● Na podzimní část byste asi nejraději zapomněl. Kde hledat příčiny
neúspěchu?
„Do soutěžního ročníku jsme vstoupili
s řadou změn v kádru a také se změnou
na postu trenéra. Nejvíce jsme oslabili
zejména o naše nejlepší střelce uplynulého ročníku. Jmenovitě Jaroslava Trnečku, jež díky těžké zlomenině nohy,
kterou si přihodil při posledním utkání
uplynulého ročníku v Přemyslovicích,
zřejmě ukončí svou kariéru. Další odchod si vyžádal Radek Štěpánek, který

si chtěl vyzkoušet vyšší soutěž a zamířil
přes velkou nelibost svých spoluhráčů
z Vícova do I.B třídy, ve které bojuje za
tým Klenovic na Hané. Nutno podotknout, že se mu tam velmi daří a patří
k nejlepším střelcům soutěže. Dalším
oslabením byl odchod Bernarda Boška, který měl taktéž touhu vyzkoušet
vyšší soutěž a zamířil do Kostelce na
Hané, později Mostkovic. Dlouhodobě zraněná je pak letitá opora mužstva
Marek Pliska, který podstoupil operaci
kolenního kloubu.“
●● Na jejich pozice jste nenašli adekvátní náhradu?
„Bohužel... Během krátké letní přestávky se nám nepodařilo mužstvo adekvátně doplnit a již před začátkem soutěže
bylo jasné, že nás čeká velmi náročná
sezóna, pravděpodobně boj o udržení
v soutěži. Mužstvo vstoupilo do soutěže s osmnácti hráči, což se zdálo být
dostatečné. Během několika utkání se
však ukázalo, že ani takové množství
není plně dostačující. Postupně kluci
ubývali buď následkem zranění, nebo
z jiných důvodů. Bylo tak opravdu těž-

ké dát dohromady konkurenceschopnou sestavu. V některých utkáních
jsme museli povolat i bývalé hráče, a to
Radka Zdobinu či nestárnoucího Petra
Rajchmana, který paradoxně když nastoupil, patřil vždy k nejlepším hráčům
na hřišti.“
●● Dojde v kabině k nějaké změně
do jarních bojů?
„Doufám a věřím, že se marodi dají dohromady a nebudeme muset sestavu
obměňovat na každý zápas. Mužstvo
by posílit potřebovalo, uvidíme, do jaké
míry se nám toto povede. Získat schopného hráče není vůbec jednoduchá
záležitost.“
●● Záchrana Okresního přeboru je
tedy tím jediným cílem?
„Přesně tak. Rádi bychom okresní
soutěž ve Vícově udrželi. Nebude to
snadná cesta, ale věřím, že se nám na
jaře bude dařit lépe. A ta utkání, která
se nám na podzim nepovedla dotáhnout do úspěšného konce, se nám tentokrát povede urvat v náš prospěch.
Rozhodně se o záchranu popereme až
do konce!“
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TOP 3

KDO VLÁDNE
KANONÝRÙM
OKRESNÍHO
Í
PØEBOR -II. TØÍDY
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU?

1. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
3. Jakub ŠPAČEK (Dobromilice)
4. Patrik RICHTER (Dobromilice)
5. Martin HON (Otaslavice)
9 branek
Dominik DRMOLA (Otaslavice)
Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
Aleš BURGET (Brodek u K.),
Petr VODÁK (Učice B)
9 branek
Karel GRYC (H. Štěpánov)
11. Roman BAŠNÝ (H. Štěpánov)
12. Leopold ZATLOUKAL (Brodek u Pv)
Daniel JODL (Čechovice „B“)
Petr ŠENKYŘÍK (Dobromilice)
Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
Jan TYPNER (Brodek u Pv)
17. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
Lubomír SMÉKAL (Otaslavice)
Kristián KOUKAL (Výšovice)
Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
Martin VOGL (Otaslavice)
Vojtěch VÁVRA (Vícov)
Libor NĚMEC (Horní Štěpánov)
24. Libor KLIMEŠ (Horní Štěpánov)
Jiří FOJT (Horní Štěpánov)
5 branek
Richard SCHVARZ (Sokol Vrahovice)
Jan DVOŘÁK (Sokol Vrahovice)
Miroslav MUSIL (Haná Nezamyslice)
Ondřej ŠČUDLA (Horní Štěpánov)
30. Hubert BURGET (Brodek u Konice)
Jaromír MATOUŠEK (Brodek u Prostějova)
Luděk OLBERT (Výšovice)

20 branek
14 branek
12 branek
10 branek
9 branek
9 branek
9 branek
9 branek
8 branek
7 branek
7 branek
7 branek
7 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
6 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
5 branek
4 branky
4 branky
4 branky

Nejvíce radosti v podzimní části měli bezesporu hráči Sokola Vrahovic.

Zpověď nejlepšího střelce Okresního přeboru-II. třídy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

JAN STUDENÝ: „I.B TŘÍDA BY ODDÍLU SLUŠELA“
Vrahovický kanonýr nasázel za podzimní část rovných dvacet branek

VRAHOVICE S průměrem více než jednoho a půl gólu na utkání
strašil soupeřovu defenzivu Jan Studený. Společně se svým útočným parťákem Pavlem Farným nasázel více branek, než zvládla
spousta jiných týmů dohromady. A také přičiněním devětadvacetiletého snajpra se tak Vrahovice usadily na prvním místě okresního
přeboru. Věrný člen tamějšího Sokola věří v uhájení vedoucí pozice
během jarní části a při zlepšení tréninkové docházky také v postup
do krajského revíru.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerníkk

Jiří
MOŽNÝ
●● Proč jste právě vy nejlepším
střelcem?
(úsměv) „Jó, tak to nevím... Každopádně je to zásluha celého mužstva. Branek jsem sice i dřív dával dost, ale teď

jde vesměs o doklepávačky do prázdné. S Pavlem Farným, který dal čtrnáct
gólů, jsme tam dva, takže útok máme
silný. A očekává se od nás, že budeme
dávat góly.“
●● Jaká byla letní příprava, že vám
podzimní část takto sedla?
„No, zpočátku byla dobrá a chodilo
nás dvacet na trénink, postupem času
se to ale vytrácelo a dorazilo nás šest...
V závěru si už spousta hráčů myslela,
že není potřeba trénovat, a pak to tak
taky vypadalo, důkazem třeba s Čechovicemi. Konec podzimu už byl

prostě neslaný, nemastný, slátaná sestava, v létě jsme si ale mákli a bylo to
znát“
●● Podzimní část bývá zpravidla
delší než jarní, navíc se zhoršuje
počasí. Je to znát, že byste se třeba
na zápasy už tolik netěšili?
„No, poslední zápasy už byly takové
a říkali jsme si, ať už to máme za sebou.
Do toho se nám ještě odložilo utkání ve
Ptení a týden navíc jsme stáli. Pak jsme
ještě hráli, byla už ale zima a terény
špatné. Ale není to zase žádná hrůza.“
●● Do startu odvet chybí půldruhého měsíce, jak trávíte zimu?
„Já osobně odpočinkem. (směje se) Sálovka není na moje kolena dobrá. Byl
jsem asi dvakrát na umělce a teď v týdnu jsme začali s přípravou, takže opět
budeme chodit ven a musíme potrénovat. Doufám, že nám i jaro vyjde.“
●● Do sezóny jste přímo vlétli, jste
o tolik lepší než soupeři?

„To bych neřekl. Pomohl nám ale příchod Honzy Dvořáka, který se vrátil
z Lipové, a přišel syn trenéra Richard
Schvarz. Není to jen jejich práce, jde
ale o dva střední záložníky, kteří jsou
na hřišti znát. Mají už něco odehrané,
drží hlavu nahoře a pěkně rozdávají
balony. Není to jako sezóny předtím,
kdy tam nastupovali mladí kluci.“
●● Jste v pozici hlavního adepta na postup. Jak se na tuto roli připravujete?
„To je pravda, jsme už ale celkem zkušené mužstvo a hrajeme v této partě
docela dlouho, takže by nás to mělo
spíše nakopnout než svazovat.“
●● Celou svou kariéru jste podle
svazových záznamů strávil ve Vrahovicích. Je to pravda?
„Je to tak, i z pracovních důvodů. Jeden víkend pracuji, druhý mám volno,
takže to tak nějak látám. Měl jsem i jiné
nabídky, fotbal mě ale neživí, tak jsem
stále tady. Jsem Vrahovičák, takže hraju

ve Vrahovicích. Je to srdeční věc. Dříve
jsem měl nabídku odjinud a přemýšlel
jsem nad ní, ale říkal jsem si, proč někam jezdit, když to hraju pro zábavu,
tak jsem zůstal věrný Vrahovicím.“
●● A láká vás zahrát si ve Vrahovicích I.B třídu Olomouckého KFS?
„Toť otázka. (smích) Musíme si s klukama vše vyříkat, veškerá pro a proti.
A hlavně začít s lepší tréninkovou
morálkou, tam by už nešlo, aby nás
chodilo jen šest na trénink. Dvakrát
prohrajete, může se někdo naštvat, že
to nejde, padne na vás deka. Mezi soutěžemi sice není až takový rozdíl, je ale
potřeba víc trénovat a ve více lidech,
nacvičit třeba standardky. Máme spravené hřiště a pěkný areál, takže by I.B
třída oddílu slušela.“
●● Je kromě tréninkové účasti ještě
něco, co by stálo za vylepšení?
„Řekl bych, že pořád je co zlepšovat.
(úsměv) Spoustu příležitostí jsme ne-

proměnili a v koncovce náss tlačí bota.
Sice to vypadá, že jsme dali nejvíc
gólů, mohli jsme jich ale dát dvakrát
racovat na
tolik, takže musíme zapracovat
produktivitě.“
●● I tak ale útočíte na stovku nanu.
střílených branek za sezónu.
„To sice jo, ale ta už dávno mohla být,
kdybychom dali, co jsme měli. (smích)
Přímo na stovku ale vůbec nehledíme,
o, ať máme
soustředíme se hlavně na to,
tři body, a jdeme zápas od zápasu. Ať
nebojujeme do posledního kola, ale je
rozhodnuto už trochu dříve..“

“

Měl jsem i jiné nabídky, fotbal mě
ale neživí, tak jsem stále tady.
Jsem Vrahovičák, takže hraju
ve Vrahovicích.

Ptení má nůž na krku,
ale záchranu nevzdává
Nejmenší radost a naopak největší
starost bezesporu panuje v Ptení.
Tamní fotbalový oddíl se už vloni
v nejvyšší okresní soutěži udržel jen
tak tak zuby nehty, letos má k této nepříjemné metě prozatím ze čtrnáctky
účastníků úplně nejblíže...
Jediné vítězství v základní hrací době
zaznamenali svěřenci Vlastimila Šmídy
v září loňského roku, když v sedmém
kole nejtěsnějším rozdílem porazili Výšovice. Několik zápasů až na výjimky
naopak o branku ztratili. Celkový zisk
puhých šesti bodů je tak tím největším

varováním. „Spokojen být samozřejmě
nemohu. Měli jsme tam několik zápasů,
které jsme prohrát nemuseli, bohužel
jsme nevydrželi až do konce a prohráli
si to vlastními chybami. Můžeme se ale
odrazit ode dna,“ bere podzimní mizérii
realisticky trenér Vlastimil Šmída.
Velkou devízu mělo Ptení na brankařském postu. Zkušený Antonín Hradil
však odchytal pouze několik zápasů, většinu soubojů tak hájil ptenskou svatyni
hráč z pole. „Nevím, zda se podaří někoho sehnat. Něco rozjednáno máme,
ale uvidíme, jak to dopadne. Měli jsme

smůlu, že se nám zranili tři hráči, návrat
se dá očekávat pouze od jednoho,“ vypočítával ztrátu Šmída.
Jediným a jasným cílem tak pro ptenské hráče zůstává záchrana Okresního
přeboru. Důležitým faktorem bude
tréninková morálka, která v Ptení není
příliš vysoká. „V úvodu soutěže to ještě
ušlo, ovšem postupem času se situace
změnila. Je potřeba se semknout a začáít
makat. Jedině tak máme šanci nevydařený podzim napravit, bodů je ve hře ještě
dost,“ burcuje před jarními odvetami
kouč Ptení.
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Kapitán prostějovských fotbalistů ocenil kvalitní podmínky soustředění

„Do zápasů musíme vnést více disciplíny,“
PROSTĚJOV Bývalý hráč prvoligových celků Karel Kroupa prošel
množstvím zimních příprav a má
tedy bohatou možnost srovnání.
Podle jeho slov se týdenní
soustředění na Istrii naprosto vyrovnalo přípravám prvoligových
týmů ve Středomoří. V rozhovoru
s Večerníkem se také dotkl cílů na
zbytek zimní přípravy.

Tomáš KALÁB
●● Jak jste viděl svým pohledem obě přípravná utkání se
zahraničními celky?
„Do prvního zápasu promluvily
negativně povětrnostní podmínky,
terén byl podmáčený, protože celý
den předtím pršelo, k tomu se přidal
docela ostrý vítr. I přesto si myslím, že
jsme nad soupeřem plným mladých
fotbalistů měli vyhrát o tři čtyři
góly. Z naší strany to bylo zbytečně
hektické, do utkání jsme nevložili
potřebný klid. Druhý soupeř byl
bezpochyby kvalitnější, rychlostně
vybavený, pro nás opravdu dobrá
zkouška. V prvním poločase jsme
s nimi dokázali hrát vyrovnanou
partii, na to, že šlo o přátelské utkání,

burcuje Karel Kroupa

se na zápas dalo dívat. Na druhém
poločase se podepsalo prostřídání
a především rozhodčí, který nechal
hru plynout do té míry, že se objevily surové, až likvidační zákroky.
Zbytečná degradace solidně rozehraného utkání.“
●● Ve své kariéře jste absolvoval
množství zimních soustředění,
jak byste srovnal tuto přípravu
s tou s prvoligovými týmy?
„Máte pravdu, už jsem nějaká ta Turecka či Kypry zažil a soustředění
v Medulinu se s nimi dá naprosto
srovnat. Ba dokonce bych řekl, že
rehabilitace v pětadvacetimetrovém
bazénu se slanou vodou předčila
destinace, v nichž jsem byl já.
Zázemí nemělo chybu. Až na jeden
den vyšlo i počasí, takže z mého
pohledu perfektní soustředění.“
●● Jste kapitánem týmu, dali jste
se podle vašeho názoru ještě více
dohromady?
„Každé podobné soustředění tým
stmelí. Máme perfektní partu
a neříkám to jen jako prázdné klišé.
Je to fakt a na tomto soustředění

jsme to ještě více utužili. Škoda
ohli odehrát aspoň
že jsme nemohli
né sestavě, chyběli
poločas v plné
především oba stopeři Schuster se
Susem. S nimi sii troufám říci, že byní vyhráli.“
chom obě utkání
●● Vrátili jste see do drsné zimy. Co
házejícím týdnu?
vás čeká v nadcházejícím
„Teď se zase musíme rozkoukat
mních podmínkách
v domácích zimních
na umělé trávě, na které odehrajeme
i středeční zápas v Ústí nad Orlicí. Spíše
otnímu utkání s Frýdse upínám k sobotnímu
kem-Místkem, pro domácí to bude
ónu, budeme hrát na
generálka na sezónu,
kže nás určitě prověří.
přírodní trávě, takže
Tam bychom se mohli posunout
v herním projevu zase kousek dál.“
●● Na čem jee ještě podle vás
ovat ve zbývajících
potřeba zapracovat
týdnech?
ychom měli chodit
„Do zápasů bychom
disciplinovaněji,
vyvarovat
se
ů. Musíme také naše
zbytečných faulů.
akončovat, finální fázi
šance kvalitněji zakončovat,
čit pořád. Na druhou
potřebujeme cvičit
ráme na produktivitu,
stranu pořád žehráme
ale v tabulce jsmee první.“ (úsměv)

koneèná tabulka:
1. FC ORANGE
8
8
0
0
38:10
24+3 27
2. FC RELAX Prostějov “B” 8
6
1
1
36:16
19+2 21
3. BVD
8
6
0
2
36:26
18+1 19
4. ATLETICO Smržice
8
4
0
4
32:24
12+0 12
5. MK BRODEK u PV
8
2
2
4
28:31
8+4 12
6. MEDVĚDI Prostějov
5
1
1
3
14:19
4+0
4
7. BOTAFOFA Prostějov “B” 5
0
1
4
5:20
1+0
1
8. FC MENPHIS Prostějov 5
0
1
4
7:25
1+0
1
9. PÁVI Bedihošť
5
0
0
5
4:29
0+0
0
- předposlední sloupec zaznamenává počet získaných bodů + bonifikační body (4,3,2 a
1 bod po základní části soutěže), poslední sloupec je celkovým součtem získaných bodů
- o pořadí na 4.-5. místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu:
ATLETICO Smržice – MK BRODEK u PV 5 : 0

VETERÁNI

Foto: Josef Popelka

Kralický Cibulka Konice nehraje,
sestřelil i Plumlov

PROSTĚJOV Již podruhé během
zimní přípravy se podařilo kralickému útočníkovi Josefu Cibulkovi vstřelit tři branky v jednom
utkání. Po Brodku u Přerova se
takto prosadil sedmadvacetiletý
útočník i proti Plumlovu. Jediný
regionální zástupce v krajském
přeboru potvrdil příslušnost
k vyšší soutěži a také výhodu dřívějšího vstupu do zimní přípravy,
na prostějovské umělce zvítězil
4:2.
„Tentokrát nejsem příliš spokojen.
Kvůli zraněním a nemocem jsme
látali sestavu a nebylo to podle
mých představ. Projevilo se, že
jen čtyři hráči nastoupili na svých
postech, dalších šest na odlišných.
Bylo to nevyvážené a nekompaktní,
chyběli mi lidi. Nebyli jsme agresivní a hráli jsme složitě,“ netěšilo kralického lodivoda Davida Kobylíka.
Scházel mu zejména defenzivní pilíř Lukáš Krobot, na střed obrany
tak stáhl ze zálohy Martina Neorala,
čímž se změnily úkoly i Jana Nečase. „Nefungovala nám osa, mladí
kluci se ale na druhou stranu snažili
a využili svou šanci. Jsem za to rád,
zvykají si a jejich sebevědomí jde
nahoru. Hra byla neurovnaná a rozdíl mezi námi a soupeřem možná
nebyl až tak markantní, až budeme
ale v plné sestavě, tak bude naše hra
jinak vypadat. Dali jsme ale čtyři

góly a vyhráli jsme,“ hledal pozitiva.
Také jeho protějšek Pavel Voráč neměl po ruce kompletní kádr a musel využít služeb dvou dorostenců
i v Rakousku působícího Pavla
Frantíka. Na úvod přípravy byl ale
i tak spokojen.
„Hrálo se v přátelském duchu a oba
jsme měli jednoho dva hráče na
střídání. První půlhodinu jsme drželi tempo a hrál se pěkný fotbal
nahoru dolů, konec už byl trochu
vlažnější a možná nám docházely
síly. Ve druhé půli už měly Kralice
malinko navrch,“ přemítal.
Se svými svěřenci zatím stihl před
vstupním soubojem absolvovat několik úvodních tréninků, papírově
zatím běží příprava podle představ.
„Jak jsme si to řekli, tak to je, bojujeme ale s účastí na trénincích. Chodí
osm až dvanáct lidí, z toho dva tři
si s námi jen zatrénují, ale nehrají
u nás,“ pokrčil rameny.
Doplnění kádru není na plumlovské straně na pořadu dne, i vzhledem k naskočení do zápasu se
alespoň zdá, že nedojde k dalšímu
oslabení a Michal Spáčil u Bidelce
setrvá. „Lákalo by ho angažmá blíže
Olomouci, nemám ale informace,
že by odcházel. Počítám tedy s tím,
že je u nás,“ pousmál se Pavel Voráč.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Širůček se zranil

KONICE Pouze jedno ze tří plánovaných přípravných utkání zatím
mohli odehrát fotbalisté Konice.
Před týdnem odvolali kvůli silné
vrstvě sněhu duel proti Němčicím
a v sobotu nehráli ani proti Hněvotínu. Dočkat by se měli až v tomto
týdnu, kdy zamýšlejí sehrát hned
dvě střetnutí.
„Zatím jsme hráli jen s devatenáctkou
Uničova a prohráli 3:1. Je to pro nás
velká komplikace, nejde to odklidit
ani frézou a nemůžeme se věnovat
práci s míčem. Kluci sice hodně běhají
kolem Konice, protože se nacházíme
v objemové fázi přípravy, ale na hřiště
bychom už také potřebovali,“ smutní
trenér „A“-týmu tamějšího Sokola Petr
Ullmann.
Radost má naopak z hojné tréninkové účasti, přípravu zahájilo mužstvo
pod jeho vedením ještě v závěru ledna
a stále se mu schází dvojciferný počet
hráčů. „S docházkou jsem spokojen.
Trénujeme dohromady ‚áčko', dorost

2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
8. turnaj, hala Prostějov:
BEDIHOŠŤ – RELAX “B” 0 : 10, BOTAFOGA “B” – FC ORANGE 1 : 2, BEDIHOŠŤ – MK
BRODEK u PV 0 : 6, BOTAFOGA “B” – RELAX “B” 2 : 2, FC ORANGE – BEDIHOŠŤ 5 : 1
MK BRODEK u PV – BOTAFOGA “B” 5 : 0.
9. turnaj, hala Kostelec na Hané:
MK BRODEK u PV – FC ORANGE 1 : 8, BVD – ATLETICO Smržice 7 : 4, MK BRODEK
u PV – RELAX “B” 3 : 4, ATLETICO Smržice – FC ORANGE 0 : 9, BVD – MK BRODEK
u PV 5 : 4, FC ORANGE – RELAX “B” 4 : 3.

i Jesenec a stále mám patnáct až dvacet lidí a k nim tři gólmany. Všichni
mají v nohách hodně kilometrů,“ libuje si.
Komplikace mu připravil pouze zdravotní stav některých opor, Jaromíra
Ruse trápí břišní svalstvo a nemůže trénovat naplno, Adam Širůček
si hned na prvním tréninku zlomil
ruku. „Tři týdny nosil sádru. A byl
o něj také velký zájem odjinud, hlavně Moravská Třebová mu nabízela
nadstandardní podmínky, ale velice
si ho ceníme a jsme rádi, že to Adam
pochopil,“ sdělil Ullmann s tím, že by
ještě rád posílil na pozici středního či
krajního obránce.
Pro nejbližší dny naplánoval středeční
souboj na půdě Zábřehu, v sobotu odpoledne je pak v plánu souboj s Haňovicemi. Buď v Konici, nebo v náhradních prostorách. Poté se už aktuálně
pátý celek „A“ skupiny I.A třídy zamíří
společně s jeseneckým mužstvem na
soustředění do Jaroměřic.
(jim)

8. turnaj, hala Němčice n/H:
BEXIM PALETTEN – HANÁ 1 : 6, Řehořek – Kolář D.3x, Strouhal 2x, Novák, FC LITRPŮL – RELAX 4 : 2, Bureš R.2x, Kutný, Ociepka – Zbožínek, Miler, AC ZAVADILKA
2000 – BEXIM PALETTEN 3 : 1, Sedlák, Musil, Kučera – Bílý, RELAX – HANÁ 2 : 8, Miler,
Vodák – Strouhal 3x, Novák 2x, Ondráček, Cibulec, Kolář D., FC LITRPŮL – AC ZAVADILKA 2000 0 : 10, Šťastný 3x, Kučera 3x, Musil 2x, Skalický,Škultety, RELAX – BEXIM
PALETTEN 5 : 4, Kiška P. 3x, Voráč, Vodák – Hodulák 3x, Řehořek, KOBRA Kobeřice
– AC ŠTIKA 5 : 1, Zapletal 2x, Bureš T., Žondra , Rochla – Kovařík M., MODELÁRNA
– MOSTKOVICE 8 : 4, Ullmann 3x, Návrat 2x, Novotný, Kaprál, Olšanský – Dadák, Šlambor, Hanák, Kravák, MOSTKOVICE – KOBRA Kobeřice 1 : 2, Dadák – Zapletal 2x, AC
ŠTIKA – MODELÁRNA 0 : 8, Návrat 3x, Kaprál, Novotný, Olšanský, Škrkánek, Ullmann,
MOSTKOVICE- AC ŠTIKA 8 : 2, Šlambor 5x, Dadák 2x, Hanák – Kovařík M. 2x, KOBRA
Kobeřice – MODELÁRNA 0 : 0.

koneèná tabulka:
1. MORAVSKÁ MODELÁRNA 16
13
1
2
66:30
2. FC RELAX Prostějov
16
11
0
5
86:61
3. HANÁ
16
10
1
5
72:33
4. KOBRA Kobeřice
16
10
1
5
47:34
5. AC ZAVADILKA 2000
16
8
0
8
54:44
6. FC LITRPŮL
16
7
1
8
44:57
7. BEXIM PALETTEN
16
7
0
9
45:52
8. MOSTKOVICE
16
4
0
12
40:61
9. AC ŠTIKA Prostějov
16
0
0
16
25:107
- o pořadí na 3.-4. místě rozhodl rozdíl celkového skóre: HANÁ – KOBRA Kobeřice 2 : 4 a

40
33
31
31
24
22
21
12
0
3:1

MORAVSKá MODELáRNA
- VíTìZ LIGY VETERáNù -

Foto: archív P. Ullmanna

Sportovní plesy v Čechovicích: VYPRODÁNO!

PROSTĚJOV Kdo se uplynulou sobotu večer vypravil na některý z plesů,
připadal si i v Prostějově jako v dokonalé zimní pohádce. Nejinak tomu
bylo v Čechovicích, kde se v místní
rekonstruované sokolovně pořádal
druhý z tří tradičních Sportovních
plesů. A místní sokoli jsou na nablýskaný interiér jaksepatří hrdí!

oddílové vedení sází na osvědčenou
tradici. V hlavním sále hrála k tanci
a poslechu skupina Novios Pavla
Kožnárka, pro mladší byla v suterénu
připravena diskotéka. Cestou se přitom mohli tanečníci posilnit chutnou
krmí z nedaleké restaurace a večeři
spláchnout něčím ostřejším v nově
otevřeném baru.
Po připomínce několika latinskoameEXKLUZIVNÍ
rických a standardních tanců čekala
ROZHOVOR
na hosty tombola, jejíž hlavní výhry
pro Večerník
byly odloženy na magickou půlnoc.
Večer si v dobrém rozmaru užili
Tomáš
všichni, a sice ať už místní, mezi nimiž
KALÁB
nechyběl pedagog a trenér Radim
Právě renovované prostory jsou jasně Weisser, mající k fotbalu zatraceně
viditelnou změnou, kterou se letošní blízko, nebo lehce přespolní předseda
plesy liší od všech předchozích. Jinak OV KSČM Ludvík Šulda.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Ples „odborně“ zajišťovala skupina Novios, v popředí bohatá tombola.
Foto: Tomáš Kaláb

BYLI JSME
U TOHO

Sambu a cha-chu předvedli profesionální tanečníci.

Foto: Tomáš Kaláb
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VE ÈTVRTFINÁLE SE RÝSUJE KLADNO Jestřábi
Druhá nejvyšší soutěž míří ke svému vrcholu - play off

Jiří
MOŽNÝ
Na úplném čele drží trumfy v rukou
Karlovy Vary. Výhra v Prostějově i doma
proti Kadani jim dá jistotu. Západočeši
si mohou dovolit i ztrátu jednoho bodu,
aniž by se museli ohlížet za sebe, pokud
však bude Motor proti Kladnu a Přerovu stoprocentní, více zaváhat nemohou,
disponují totiž horší vzájemnou bilancí.
Ještě zamotanější je situace těsně pod
nimi. Třetí pozici zaujímají s čtyřbodovým náskokem Rytíři a jejich pozice vypadá pohodlně, nemají však snadný los,
když nejprve zajíždějí na jih Čech, kde
vyzvou tamější Motor, poté se doma
střetnou s Jestřáby. Toho by mohli využít jejich pronásledovatelé.
Z pozice prvního vzadu vyrukuje Slavia.
V závěrečných duelech na ni čekají Lito-

měřice a Benátky, a když se jí nepodaří
smazat manko na třetí post, má namířeno alespoň k jistotě, že bude první kolo
play-off začínat doma. Papírově by měla
totiž získat všech šest bodů. Jen o bod
zpět jsou Přerov a Prostějov. Při rovnosti
bodů těchto dvou hanáckých rivalů by
měli navrch Zubři, které čeká nejprve
derby v Havířově a poté domácí souboj
s Budějovicemi. Naopak Jestřábi mají
lepší vzájemné bitvy se Slavii a ta zase pro
změnu s Přerovem. Dojít klidně může
i na tříčlennou minitabulku.
Jestřábi mají nejsložitější výchozí pozici
v podobě drobného manka na Slavii
a horšího poměření s Přerovem, v týdnu
navíc narazí na lídra a zřejmě třetí tým
dlouhodobé části. Nejpravděpodobnější
se tak stále jeví varianta, že právě Kladno
s Jaromírem Jágrem bude soupeřem pro
čtvrtfinále. Pokud tedy nebudou Zubři
taktizovat a nevypustí závěr základní části
s vědomím, že na Rytíře dokázali vyzrát
ve všech čtyřech setkáních. Pak by šli Jestřábi na Slavii, na níž umí.

hostí

lídra, ve středu

PROSTĚJOV Už jen čtrnáct zápasů má před sebou základní
část tohoto ročníku WSM ligy. Každý z jejího čtrnáctičlenného
pelotonu nastoupí pouze ke dvěma střetnutím a budeme po
pětiměsíčním čekání znát definitivní pořadí a také rozdělení
do dvojic pro vyřazovací část. Stále zbývá odtajnit, kdo se stane vítězem, jak dopadne boj o třetí až šesté místo a na koho
nakonec zůstane Černý Petr v podobě deváté pozice.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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dorazí Vary
Hokejisté Prostějova už se těší, až vyzvou ve vyřazovacích bojích Jaromíra Jágra.
Koláž Večerníku

„Je mi jedno, na koho narazíme. Hlavně ať jsme zdraví a tým připravený podat v play-off nadstandardní výkony.
Máme zatím strašně málo zblokovaných střel a dohraných soubojů, což
je ale dáno i tím, že býváme hodně na
kotouči a soupeř musí bojovat. Snad
budeme v play-off skákat do střel po
hlavě a uděláme pro úspěch vše, co
půjde. Musíme odstranit naše nešvary
a hrát důrazněji,“ apeluje hlavní kouč
Jestřábů Jiří Vykoukal.
Ani on se ještě nevzdává myšlenek na
posun do první čtveřice, i když hlavní
cíl v podobě samotného postupu do
vyřazovací části se už podařilo splnit.
„Před sezónou by se zdálo, že musí jít
o malý zázrak, bylo by to ale parádní
a chceme začínat doma. Stále tomu
věřím, uvidíme ale i co soupeři. Ve vý-

dk stejně
j ě musíte
í někoho
ěk h ččtyřikrát
řikk á
sledku
porazit,“ jehož by potěšily vyšší návštěvy, iluze si ale nedělá. „Zkusili jsme
všechno, a kdo na hokej chce jít, ten
přijde. Pomohla by jedině rekonstrukce zimního stadionu, ta by přivedla
lidi. Kluci odvedli letos dobrou práci
a zasloužili by si podpořit,“ podotkl.
Líté bitvy se ale budou odehrávat
i kousek níže. Sedmý Havířov a osmou
Třebíč v tuto chvíli dělí pouze skóre,
vzájemné souboje pak hovoří pro tým
z Vysočiny. A čtyři body zpět zůstává
Vsetín, který se zatím také nevzdává.
Slezané se nejprve utkají s Přerovem,
poté zajíždějí do Litoměřic, Horácká
Slavia jede do Frýdku, jemuž již o nic
nejde, a poté doma přivítá Valachy, kteří věří ve středeční tři body proti Benátkám.
(jim)

PROSTĚJOV To nejlepší nakonec. V posledním domácím představení během celé základní části
přivítají Jestřábi tým Karlových
Varů, tedy loňského extraligistu,
který zatím úspěšně kráčí vstříc
svému cíli v podobě návratu do
nejvyšší soutěže. Po padesáti
kolech jsou právě Západočeši na
čele WSM Ligy, když sto tři bodů
podpořili hned čtyřiatřiceti výhrami – osmadvaceti v normální
hrací době a šesti za dva body.
Na prostějovském zimním stadionu se tak sejdou dva zatím nejnebezpečnější útoky, které v součtu
vyprodukovaly hned tři sta dvacet
osm branek – domácí Jestřábi se
prosadili hned sto pětašedesátkrát
a hosté z lázeňského města zaznamenali jen o dvě trefy méně.
O ofenzivních choutkách obou
mančaftů svědčí i dosavadní bilan-

ce vzájemných soubojů, na západě
Čech kralovali domácí po výsledcích
6:3 a 4:0, naopak na Hané se vedlo
Jestřábům, kteří triumfovali 4:2.
Ve větší výsledkové pohodě se aktuálně nacházejí hosté, kteří dokázali bodovat v posledních šesti duelech, hned
pětkrát navíc odcházeli z ledu v pozici
vítězů. Naposledy vyšli naprázdno
v závěru ledna, když velice překvapivě
nestačili na předposlední Benátky nad
Jizerou. Pro Jestřáby naopak hovoří
bilance z domácího prostředí, před
svými fanoušky totiž v tomto kalendářním roce vždy bodovali a v předešlých
čtyřech střetnutích neztratili ani bod.
Oběma týmům jde o hodně - Jestřábi stále nevzdávají boj o čtvrté
místo, Karlovy Vary drží dvoubodový náskok na českobudějovický Motor. Úvodní buly celého
utkání padne úderem středeční
(jim)
osmnácté hodiny.

WSM LIGA: vedení drží Enrgie, Jestřábi úspěšní jen na půl,

Třebíč hlídá první osmičku

PROSTĚJOV Celkem dva týmy
překonají v základní části WSM ligy
hranici sta bodů. V uplynulém týdnu se to podařilo Karlovým Varům
i Českým Budějovicím a právě mezi
těmito dvěma soupeři se rozhodne
o tom, kdo půjde do play-off z vedoucí pozice. Rozhodnuto není rovněž
o pořadí na třetím až šestém místě
a také o definitivním složení elitní osmičky, veškeré tyto hádanky najdou
rozluštění až v tomto týdnu - buď ve
středu, nebo až v sobotu večer.
Jako první se přes sto bodů dostaly
České Budějovice, jimž se ve středu
podařilo v atraktivní střelecké bitvě
zdolat Ústí 8:5. V přímém souboji
o pozici lídra soutěže však v sobotu
nestačily na Karlovy Vary a na západě
Čech prohrály 1:4. Právě Vary tak mají
nejlepší výchozí pozici do pomyslné
cílové rovinky, když ve středu zajíždějí
do Prostějova a o víkendu hostí poslední Kadaň.
„Jsem velice rád, že jsme ustáli silovou
a agresivní hru soupeře. To se nám podařilo hlavně díky dobrému pohybu.
Chci poděkovat hráčům, jak utkání
odpracovali, a také fanouškům, jakou
vytvořili atmosféru. Bylo to parádní
a díky za to, v jakém počtu přišli,“ po-

chvaloval si pro týmové stránky téměř
pětitisícovou návštěvu kouč vítězů Tomáš Mariška.
Částečně jasněji je i ve skupině od
třetího do šestého místa. K prvenství
v tomto minisouboji směřuje Kladno.
Středočeši nejprve na nájezdy uspěli
proti Slavii a dali tak svému hrajícímu majiteli Jaromíru Jágrovi dárek
k šestačtyřicátým narozeninám, poté si
doma poradili i s Havířovem, aby však
po krvavém zákroku ztratili právě svou
největší hvězdu. Té po nárazu hlavou
do mantinelu zapadl jazyk a lékaři mají
podezření na lehký otřes mozku.
„Byl to takový zápas play-off. My si to
zkoušíme už od té doby, co přišel Jarda,
protože jsou všude plné stadiony. Po
zákroku na Jardu se kluci semkli a chtěli za něj bojovat, to se povedlo. Zápas se
nám moc líbil, kluky musíme pochválit,“ ohlíželi se na klubovém webu kladenský trenér a další olympijský vítěz z
Nagana Pavel Patera.
Ze čtvrté pozice bude útočit pražská
Slavia, která vítězstvím v nedělní dohrávce na ledě Přerova ukončila předchozí čtyřzápasové období porážek,
kdy postupně nestačila na Třebíč, Ústí
nad Labem, Karlovy Vary a právě Rytíře, s nimiž dokázala uhrát alespoň bod.

S minimálním, pouze jednobodovým
odstupem zůstávají na páté a šesté pozici přerovští Zubři a prostějovští Jestřábi. Zubři hráli v celém týdnu pouze
jedinkrát, když si duel proti Litoměřicím předehrávali již uplynulou neděli,
a proti Slavii neudrželi vedení 2:1.
Soupeř kontroval hned třemi zásahy
v prostřední části a náskok již nepustil.
Zcela jasno není ani na dolním pozicích pro play-off. Stále platí, že se
o sedmé a osmé místo přetahují Havířov s Třebíčí, v tuto chvíli jsou na tom
oba celky zcela nastejno. Havířov totiž
překvapivě doma vyzrál v prodloužení
na Karlovy Vary a pak prohrál na Kladně, zatímco Třebíč po prohře v Prostějově bezpečně zdolala poslední Kadaň.
Naději ještě živí i devátý Vsetín. Po
předešlé výhře nad Jestřáby si poradil
i s Kadaní a proti Frýdku bral doma
alespoň dva body, na elitní osmičku
tak ztrácí už jen čtyři body. Naopak
třinecká farma je již přes zdolání Benátek ze hry venku a ještě na ni může
zaútočit jedenáctý Stadion Litoměřice,
jemuž pro změnu dýchá na záda dvanácté Ústí nad Labem. Již dlouhé týdny je naopak jasno o třináctém postu
pro Benátky a čtrnácté pozici Kadaně.
(jim)

mrzí ŠKOLÁCKÉ CHYBY

PROSTĚJOV Domácí povinnost
splněna, naopak venku nečekaný
výpadek. Prostějovští hokejisté si v
dalších dvou pokračováních WSM
ligy nejprve poradili na vlastním
ledě s Horáckou Slavii Třebíč a počtvrté v řadě neztratili před vlastními fanoušky ani bod, následně však
podruhé za sebou neuspěli na půdě
soupeře a z Ústí nad Labem se vraceli s nepořízenou.

Jiří MOŽNÝ
„Jeden gól jsme dostali v oslabení,
když soupeř dokázal využít svou přesilovku, poté nastaly dvě individuální
chyby, kdy jsme si nepohlídali hráče
v předbrankovém prostoru,“ zanalyzoval hlavní kouč Jestřábů Jiří Vykoukal
důvody severočeského obratu z 1:2
na 4:2 v samotném závěru sobotního
střetnutí.
Hostům tak nebylo nic platné ani vedení nabyté krátce po začátku dvaapadesáté minuty a zbytek třetí třetiny
nezvládli. „Nebylo to tak špatné jako
ve Vsetíně, stalo se ale přesně to, co se
stát nemělo. Měli jsme vyhrát a šancí

jsme měli dostatek, abychom dali více
gólů. Celé utkání se ale hrálo ve ‚valčíkovém‘ tempu a bylo znát, že soupeři
už o nic nejde a my jsme v play-off,“
poznamenal.
V zápasech stále ještě zkoušel určité dvojice a trojice, v následujícím
týdnu už ale půjdou experimenty
stranou a proti Karlovým Varům
i Kladnu nastoupí sestavy jako
v play-off. „Věřím, že pokud se
nestane něco mimořádného, tak
u nás zůstane i Honza Starý. Naopak
Honza Ščotka už naskočit nemůže,“
upozornil Vykoukal na pravidlo limitující počet startů v nejvyšší soutěži.
Pro závěrečná dvě kola základní části
i následné vyřazovací boje tak už bude
skládat mužstvo bez někdejšího vicemistra světa do osmnácti let. „Jsem
rád, že nás nyní čekají těžší soupeři,
kteří stále hrají o umístění v nejlepší
čtyřce i o první místo. Raději budu hrát
s Vary a Kladnem než s Ústím a Benátkami. Ještě ale nepůjde o pravé play-off
a doufám, že pravá nálada nastane až
v den D před prvním čtvrtfinálovým
zápasem,“ přemítal.

Mimo hru pravděpodobně zůstane i druhý nejproduktivnější hráč
týmu a celé soutěže Tomáš Divíšek,
který zaostává za svým jmenovcem
Tomášem Nouzou o jediný kanadský bod. „Má lehké zranění a ve středu
asi hrát nebude, není to ale nic vážného
a bude v pořádku. Od ostatních žádné
zprávy nemám, tak jsou snad také v pořádku,“ sdělil Jiří Vykoukal.
Právě jeho svěřenci drží před finišem
dlouhodobé fáze ročníku pozici nejlépe
střílejícího mužstva soutěže i nejnebezpečnějšího celku při přesilovkách. Také
v individuálním pořadí produktivity se
nic nezměnilo a kompletní stupně vítězů jsou i nadále v držení prostějovských
Jestřábů. S padesáti sedmi body vede
Tomáš Nouza (díky šestatřiceti přihrávkám současně nejpilnější asistent),
o bod méně nasbíral se čtyřiadvaceti zásahy nejlepší střelec WSM ligy Tomáš
Divíšek, pomyslný drží s náskokem
čtyř bodů Jan Rudovský, jenž aktuálně
pobral osmnáct branek a třicet nahrávek. A Jakub Neužil je suverénně na čele
gólmanů podle počtu zásahů i vychytaných vítězství.
(jim)

„Neopøeli jsme se ani o pøesilovky,“ litoval ztráty v Ústí Jan Starý
PROSTĚJOV Ve středu přispěl pojišťovací brankou k domácí
výhře nad Třebíčí, o tři dny později se Jan Starý bodově neprosadil a společně se svými spoluhráči musel skousnout porážku
na ledě Ústí. Dvaatřicetiletý útočník a hned trojnásobný extraligový šampion nicméně věří, že se závěrečná kola základní
části Jestřábům vyvedou a půjdou do play-off v ideálním herním rozpoložení. On sám by u toho nechtěl chybět a doufá, že
nebude v tuto chvíli povolán zpět do Pardubic.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
●● V sobotu jste ztratili body v samotném závěru. Co se stalo, že se místo
bodů vracíte s prázdnou?
„No, těžko říct. Byly tam z naší strany chyby a celé utkání se neodvíjelo
dobře, tím závěrem pouze vyústil obraz celé naší hry.“

●● Co konkrétně se vám nedařilo?
„Myslím si, že hlavně obranná činnost.
Špatně jsme si přebírali hráče a nepohlídali jsme si předbrankový prostor, kdy se
dva hráči sjížděli k soupeři za bránou, pak
nám zůstal volný hráč a pramenily z toho
obrovské chyby. Kuba nás ještě hodně
podržel, pochytal spoustu šancí.“
●● Bylo to svým způsobem pokračování duelu ve Vsetíně?
„Nevím, čím to je, že se nám teď dva
venkovní zápasy nepodařily. Po zápase
se Vsetínem jsme odehráli dobré utkání
doma s Třebíčí, právě na něj jsme chtěli

„ jsem rád, že máme právě tyto
„Já
navázat. Neopřeli jsme se ale
týmy, které jsou silnější, je lepší
ani o přesilovky, neproměnili
mít je na konec. Určitě se bude
jsme je. Mohli jsme takto zíshrát kvalitní hokej a prověří nás
kat klid v zápase a nastartovat
po všech stránkách. Když je pose, bylo to ale z naší strany taFoto: www.lhkjestrabi.cz razíme, tak sebevědomí naroste,
kové křečovité.“
●● Jste stále ve hře o třetí a čtvrté mís- a kdybychom prohráli, tak je to dobré
to, může to mít na vás nějaký vliv?
upozornění do play-off. Tím zase začíná
„Nevím, jestli nás to svazuje, neřekl bych, úplně nová část sezóny a půjde o hodně.
měli bychom se na tyto zápasy těšit. Když navážu na Ústí, kde nám to nešlo
Chceme skončit v elitní čtyřce a začínat moc dozadu, tak teď se budeme muset
play-off doma, byla by to výhoda. Ale soustředit na obranu a ukáže se, jak na tom
i kdyby se nám to nepovedlo, tak je nej- jsme. Oba dva týmy mají kvalitní útok, ale
důležitější hrát tak, abychom se na play- byl bych rád, kdybychom poslední dva zá-off pořádně připravili. Těžko říct, proč pasy základní části vyhráli.“
doma odehrajeme lepší zápasy než ven- ●● Kladno je nejsledovanějším týku, musíme na tom všem ale zapracovat, mem WSM Ligy. Jak se těšíte na souzvláště když teď hostíme Vary a pak jede- boj s Jaromírem Jágrem?
me na Kladno. Bude to dobrá prověrka „Rozhodně je velkou osobností a není
divu, že jsou zápasy Kladna tak sledovapřed play-off.“
●● Nebylo by lepší mít na rozehrání né. Já jsem si už sice proti Jardovi zahrál,
před play-off někoho papírově snaz- ale těším se na to, pokud bude hrát. Utršího?
pěl totiž zranění, což také bylo hodně

medializované. Snad ale bude v pořádku
a my si proti němu zahrajeme. Musíme
se ale připravit na celé Kladno, mají kvalitní tým, hrají celou sezónu nahoře. Čekají
nás důležité zápasy, abychom šli pozitivně naladěni do play-off.“
●● A pociťujete, že se už blíží rozhodující fáze sezóny?
„Ano, je to znát, z tréninků i celého
týmu. Člověk už nad tím přemýšlí, má to
v hlavě a těší se na to. Je pravda, že teď se
soustředěnost musí oproti základní části
ještě zvednout, a rozhodně se na to těšíme. Play-off je bonusem za celou sezónu,
takže se hrozně moc těšíme.“
●● Udržujete si v prostějovském
dresu průměr téměř bodu na zápas.
Můžete být tedy zatím sám se sebou
spokojen?
„Musím říct, že určitě by to mohlo jít
ještě líp. (smích) Hraji se super spoluhráči
a mohl bych v některých zápasech přispívat i trochu víc, ale jsem rád za příležitost,

kterou jsem tady dostal. Moje statistiky
jsou hodně podmíněny časem stráveným na ledě při přesilových hrách, svou
práci ale snad odvádím dobře. Snažím se
hrát co nejlíp a jsem rád, že i body naskakují, důležitější jsou ale výhry a teď hodně
mrzí zápas v Ústí. Kdybych se dvakrát
prosadil, taky to mohlo být jiné, ale musím říct, že zatím jsem celkem spokojen.
Vždy je ale na čem pracovat, tak se budu
snažit podávat ještě lepší výkony.“
●● Budete Jestřábům k dispozici i pro
vyřazovací část, nebo s vámi počítají
Pardubice?
„Toto nevím. Netuším, jestli existuje nějaká dohoda mezi oddíly, pokud bych totiž
po patnáctém únoru nastoupil nahoře,
tak už bych zpět do Prostějova nemohl.
Moje starty za Pardubice se odvíjejí od
toho, jestli někdo chybí v jejich sestavě,
a doufám, že kluci v Pardubicích budou
zdraví a já budu moci Prostějovu pomoci
k co nejlepšímu výsledku v play-off.“
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„TŘICÁTINY SE SLAVILY VÍC...“
Lucie Šafářová si přijela do Prostějova nejen zatrénovat,
ale dle svých slov také „jen připomenout“ narozeniny
PROSTĚJOV Je to obojživelnice.
Jako jedna z mála hráček nejužší
špičky současného tenisu sbírá úspěchy jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.
Zatímco v singlu si Lucie Šafářová
(na snímku) zahrála před dvěma lety
finále French Open a nejvýše byla na
pátém místě žebříčku WTA, v páru
s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou už získala pět grandslamových trofejí a v srpnu 2017 se
dokonce stala světovou jedničkou!
Na nejvyšším stupínku piedestalu
deblistek vydržela půldruhého měsíce. A přestože neměla celý loňský
rok zalitý jen štěstím, když se musela například vyrovnávat s vážným
zraněním parťačky, sama přitom
laborovala se zdravotními problémy
či měnila trenéra, dočkala se za uplynulou sezónu hned několika ocenění. Jedním z nich je i titul Sportovce
Olomouckého kraje, když na trůnu
již podruhé během čtyř let vystřídala
svoji oddílovou parťačku Petru Kvitovou. Předminulý víkend pak byla
členkou fedcupového týmu ČR,
který jasně zdolal Švýcarsko. „Šafina“ sice nastoupila jen do čtyřhry za
rozhodnutého stavu, z návratu do
národního týmu, se kterým slavila
již čtyřikrát triumf, byla ráda. Těsně před vystoupením v pražské O2
Aréně si zatrénovala v prostějovské
hale NTC MORAVA, den poté pak
oslavila jedenatřicáté narozeniny,
ke kterým této sympatické hráčce
blahopřál i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Následný rozhovor pak byl
sladkou odměnou pro naše čtenáře.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Josef
POPELKA
A
●● Jaké jste oslavila těch „krásných
osmnáct“?
(smích) „Byla jsem posedět s kamarádkami, samozřejmě proběhla oslava s rodinou, ale v obou případech
to nebylo nic velkého. Třicátiny se

slavily víc, teď je to spíše jen tak pro
připomenutí.“ (úsměv)
●● Pocházíte z Brna, což není
od Prostějova daleko. Kdy jste se
vůbec poprvé octila na zdejších
kurtech?
„Když mi bylo devět let. Byla jsem
pozvaná na kemp, hrálo se ještě ve
sportovní hale, kde teď hrají basketbalisté a volejbalistky. Dojížděla
jsem na dva tři dny v týdnu a od čtrnácti let to již bylo na celý týden.“
●● Jaké jsou vzpomínky na tyto
začátky v prostějovském klubu?
„Moc hezké. Bylo nás tady hodně,
dobrá parta dětí, v té době jsme si
ten tenis všichni užívali. Hráli jsme
různé hry, měla jsem s sebou i svého
pejska. (úsměv) Mám na
toto období opravdu
hezké vzpomínky. Bylo
to opravdu fajn.“
●● V Prostějově se
pravidelně hraje tenisové mistrovství
světa juniorů. Zúčastnila jste se také
někdy tohoto šampionátu?
em toto
„Hrála jsem
mistrovstvíí dvakrát.
me byli ve finále,
Jednou jsme
me dokonce vyhrájednou jsme
em vlastně juniorská
li. Takže jsem
věta.“
mistryně světa.
●● Kdo vás
ás z místních lidí nejvíce
ovlivnil?
„Těch bylaa spousta. (úsměv) Jen
trenérů naa té cestě k vrcholu
bylo dost. V Prostějově jsem
vystřídala například Davida
olupracovala s PaKotyzu, spolupracovala
avarou a okrajově
trikem Navarou
mi trenéry. Každý
i s dalšími
nil, nedá se říct,
mě ovlivnil,
že by bylaa osoba, která mě
tým směrem. Zavedla určitým
pomenout nemohu na pana
Černoška, který mi vytvořil
ty nejlepší podmínky, díky
m měla možnost
kterým jsem
začít a být dobrá. V mém
ůstu hrál urkariérním růstu
čitě velkou roli. A poěkolikrát
mohl mi několikrát
i lidsky.“

●● Jak momentálně vůbec probíhá vaše spolupráce se šéfem prostějovského tenisu Miroslavem
Černoškem?
„Pořád je mým manažerem, i když
už ta intenzita našich akcí není v takové míře, jako byla před těmi lety.
Což je ale logická, každý sportovec
se vyvíjí, já navíc hodně i toho volného času trávím za mořem. Stále
mi ale pomáhá, řeším s ním smlouvy
i další otázky týkající se mojí kariéry.“
●● S TK Agrofert sbíráte mistrovské tituly, loni v prosinci to byl
desátý v řadě. Jaké máte z této týmové soutěže pocity?
„Mám je v oblibě, protože tenis je individuální sport, takže každá chvíle

Ceny Peachy Kellmeyerové za službu hráčky
si letos hodně vážím, protože čtyřikrát tuto trofej
nikdo nikdy v historii nezískal. Baví mě pomáhat
a vytvářet podmínky pro nové hráče, rozumět
marketingu, ppodílet
dávat své názory.
odílet se na tom, dáva

kariérní bilance lucie šafáøové
DVOUHRA

úspìšnost 57,48%
7,48%

438
vítězství

308
porážek

ÈTYØHRA

úspìšnost 57,62%

9
189
vítězství
ví

139
porážek

jeho osobní problémy, a tak byl
v podstatě rok doma. Když se situace nabídla znovu, neváhala jsem. Na
kurtě i mimo kurt jsme přátelé, děláme různá videa. Například teď jsem
s Tennis Channel podepsala smlouvu o ročním natáčení mého příběhu.
Tyto projekty si velmi užívám.“
●● S českými trenéry to tolik nefungovalo?
„Samozřejmě že by to také šlo, ale
není jich tolik, co jsou ochotní
a schopní vést profesionální hráčku
ze světové špičky. Hráčů či hráček je
opravdu mnoho, poměrově to pak
už nevychází. Jsem nyní jediná, kdo
šel do zahraničního trenéra, ale určitě nezůstanu sama.“

být součástí nějakého
týmu je vzácná. Mám ráda,
když
jsem
toho součástí.
Ať už je to Fed
cup, nebo extraliga, vždy je dobrá parta a to mě
baví. Navíc termín
extraligy je před Vánocemi, kdy se všichni vracíme domů.
Moc si to užívám.“
●● Nedávno jste se
vrátila ke kanadskému trenérovi. Co vás
k tomu vedlo?
„S Robem jsme měli
velmi
úspěšnou
spolupráci, kterou
narušily nějaké

Foto: Josef Popelka

●● Ve dvouhře
dvou
jste byla během
kariéry nejvý
nejvýše už na pátém místě
v roce 2015. Pak
P ale přišly zdravotní problémy a pokles na současnou
jedenatřicáto
jedenatřicátou příčku. Jaké cíle si
dáváte v singlu
singl pro letošní rok?
„Chtěla bych se vrátit do desítky
v singlu a nedosaženou
nedo
metou je i vítězství ve Wi
Wimbledonu ve čtyřhře,
které mi jako jediné z grandslamových podniků
podnik chybí. Jsem ale hlavně ráda, že momentálně
m
zůstávám
zdravá a te
tenis mě baví. Samozřejmě ta m
motivace je extrémně
vysoká.“
●● Ve čtyřhře jste pak byla
se svou
sv parťačkou Matteko
tekovou-Sandsovou na
nej
nejvyšším postu, nyní se
po
pohybujete na sedmé
po
pozici. Jak těžké bude
se vrátit mezi naprosto
tou špičku?
„M
„My to takto nemáme
na
nastavené. S Bethanie ta
sp
spolupráce je víceméně
´fr
´free´ (volná) a ty úspěchy s tím přicházely. Pro
nás není vyloženě nutnost vrátit se zpátky. Důležité
D
je, aby se teď
uzdravila, zase nám to šlo a bavilo, jako
tomu bylo dop
doposud. Ono toho v podstatě nejde udě
udělat víc. Jsme profíci a na
každém turnaji
turnaj se snažíme odvést co
nejlepší práci. A když je to s úsměvem,
je to vždy lepší
lepší.“ (úsměv nechybí)
●● Jste spolu asi v kontaktu a asi
už se těšíte na její návrat...
„O tom nepochybujte!
nepo
Vše nasvědčuje tomu, že by se mohla vrátit již
v březnu na In
Indian Wells.“
●● Nyní hrajete
hra
s Barborou Strýcovou, se kt
kterou jste mimochodem získala bronzovou medaili
z olympiády v Riu de Janeiru
a hrála i Fed Cup proti Švýcarsku.
Budete takt
takto spolu pokračovat
i nadále? A jak
ja vlastně vidíte svoji
budoucnost vve čtyřhře?
„S Bárou nás to samozřejmě také
moc baví a jde
jd nám to. Je to výborná parťačka, ale
a přeci jen s Bethanií
jsme měly úžasné
úža úspěchy a já jsem
jí slíbila, že jakmile
ja
se uzdraví, zase
budeme hrát spolu. Bára o tom ví,
takže s tím počítá.
po “
●● Děláte i s Bárou různé tanečky, jak je tomu
tom s vaší americkou
parťačkou?

(smích) „Zažíváme také mnoho
srandy, Bára je také takový ‚blázen‘
jako já, ale tanečky jako s Bethanií
nemáme.“
●● Několikrát na okruhu WTA
Tour nastupujete proti svým českým parťačkám či kamarádkám.
Jak vnímáte tato utkání?
„Všechny víme, že na tom kurtě musíme odvést maximum. Je to práce
a to si moc dobře uvědomujeme.
Jediné, co si myslím, že rozdíl oproti
souboji se zahraniční hráčkou jsou
různá gesta, slovní úlevy a další grimasy. Alespoň já se snažím, aby ten
zápas proběhl více v klidu.“
●● Počtvrté v řadě jste získala
Cenu Peachy Kellmeyerové za
službu hráčky. Jak si toto ocenění
ceníte a co vlastně přesně znamená?
„Vážím si toho moc, protože čtyřikrát tuto trofej nikdo nikdy v historii nezískal. Je to pro mě velká
pocta. Baví mě pomáhat a vytvářet
podmínky pro nové hráče, rozumět
marketingu, podílet se na tom, dávat
své názory. Znamená to také trávit
čas různými mítinky, konferenčními hovory a podobně. Časově je to
mnohdy velice náročné.“
●● Již druhou dekádu nastupujete v profesionálním tenise.
Změnil se za tu dobu nějak, nebo
ten progres není tak velký jako
u jiných sportů? Dá se vlastně tak
moc změnit?
„Tenis se vyvíjí strašnou rychlostí.
Všechny holky ve stovce jsou na
tom mnohem lépe fyzicky, herně,
všechny umí zahrát minimálně jeden úder na špičkové úrovni. Ty
rozdíly jsou čím dál menší a menší. Když člověk není pro jakýkoliv
zápas stoprocentní, tak ta pravdě-

podobnost, že vyhraje, je velmi
nízká. Dříve bylo pár dobrých holek a bylo docela jasné, kdo dojde
v turnaji daleko. První kola nebyla
tak náročná. Dnes můžete vyhrát
i prohrát s kýmkoliv. O to je to ale
momentálně vyrovnanější, tím i zajímavější a pro nás více motivující.
Když ten turnaj vyhrajete, tak je to
zasloužená odměna se vším všudy.“
(úsměv)
●● Vaším oblíbeným povrchem
je antuka. Znamená to, že French
Open je vaším nejoblíbenějším
grandslamem?
„To se tak nedá říct, každý grandslam
je něčím specifický... Wimbledon je
kouzelný v tom, jak je vše tradiční,
hraje se v bílém a bez reklam. Antuka
na Rolland Garros je zase něco jiného, vyrostla jsem na ní. V Americe je
to spíše taková show, v Austrálii jsou
zase lidé mnohem hlučnější. Jsem
strašně ráda za to, že každý grandslam je jiný a že to všechno mohu
absolvovat.“
●● Co dělá nejraději Lucie Šafářová, když zrovna nehraje tenis?
„Když to jde, tak se snažím trávit
čas s rodinou, protože toho času
opravdu není mnoho. Mám ráda
výlety do přírody s kamarády, například na Pálavu. Miluji kávu,
takže i posedět v kavárně kdekoliv
po světě, ale i u nás je pro mě relaxem.“ (smích)
●● Sledujete také zimní olympijské hry v Koreji? A který sport
máte nejraději?
„Těším se na každou olympiádu, tato
není výjimkou, takže ji budu sledovat. Nejvíce mě baví krasobruslení,
snowboard, lyže, ale každý sport má
své kouzlo. A rozhodně budu fandit
českému týmu v hokeji.“

vizitka
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ
✓ narodila se 4. února 1987 v Brně
✓ profesionální tenistka, členka TK
Agrofert Prostějov
✓ hraje levou rukou, bekhend obouruč
✓ začala hrát ve třech letech pod vedením
svého otce Milana, načež jejími trenéry
postupně byli Miroslav Štencl, Dan Trávníček, David Kotyza, Jaroslav Bulant,
opět Kotyza, Patrik Navara, Srbka Biljana Veselinovičová, Kanaďan
Robert Steckley, František Čermák a v současnosti znovu Steckley
✓ na profesionální okruh vstoupila v sezóně 2002, žebříček WTA
ji ve dvouhře vedl v září 2015 na 5. místě, ve čtyřhře byla v srpnu
2017 světovou jedničkou, což vydržela šest týdnů
✓ aktuálně je klasifikována na 31. místě v singlu a 7. příčce v deblu
✓ společně s B. Strýcovou je bronzovou medailistkou v ženské
čtyřhře z olympijských her 2016 v Riu de Janeiru, zúčastnila se také
olympiád v roce 2008 (Peking) a 2012 (Londýn)
✓ jejím největším grandslamovým úspěchem ve dvouhře je finále
French Open 2015, ve čtyřhře získala s Američankou Mattekovou-Sandsovou hned pět titulů (Australian Open 2015 a 2017, French
Open 2015 a 2017, US Open 2016)
✓ na okruhu WTA vyhrála sedm turnajů dvouhry (2016 - Praha;
2015 - Dauhá; 2013 - Québec; 2008 - Forest Hills; 2006 - Gold
Coast; 2005 - Oeiras, Forest Hills), na dalších deseti se dostala do
finále
✓ ve čtyřhře uspěla kromě grandslamů na dalších deseti podnicích,
třikrát byla ve finále, z toho jednou na Turnaji mistryň 2016
✓ v rámci okruhu ITF získala sedm titulů ve dvouhře a jeden ve
čtyřhře
✓ s českým fedcupovým týmem vyhrála čtyři trofeje v letech 2011,
2012, 2014 a 2015 a doposud v soutěži nastoupila k jedenadvaceti
mezistátním utkáním s bilancí 13-11 ve dvouhře a 0-4 ve čtyřhře
✓ třikrát se zúčastnila Hopmanova poháru, ze základní skupiny
však nepostoupila ani jednou
✓ v dresu prostějovského klubu vyhrála hned desetkrát extraligový
titul MČR smíšených družstev
✓ v kariéře si na prize money vydělala 12 163 462 amerických dolarů
zajímavost: hned čtyřikrát byla v letech 2014, 2015, 2016 a 2017 oceněna Cenou Peachy Kellmeyerové za službu hráčky dalším tenistkám
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DEBLISTY VYRUŠILA V HALE LUCKA ŠAFÁŘOVÁ
Neregistrovaní hráči mají za sebou úvodní letošní turnaj ve čtyřhře

PROSTĚJOV Ačkoliv tenisové kořeny sahají až do třináctého
století, popularita této hry stále stoupá. Svědčí o tom konstatníí
nárůst zájmu veškeré populace o toto odvětví a ruku v ruce s tím
vyšší počet pořádaných turnajů. A na mysli nemáme jen profesionály, nezahálí totiž ani amatérští hráči. Na krytých tenisových
dvorcích Hotelu Tennis Club v areálu NTC MORAVA bojovalo
předminulý víkend šestnáct dvojic z celé České republiky v turnaji neregistrovaných hráčů ve čtyřhře. Nejlépe si vedla němčickozlínská dvojice, čímž prestižní vítězství nakonec zůstalo z poloviny
v regionu. Večerník sledoval bitvy pěkně zblízka.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
Předminulou sobotu započala nová
série turnajů ve čtyřhře, kterou bude
Prostějov postupně hostit. Za organizací klání stojí duo Martin Krupička s
jičínským Markem Floriánem, jež mají
s pořádáním turnajů letité zkušenosti.
„Ve spolupráci s hotelem Tennis Club,
které patří velké díky, jsme se dohodli
na pořádání pravidelných turnajů

neregistrovaných hráčů. První podnikk
ukázal, že i mezi amatéry je mnoho
skvělých tenistů a že i oni mají touhu
si zasoutěžit,“ cítil po odehrání posledního fiftýnu spokojenost Krupička.
Dvaatřicet hráčů, respektive šestnáct
dvojic, se rozdělilo do čtyř skupin, ze
kterých do dalších bojů postoupily
nejlepší dva páry. Ale ani těm, kterým
se v základních grupách příliš nedařilo,
turnaj jen tak neskončil. Pavoukem až
do malého finále, jak by se dalo nazvat
utkání nejlepších z pole poražených,
postoupily dvojice Sehnal - Kolečkář
a otec a syn Šlorovi. Výsledkem 6:4
si nakonec vítězství zajistila druhá
jmenovaná dvojice. „Nechtěl jsem,

FOTOGALERIE

aby turnaj hned
pro některé hráče
skončil, proto se
vytvořil i pavouk
poražených, a tak si každý
zahrál v podstatě stejný počet
tká í““ vysvětlil
ětlil organizátor
i át tturutkání,
naje.
Nejlepší osmička deblistů pak dál bojovala o celkový triumf. Ve čtvrtfinále
splnili všichni vítězové skupin roli favorita, v semifinále už byly boje mnohem vyrovnanější. Do finále se probojovala kroměřížská dvojice Lajkep
- Hájek, soupeři jim byla němčickozlínská dvojice Janíček - Černý. Vyrovnané utkání nakonec dopadlo lépe
pro dvojici s regionální stopou, která je

Němčický Radim
dim Janíček:

Tenis

„
si
stále užívám!“

PROSTĚJOV Své papírové favority na titul mělo pochopitelně
i úvodní dějství seriálu turnajů
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře
na Prostějovsku. A dvojice Radim
Janíček - Ctirad Černý tuto roli
potvrdila, když předváděla téměř
bezchybné výkony, díky nimž se
po zásluze radovala z celkového triumfu. Prvně jmenovaný němčický
tenista pak po převzetí poháru
promluvil ke čtenářům Večerníku
v exkluzivním rozhovoru.

Josef POPELKA
●● Jak těžké bylo probojovat se až do
finále a získat celkový triumf?
„Ve skupině jsme se rozehrávali a postupem času získali půdu pod nohama.
Nicméně utkání byla těžší a těžší. Žádné
utkání jsme ale neprohráli, a tak se
mohli radovat z turnajového vítězství.“

●● Jaké pocity převládají po finále?
„Jsouu velmi příjemné, parťák to může
určitěě potvrdit. Pití se bude rozhodně
it.“ (smích)
hodit.
●● Bylo to vaše první vítězství nebo
jich ve sbírce máte už více?
me mistry republiky ve čtyřhře nereg„Jsme
vaných hráčů, několik vítězství na
istrovaných
ajích jsme již také posbírali. Vážíme
turnajích
ždého skvělého umístění.“
si každého
●● Jaká je vaše tenisová historie?
„Do čtrnácti let jsem hrával, pak mě
kaly zdravotní problémy a musel
potkaly
m si dát na chvíli pauzu. Kdy
yž
jsem
Když
m se k tenisu vrátil, neměl jsem
jsem
ádně ani trenéra a v depořádně

Těžký sok: Němky zbrojí
e
l
á
n
i
f
i
na sem

PRAHA, PROSTĚJOV Tenistky
TK Agrofert, které tvoří páteř
reprezentace České republiky,
čeká v semifinále Fed Cupu
pořádná fuška. Soupeřkami jim
totiž budou Němky, které oproti
čtvrtfinále v Bělorusku s největší
pravděpodobností
nastoupí
v nejsilnější možné sestavě. Zájem
již potvrdila Julia Görgesová, aktuální desítka světového žebříčku
a dá se očekávat, že někdejší
jednička Angeline Kerberová
neszůstane pozadu. Atraktivní
střetnutí se bude hrát 21. a 22.
dubna, dějištěm bude s největší
pravděpodobností Stuttgart.
„Předpokládám, že budeme kompetentní,“ tvrdí šéftrenérka německé
reprezentace Barbara Rittnerová.
„Fed Cup budu hrát. Všichni čtyři

semifinalisté mají stejné šance. Ale
je fajn, že budeme hrát doma. Pro
fanoušky je úžasné, že přivítáme
takovou tenisovou velmoc, jako je
Česko. Očekávám špičkové zápasy,“
uvedla německá dvojka Görgesová.
Svoji představu o složení kádru
má také český nehrající kapitán
Petr Pála, který si uvědomuje sílu
soupeře. „Němky mají obrovsky
silný tým, takže my taky budeme
potřebovat silný výběr. V optimálním případě bych chtěl mít stejnou sestavu jako proti Švýcarkám.
V tomto složení se dá porazit
každý,“ uvažuje Pála, který tak bude
nejraději spoléhat na kvarteto:
Karolína Plíšková, Petra Kvitová,
Barbora Strýcová a Lucie Šafářová.
Všechno hráčky prostějovského
tenisového klubu.
(lv)

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Josef Popelka

vatenácti letech
jsem
kariéru
ukončil. Teď, když
čas dovolí, jdu na
kurt relaxovat a užít si
tu hru, která mě stále
baví.“

sportovní
zpravodajství
najdete také na

www.
vecernikpv.cz

Organizátor Martin Krupička (v ořezu) se objevil i na kurtu, mezi nejlepší osmičku se svým parťákem však nedokráčel.
2x foto: Josef Popelka

na Prostějovsku už docela ostřílenou.
Nejlépe si vedla na letním Prostějov
Cup, ale je také republikovým mistrem
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře,
turnaji hraném také na prostějovských
kurtech. Bronz získala dvojice Rojek Crha.
„Kvalita turnaje byla opravdu vysoká.
Do Prostějova se sjely dvojice ze všech

fotografie. Trochu se nám tímto turnaj
časově natáhl, ale za tu příjemnou vsuvku to stálo,“ usmál se Krupička.
Ten zve všechny zájemce na další turnaj, který se uskuteční první březnový
víkend. Pokračovat se tak bude měsíc
co měsíc, nejlepších osm dvojic se pak
v lednu příštího roku utká ve velkém
finálovém turnaji.

BERDYCH TO ZABALIL!
Tenista ověnčený úspěchy
končí v Davis Cupu bez loučení

PRAHA S bilancí padesáti výher
a sedmnácti porážek v sedmašedesáti zápasech ukončí Tomáš
Berdych svoji daviscupovou kariéru. Dvojnásobný vítěz soutěže
z let 2012 a 2013 plus finalista
z roku 2009 definitivně ohlásil
svůj konec v týmové reprezentai. Posledním vystoupením dlouci.
odobé české jedničky tak bylo
hodobé
ředloňské utkání úvodního kola
předloňské
roti Německu, v němž pomohl
proti
ýmu k postupu.
týmu
Skončila jedna krásná tenisová éra.
„Skončila
em šťastný, že jsem byl při tom
Jsem
a pomohl jsem Česku dvakrát vyhrát
alátovou mísu. Reprezentoval jsem
salátovou
odd roku 2003 v devětadvaceti davisupových utkáních, ale ve dvaatřicecupových
ti letech jsem dospěl
do stavu, kdy nemohu hrát
pořád bez
odpočinku,“
poslal Tomáš Berdych
do médií tiskovou zprá-

světlil tenista TK Agrofert Prostějov
s reprezentační bilancí ve dvouhře
má bilanci 29:15 a ve čtyřhře 21:2.
Více vítězství mají jen Jan Kodeš
(60) a Roderich Menzel (53).
Vloni v létě plánoval, že by se
s Davis Cupem ještě rozloučil
v některém ze zápasů, ale z toho
nakonec sešlo. Po Radku Štěpánkovi, který na podzim uzavřel
aktivní kariéru, končí v oblíbené
týmové soutěži i druhý ze strůjců
triumfů v letech 2012 a 2013.
Tímto tak padla možnost, že Berdych
pomůže českému výběru v boji o návrat do světové skupiny. „Rozhodnutí
Tomáše respektuji a přeji mu mnoho
úspěchů v jeho
další kariéře.
Teď je na
mně, abych
vybral co
nejsilnější sestavu na utkání proti Izraeli,
abychom se již
letos pokusili o ná-

v Rotterdamu zdraví

moc ale byla proti. Nebyl jsem schopný hrát naplno. Zdraví má v mých letech přednost. Brzy snad budu zpátky,"
uvedl Berdych.
Nedařilo se Jiřímu Veselému, který na
turnaji v Buenos Aires nestačil na Slovince Bedemeho a navíc v prvním setu
dostal kanára. Žádnou velkou díru do
světa neudělala na challengeru ve francouzském Cherbourgu dvojice Adam
Pavlásek - Václav Šafránek. Dohromady vyhrála jedno utkání.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

vrat do Světové skupiny,“ komentoval
Berdychovo rozhodnutí kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav
Navrátil. Podle nových pravidel mezinárodní federace ITF pro tuto skupinu se bude hrát netradičně pouze
v pátek a sobotu a jen na dva vítězné
sety místo obvyklých tří. Nedělní zápasy tak odpadnou.
Svěřence nehrajícího kapitána
Jaroslava Navrátila čeká
dubnový zápas druhého kola evropsko-africké zóny, v němž
přivítají Izrael. Stane se
tak v hale v ostravské
čtvrti Poruba. „Najít
v dubnu volnou arénu
nebylo snadné, protože vrcholí hokejová extraliga.
Jsem rád, že jsme se
domluvili s vedením
porubské arény

a můžeme
opět hrát v regionu, kde máme
tradiční velkou podporu města, kraje i diváků, kteří milují tenis
a vždy český tým podpořili,“ řekl Miroslav Černošek,
šéf prostějovského tenisu
a majitel agentury Česká
sportovní, která zápasy
Davis Cupu zajišťuje.
Foto: internet
(lv)

u. „Musím
vu.
etřit své tělo
šetřit
a hospodařit
s energií, pokud
hci ještě pokračovat v kariéře.
chci
ápasy Davis Cupu byly silným
Zápasy
ážitkem, ale současně mě vždy stály
zážitkem,
mnoho sil. Proto jsem se rozhodl, že
jižž týmovou soutěž hrát nebudu,“ vy-

Berdycha zradilo
ROTTERDAM, PROSTĚJOV Na
oblíbeném turnaji v Rotterdamu
nedokázal obhájit loňské semifinále Tomáš Berdych. Po dobrých výkonech v úvodních kolech do čtvrtfinálového duelu proti Belgičanu
Goffinovi nenastoupil.
Nejlepší český tenista, jenž turnaj
v Rotterdamu v roce 2014 vyhrál, vedl
dosavadní bilanci vzájemných zápasů
s aktuálně sedmým hráčem světového
žebříčku Goffinem 2:1.
„Ten turnaj mám rád. Chtěl jsem se
opět představit v co nejlepší formě, ne-

koutů republiky, o to víc mě těší, že
titul zůstal v podstatě doma. Sešlo
se zde také několik bývalých hráčů,
kteří ukázali, že svůj um rozhodně
nezapomněli. Objevila se zde i Lucie Šafářová, které jsme uvolnili jeden
kurt, aby si mohla zatrénovat před Fed
Cupem. Ráda nám pak věnovala chvíli svého času na podpisy a společné

Šťastná třináctka Petry Kvitové
➢ ze strany 21
V Dauhá přitom členka TK Agrofert Petra Kvitová jako nasazená
šestnáctka neměla úplně ideální
los. Už ve třetím kole narazila na
světovou trojku Svitolinovovou
z Ukrajiny. Postoupila ve třech
setech a její hra v závěru turnaje
gradovala. V semifinále si porazila
s aktuální jedničkou Wozniackou
z Dánska a následně opět ve třech
setech přetlačila také Španělku Muguruzaovou. „Šlo o vyrovnané zá-

pasy, ve kterých jsem se ale snažila
soustředit především na vlastní
výkon. Nebylo to bez chyb, ale
i tak mám radost. Poslední měsíc si
užívám," usmívala se Kvitová.
Katem hned dvou českých hráček se
stala Němka Görgesová. V prvním
kole porazila Lucii Šafářovou,
v další fázi soutěže Barboru Strýcovou. Nedařilo se ani Karolíně
Plíškové, která měla v úvodu volný
vstup a po vítězství nad Francouzkou Kornetovou nestačila ve třetím
dějství na Američanku Bellisovou.
(lv)
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VEČERNÍKU NOVÁČEK SE HNED NA PRVNÍ POKUS
PROSADIL MEZI ELITU
PROSTĚJOV Dvaadvacet zápasů stačilo basketbalistům BK
Olomoucko k tomu, aby splnili výkonnostní cíl vedení klubu pro letošní ročník 2017/2018. Ligový nováček dostal za
úkol postoupit do play-off a to se mu v předstihu podařilo.
Zahraje si nadstavbovou skupinu A1, navíc se ve čtvrtfinále
jistojistě vyhne mistrovskému Nymburku, ale i druhému nejlepšími týmu.

JON-CHRISTOPHER FULLER
Do role klíčového muže sestavy se po dvou průměrných výkonech vrátil americký štírek,
ek, který
v rozhodujícím utkání základní části chyběl
hyběl
y naa
palubovce necelou minutu. Čas na kurtu využil
parádně. Ke třiceti bodům přidal sedm
m
asistencí, což je jeho sezónní maximum.
Za celý zápas pak ani jednou neztratil
míč, naopak statistiky zaznamenaly dva
zisky, šest doskoků a stejný počet získaných
ch
faulů.

CHARLES
MITCHELL

Bitvu těžkotonážních pivotů v duelu proti Brnu ovládl zástupce domácího klubu
naprosto jednoznačně. Zaznamenal totiž o jedenáct bodů více než Tomanec,
dominoval i v dalších statistikách. Výjimečných bylo především osm útočných
doskoků, spoluhráčům pomohly i jeho
čtyři asistence. Brněnský basketbalista zásadně zaostával, a přestože patřil k nejlepším hráčům svého týmu, na
Mitchella nestačil.

Ofenzivu táhlo duo
dvacetibodových
Prostějov (lv) - Pouze čtyři hráči
v celé Kooperativa NBL si udrželi
dlouhodobý průměr nad dvaceti
body. Kromě Domineze Burnetta,
který z Pardubic po třinácti odehraných zápasech přestoupil do lotyšského BK Ventspils, a DeAndre
Lindella Upchurche z Jindřichova
Hradce tuto metu pokořili dva hráči
BK Olomoucko - Američané Charles
Mitchell a J.C. Fuller! „Mitchell dokázal pod košem prodat své fyzické parametry a Fuller potvrdil, že především
v ofenzivě je výborným hráčem. Od
začátku roku pouze ve dvou zápasech
zůstal pod dvaceti body. To je dobrý
výsledek,“ cení si bodového příspěvku
křídelníka Michal Pekárek, sportovní
manažer BK Olomoucko. Rodák ze
Sioux City ve státě Iowa, který přišel
do Kooperativa NBL z angažmá ve
Španělsku, ovládl tabulku celkového
počtu bodů, když v součtu všech zápasů dosáhl na číslo 445 bodů.

Kooperativa NBL
má pauzu

608 960 042

PŘEDPLATNÉ

Prostějov (lv) - Druhé reprezentační okno, které vyplnil finálový turnaj
Českého poháru, má Kooperativa
NBL. Nadstavbová část soutěže se
rozběhne 28. února, kdy jsou na programu úvodní zápasy obou skupin A1
a A2. Národní
dní tým během přestávky
odehraje další
lší zápasy kvalifikace o postup
up na mistrovství světa.
ěta. Postupně se představí
ředstaví
v Bulharskuu a na
Islandu. Ve výběru
Ronena Ginsburga
nsburga
není ani jeden
den hráč
BK Olomoucko.
ucko.

nemusíme trápit,“ jásal s viditelnou
úlevou Predrag Benáček, trenér BK
pro Večerník Olomoucko.
Z pohledu výsledků si regionálLadislav VALNÝ
ní reprezentant svými výsledky
„Když jsme loni v létě skládali nový postup do skupiny A1 zasloužil.
tým, asi málokoho napadlo, že bude S týmy, které v tabulce nechal pod
po základní části sezóny mezi šesti sebou, prohrál pouze tři zápasy
nejlepšími! Máme za sebou těžké a horší vzájemnou bilanci měl
měsíce. Byla to těžká práce a prožili pouze s Kolínem. Právě polabský
do skupiny A1.
jsme si i těžké chvilky. Na poslední tým doplatil v samém závěru základní Středeční duel poslal BK Olomoucko v nadstavbové části
Foto: www.bkolomoucko.cz
chvíli jsme do horní poloviny pro- části na těžký los, když v posledních
klouzli, takže teď už se minulostí čtyřech zápasech narazil dvakrát na Nymburk a dále na Pardubice a Opa- pohledu celou základní část rozhovu. Potřebné jedno vítězství proti dl v náš prospěch,“ ohlíží se za nerjízdní øád bk olomoucko v nadstavbì
týmům z horní trojky soutěže nezís- vydrásajícími okamžiky trenér BK
28. 2.
18:00
BK ARMEX Děčín / venku
kal. Konečné účtování ukázalo, jak Olomoucko.
3. 3.
BK Opava / doma
cenný byl pro Hanáky skalp Opavy, Hráčům dal po posledním vítěz10. 3.
17:00
BK JIP Pardubice / venku
kterou dokonce porazili v její hale.
ství krátké volno. Víkend bez míče
14. 3.
DEKSTONE Tuři Svitavy / venku
„Je to stejné jako v zápasech, musíte si podle něj zasloužili, od nového
18. 3.
ČEZ Basketball Nymburk / doma
21. 3.
BK ARMEX Děčín / doma
jít za svým cílem od první minu- týdne se však budou připravovat na
24. 3.
BK Opava / venku
ty. Omezit výpadky na minimum další část sezóny. „Trošku jsme si ora28. 3.
BK JIP Pardubice / doma
a případnou ztrátu nahradit. Nám zili, v dalších týdnech na to nebude
31. 3.
18:00
DEKSTONE Tuři Svitavy / doma
se to povedlo. Výhra v Opavě byla prostor. Čeká nás deset těžkých zá4. 4.
18:00
ČEZ Basketball Nymburk / venku
bonusem, který nakonec z našeho pasů,“ uvědomuje si Benáček.

Původní zpravodajství
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Útočný styl baví fanoušky, bez obrany to ale nepůjde
Pravidlo, že basketbalové zápasy
vyhrává obrana, platilo v základní
části letošní sezóny v případě BK
Olomoucko z rovných padesáti procent. Nováček, který má třetí nejlepší
ofenzivu v soutěži a současně třetí
nejhorší obranu, vyhrál polovinu
utkání, přestože se průměr inkasovaných bodů zastavil na devadesátce. Na první pokus se po první části
Kooperativa NBL umístnil v horní

polovině tabulky, i když má záporné talent převažuje nad tím defenzivskóre.
ním. Poctivé nasazení pod vlastním
košem ctí především zástupci domábasketbalu. Kus práce v obraně
KOMENTÁŘ cího
předváděl především Marek Sehnal.
Ladislav Valný
Hra týmu na pohled fanoušky baví.
Divoké přestřelky mají své kouzlo,
Vedení klubu bylo při skládání týmu ovšem pro realizační tým je těžké
v časové tísni, přesto našlo v zahra- sledovat ze střídačky, jak si hráči poničí kvalitní hráče. Vesměs však jde čínají pod vlastním košem. Chyby se
o basketbalisty, jejichž ofenzivní snaží napravit v útoku a další fáze

soutěže ukáže, zda se s tímto stylem
dá uspět i v závěrečném play-off.
Jako varování může sloužit celkové
skóre zápasů s týmy horní šestky. V deseti duelech vyhráli Hanáci pouze dvakrát. V Opavě po střeleckém koncertu
Fullera v poslední čtvrtině se postarali
o největší překvapení 7. kola a ovládli
divokou koncovku domácího utkání
s Děčínem. Ostatní duely s elitou ovšem
pro žluto-modré dopadly neslavně.

Do konce sezóny schází ještě několik měsíců, stát se toho může hodně.
Jedinou jistotou je skutečnost, že až
do posledního střetnutí soutěžního
ročníku už basketbalisté na žádného
slabého soupeře nenarazí. A vzhledem k dosavadní úspěšnosti proti
těžkým protivníkům prostě musí
zlepšit bránění. Jinak se stane, že někdy svého soka přestřílí, většinou ale
odejdou z palubovky poražení.

Brno nedalo nic zadarmo. Dobře to dopadlo
BK OL
MM BR

94:85

PROSTĚJOV Nejdůležitější utkání
odehrál ve středu minulého týdne
ligový nováček BK Olomoucko
v závěrečném kole základní části basketbalové Kooperativa NBL. Proti
Brnu byl velkým favoritem, přesto se
dlouho trápil a vyhrál až díky lepšímu závěru v poměru 94:85. Svěřenci kouče Benáčka se mohli radovat
hned dvakrát. Díky shodě ostatních
výsledků totiž postoupili do nadstavbové skupiny A1, čímž s předstihem
udělalisezónuúspěšnou.
udělali
sezónu úspěšnou.
pr
Brno začalo na palubovce prostějovSp
ské haly Sportcentra-DDM bez

zábran a v první pětiminutovce bylo
překvapivě častěji ve vedení. Naprosto vyrovnanou partii, v níž se předváděli především střelci, drželi až do poloviny deváté minuty. Za stavu 21:19
Hanáci přece jen trošičku zatáhli
v obraně a zrychlili přechod do útoku.
Sérií šesti bodů v řadě se soupeři odpoutali a desetiminutovku ukončili za
příznivého stavu 28:22.
Ofenzivní představení na obou stranách se přeneslo i do druhé čtvrtiny,
po které měl tým BK Olomoucko
hned tři dvouciferné střelce. Co to
ale bylo platné, když pod vlastním
košem basketbalisté sídlícím v Prostějově chybovali. Náskok 41:32 z 15.
minuty tak rychle ztratili a po třech
pokusech Brna z dálky to bylo dvě
minuty před poločasem 45:45. S mi-

nimálním náskokem přesto do kabiny odcházeli domácí za stavu 49:47.
NA TISKOVCE...
OVCEE...
Po přestávce sice jako první trefili
koš hráči Olomoucka, ve 22. minutě
Predrag BENÁČEK - BK Olomoucko:
ale přihlíželi střele Primorace, který „Pro nás to bylo nejtěžší utkání sezóny. Hráčům chyběl klid. Jako by hráli
otočil skóre na 51:52. Domácím se se zataženou ruční brzdou. Ale bojovali, což bylo vidět na útočném donedařilo získat větší bodový náskok skoku. Rvali se a to bylo důležité. Hodně nám pomohlo Fullerovo útočné
a ukázalo se to i po trojce Fullera, představení v poslední čtvrtině. A také Sehnalův výkon, který především
která sice znamenala vedení 64:60, ve druhém poločase výborně ubránil Barryho. Bylo to extrémně náročné,
minutu po této střele však Brno ved- ale postoupili jsme a to je nejdůležitější.“
lo 68:66. Do závěrečné periody se
Dejan JAKARA - mmcité Brno:
vstupovalo po dvou úspěšných trest- „Hrál se oboustranně ofenzivní a fyzicky náročný basketbal. Dlouho jsme
ných hodech z nerozhodného stavu. se drželi a měli slušné šance na úspěch. Ke konci nám ale trochu došly síly.
Benačkovi hoši ale ztratili klid. Na Projevilo se to i na naší střelbě z dálky, se kterou ale máme problém celou
každý bod se extrémně nadřeli, sezónu. Nedaří se nám zakončit otevřené střely s dostatečnou úspěšností.
a když už se dokázali prosadit, snad- Domácí navíc byli silní pod košem. Získali celou řadu opakovaných střel,
no inkasovali, což se pravidelně opa- bylo cítit, že jdou za výhrou.“
kovalo až do samotné koncovky. Tu né vítězství a postup na vytouženou Statistiky z utkání a výsledkový
si ale vzal pod patronát Fuller. Jeho šestou příčku nejvyšší tuzemské sou- servis Kooperativa NBL najdete na
střely přinesly BK Olomoucko kýže- těže.
(lv) straně 22

CO ZAZNĚLO

„Spoluhráči mi pomohli,“

děkoval střelec Fuller

PROS
PROSTĚJOV
Dvanácti body
v poslední čtvrtin
čtvrtině vytáhl Jon Christopher
Fuller tým BK Olo
Olomoucko k jedenáctému
vítězství v sezóně a postupu do nadstavbové skupiny A1. Celkově nejlepší střelec
zápasu s Brnem zaz
zaznamenal rovných třicet
bodů. „Za body musím
mu
poděkovat celému
týmu. Spoluhráči m
mi pomohli přihrávkami
do dobrých pozic,“ uvedl v pozápasovém
Foto: archív Večerníku
interview Fuller.

původní rozhovor

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

●● Byl to velký boj. Proč se o vítězi
rozhodovalo až v závěru zápasu?
„Hlavně první poločas nebyl z naší strany dobrý. Hodně jsme se trápili a nedokázali se prosadit. Brnu se navíc střelecky
dařilo. Po přestávce už to bylo lepší. Dokázali jsme si pomoci, to bylo důležité.“

●● Svazovalo vás vědomí, že v utkání
jde o hodně?
„Pochopitelně každý věděl, o co se hraje. Z toho pramenila nervozita, některé
chyby se nám běžně nestávají. V našem
výkonu byla vidět velká snaha a ta nás
svazovala. Zápas byl díky tomu hodně
náročný.“
●● Nakonec všechno dopadlo dobře.
Cítíte úlevu?
„Všichni jsme chtěli postoupit do horní
šestky. (úsměv) V předstihu se nám po-

dařilo splnit cíl klubu. Play-off máme
zajištěno. Je to mnohem lepší, než kdybychom o čtvrtfinále museli bojovat ve
spodní skupině.“
●● Očekáváte, že výkony týmu
půjdou v nadstavbě nahoru?
„Myslím, že to tak bude, i když nás čekají těžké zápasy. Ale už budeme hrát
s čistou hlavou, bez nějakého stresu.
Bude se nám hrát lépe. Když je člověk
uvolněný, většinou se mu daří. Mohl by
to být i náš případ.“

Pondělí 19. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Kostelečtí vyfasovali od Ivančic málem čtyřicítku

KOSTELEC NA HANÉ Hodně
těžký, ale zároveň i maximálně motivační start do
odvetné části 2. ligy mužů
ČR 2017/2018 měli házenkáři Sokola Kostelec na Hané. Ve
12. kole jihomoravské skupiny třetí nejvyšší soutěže totiž přivítali hned po zimní pauze lídra tabulky z Ivančic. Samozřejmě
ho chtěli alespoň prohnat, v ideálním případě třeba i porazit.
K tomu však bylo pořádně daleko, neboť silný protivník měl
průběh celou dobu jasně pod kontrolou a střetnutí dopadlo
rozdílem třídy 29:39. Utkání v tradičním nedělním dopoledním čase sledoval PROSTĚJOVSKÝ Večerník naživo.

SO KO
HK IV

29
39

opak. Útočně vyspělí hosté procházeli nedůslednou obranou Hanáků
doslova jako nůž máslem, až příliš
snadno sázeli jeden gól za druhým.
A to nejen ze spojek, nýbrž předeMarek
vším z křídelních prostorů, jež se
Kosteleckým vůbec nedařilo uhlíSONNEVEND
D
dat. Řádil zejména hbitý Missbach,
Pokud měli domácí reálně pomýšlet který do přestávky stihl nastřílet dena bodový zisk, nutně potřebova- set branek! S hráči Sokola to ovšem
li vydařený úvod. Stal se ale pravý vypadalo zle nedobře už mnohem

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Korfbalisté padli v obou
domácích soubojích
a medaile se jim vzdaluje
RG PV a 11 14
KK BR
18 17
PROSTĚJOV Dlouho to v probíhající sezóně 2017/18 vypadalo, že korfbalisté SK RG Prostějov dosáhnou
na svou historicky druhou medaili
z extraligy dospělých ČR. A dokonce
reálně bojovali o postup do finále,
premiérový v klubových dějinách.
Poslední dobou však připisují jen
samé porážky, tak jako v neděli doma
proti Brnu. A zisk cenného kovu se
postupně čím dál víc vzdaluje.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Úvodní duel 9. dvoukola soutěže nezačali Hanáci vůbec dobře, lídr tabulky
se jim rychle vzdálil na rozdíl několika
košů. „Brzy jsme prohrávali o čtyři
nebo dokonce o pět, soupeř byl po
všech stránkách jasně lepší. A ten odstup si pak bezpečně udržoval během
celého zbytku utkání, v závěru ho
ještě zvýšil na konečných 11:18,“ okomentoval první mač asistent trenéra
v ergéčku Martin Uherka.
V odvetě držel prostějovský tým opět
bez hlavního kouče Davida Konečného (byl na trenérském kurzu) krok
s favoritem podstatně déle. Počáteční
ztrátu 1:3 totiž okamžitě smazal, načež
se oba protivníci neustále střídali ve vedení o jediný koš. Ještě ve třetí čtvrtině
vedli domácí 11:10, ovšem pak nastal
zásadní zlom. Hosté skórovali pětkrát
za sebou, čímž otočili na 11:15 – a bylo
vymalováno. Druhé střetnutí nakonec
dopadlo 14:17.
„Byla velká škoda toho výpadku po
poločasové pauze, kdy jsme na několik minut úplně přestali hrát, dlouho
netrefovali žádné střely a dovolili soupeři nasadit k rozhodujícímu trháku,“
litoval Uherka. Dvě porážky bral coby
holou realitu. „Oproti Brnu máme
mnohem méně hráčů, respektive spíš
hráček schopných vyvinout dostatečný tlak v útočné fázi. Jinak řečeno: koše
za nás dává pouze několik jedinců,
naopak z kádru KK se pravidelně trefují v podstatě všichni členové sestavy
včetně holek. Což je v korfbalu docela
klíčová věc, která i dnes rozhodla,“ analyzoval Uherka.

Diskutabilní výroky dvojice ženských
arbitrů právě během odvetné bitvy vnímal, ale prohru na ně svádět nehodlal.
„Rozhodcovský výkon to ideální určitě
nebyl. Hlavní sudí se pohybovala zbytečně daleko od herních situací a z toho
důvodu často neviděla dobře, co se v daných situacích přesně stalo. Tím pádem
odpískala spoustu zbytečností po menších kontaktech, které se mají pouštět,
a místo toho nechala bez povšimnutí
několik větších přestupků či faulů. Aktéři na obou stranách jí potom přestali
věřit, proto se s přibývajícím časem na
hřišti víc diskutovalo. Naštěstí vše zůstalo v rozumných mezích. Kdyby pískali chlapi a ne holky, dopadlo by to asi
o dost hůř,“ pousmál se Uherka.
Družstvo SK vinou dvou porážek
každopádně zůstalo na osmi získaných bodech, čímž ze čtvrtého místa ztrácí tři bodíky na třetí Znojmo.
Oba rivaly přitom čekají ještě čtyři
dvoukola, to znamená osm zápasů.
„Dnešek s definitivní platností rozhodl,
že na finále můžeme zapomenout. Případný bronz reálný pořád je, ale museli
bychom v obou vzájemných utkáních
zdolat Znojmo a kromě toho co nejvíc
zabodovat i s Českými Budějovicemi
a v Brně. Což samozřejmě zkusíme, ale
budeme potřebovat lepší výkony, než
jaké jsme předvedli tentokrát,“ naznačil
druhý lodivod RG možnou cestu za
cenným kovem.

A tím znovu odskočil do výraznějšího náskoku (17:24, 20:28).
Naposledy v duelu se Hanáci vzepjali třígólovou šňůrou na 23:28. Do
konce v tu chvíli scházelo jedenáct
minut, takže teoreticky šlo s výsledkem ještě něco udělat. Bohužel
následoval rozhodující, dost nekompromisní úder hostů. Opakovaně
podnikali bleskové protiútoky do

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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otevřené obrany a za stavu 27:39
hrozil skutečně krutý debakl. Ten
Kostelec v úplném závěru zmírnil,
nepřipustil ani inkasování vydatné
čtyřicítky. Celkově však favoritovi
zkrátka nestačil.
Statistiky utkání
a výsledkový servis
2. ligy házené
najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenérů
Eliminovat útočnou sílu Ivančic se kosteleckým házenkářům nepovedlo, například Matěj Hlína (s číslem 44) nastřílel šest gólů.
Foto: Marek Sonnevend

dřív. Jejich manko neustále narůstalo a v 17. minutě svítilo na ukazateli hrozivé skóre 7:14. Teprve po
oddechovém času kouče Ševčíka se
povedlo ivančický příval trochu přibrzdit. A protože směrem dopředu
to od Smékala, Švece, Přikryla, Varhalíka i dalších nebylo vůbec špatné,
svitla díky snížení na 16:19 naděje

vrátit se do špatně rozjetého mače.
Leč brzy po změně stran veškeré
šance domácího kolektivu naprosto vyprchaly. Jeho defenziva zase
kolabovala, zatímco kvalitní soupeř
opětovně rozjel na plné obrátky své
ofenzivní rejdy. Po křídlech to již tolik nešlo, tak místo toho pálil z dálky
nebo se prosazoval na brankovišti.

David ŠEVÈÍK - Sokol Kostelec na Hané
„Hodnotím to ne moc zvesela, dostali jsme moc branek. Devětadvacet
vstřelených není špatných, ale když se podívám na číslo těch inkasovaných, je to hrůza. Byť útočná síla soupeře je velká. Oni mají kvalitní
hráče, kteří to směrem dopředu umí a jsou technicky skvěle vybavení.
Současné Ivančice každopádně jsou týmem, který patří do první ligy.
Přesto jsme si od nich neměli nechat skoro čtyřicet gólů nasázet. Naše
obrana byla špatná, nezvládali jsme soustavný tlak hostů na bránu
a v závěru pak hlavně jejich rychlé kontry. Z jejich sestavy může úspěšně
zakončit v podstatě kdokoliv, tím těžší samozřejmě je takovou sílu uhlídat.
Nám se to nepodařilo, a proto jsme zaslouženě vysoko prohráli.“

Rostislav Podhrázský: „Pro nás mladé
je to teď v Kostelci velká šance,
byť na silné ještě nestačíme“
KOSTELEC NA HANÉ Čím dál víc
prostoru dostávají v druholigových
duelech kosteleckých házenkářů
mladí hráči. Jednou z takových nadějí je teprve devatenáctiletý Rostislav Podhrázský operující v sestavě
Sokola na pravé spojce. Nedělní
šlágr s vedoucími Ivančicemi se mu
osobně docela povedl, nastřílel
čtyři góly. Na kvalitního protivníka však ani jeho příspěvek zdaleka
nestačil a domácí podlehli vysoko
29:39. V tabulce tak zůstali pátí.
Po utkání Večerník kosteleckého
talenta vyzpovídal v exkluzivním
rozhovoru.

Marek SONNEVEND
●● Věřili jste před střetnutím, že
můžete favoritovi sebrat body?
„Doufali jsme... (úsměv) Doma si věříme a určitě jsme chtěli i proti tak silnému soupeři něco uhrát. Pamatuju si,

že na podzim u nich jsme dlouho hráli
výborně, a kdybychom tam nezaspali
druhý poločas, kdo ví. Tentokrát nám
ale nedali šanci hned od začátku.“
●● Co bylo hlavní příčinou hladké
porážky?
„Hodně technických chyb, které jsme
zbytečně dělali. Často šlo o nevynucené
ztráty, škoda. Taky jsme po hřišti spíš
chodili a pořádně neběhali. Celkově se
nám nedařilo hrát, co bychom měli.“
●● Není devětatřicet inkasovaných
gólů příliš?
„To samozřejmě je, doslova tragédie! Obrana nám vůbec nefungovala
a branky jsme dostávali strašně snadno. Můžeme být rádi, že kluci bráně
aspoň něco chytili a hosté nám nedali
čtyřicítku. Takhle prostě nemůžeme
dozadu hrát. Defenzivu je potřeba
zlepšit a gólmanům víc pomáhat.“
●● Jak vnímáte postupné omlazování kádru v mužstvu Kostelce?

„Už loni v létě skončili někteří ostřílení
borci, teď v zimě odešli další dva. Což
je pro tým pochopitelně ztráta, jejich
zkušenosti chybí a budou chybět. Na
druhou stranu my mladí dostáváme
tím pádem víc příležitostí v soutěžních
zápasech a to je pro nás super, sami
sbíráme potřebné zkušenosti. Proti
Ivančicím nebo podobně vyspělým
celkům z popředí tabulky zatím ještě
nestačíme, hlavně v té obraně. Přesto
je v mančaftu řada šikovných kluků,
technických do útoku. Pro budoucnost kostelecké házené to znamená
velký příslib, pokud tenhle mančaft
zůstane pohromadě.“
●● Vy osobně se ve zdejším kolektivu cítíte jak?
„Přišel jsem minulý rok v létě a je mi
tady skvěle. Výborný kolektiv, paráda.“
●● Jak vysoko můžete v jihomoravské skupině druhé ligy s omlazeným kádrem útočit?

Rostislav Podhrázský při jedné ze
svých akcí v zápase s Ivančicemi.
Foto: Marek Sonnevend

„Těžko říct. Konečné umístění asi
není úplně rozhodující, i když vítězit
samozřejmě chce každý včetně nás,
jinak by to ani nemělo cenu hrát.
Možná však zaplatíme trochu daň
za to, že je nás mladých na soupisce
tolik. Uvidíme, na co budeme stačit.
Rozhodně si ale myslím, že takhle
složený tým má velkou perspektivu a za nějaké dva tři roky může jít
hodně nahoru. Výkonnostně i výsledkově.“

Prostějovská házená táhne náměstky hejtmana!
PROSTĚJOV Hlediště tělocvičny ve Studentské ulici se na 12. kolo jihomoravské části
druhé házenkářské ligy solidně zaplnilo a zejména v závěrečných fázích utkání vytvořilo
domácím borcům dobrou atmosféru. Mezi
diváky zavítali také dva náměstci olomouckého hejtmana, a sice František Jura a Ladislav
Hynek.
V případě náměstka pro školství Ladislava Hynka
to není žádná vzácnost. Pravidelně totiž navštěvuje
domácí zápasy „svého“ Kostelce na Hané. „Jezdím
i do Prostějova. Jsme blízcí sousedé a v házené

EXKLUZIVNĚ

Sobotní utkání v házené navštívili náměstci
hejtmana Ladislav Hynek (vlevo) a František Jura.
Foto: Tomáš Kaláb

fungujeme jako spojené nádoby,“ poznamenal
Hynek. To František Jura, náměstek pro sport,
kulturu a volný čas, se s házenou příliš nepotkává,
proto si před zápasem zjišťoval situaci v rozehrané
soutěži. „Kolega Hynek chodí na házenou pravidelně, tentokrát jsme se domluvili na společné
návštěvě úvodního jarního kola. Sport v Prostějově nedělá jen fotbal či hokej,“ připomněl mnohovrstevnatost prostějovského odvětví Jura. Oba byli
s koncovkou zápasu spokojeni. „Netřeba mít obavy, že by někdo odešel dřív, takhle diváci vydrží až
do poslední sekundy,“ usmíval se.
(tok)

Závěrečná sedmička přinesla bod!
S PV II
JUL

30
30

PROSTĚJOV První jarní kolo druholigové soutěže házenkářů svedlo dohromady soupeře, jejichž
duel podzimní část třetí nejvyšší
soutěže zakončoval. Prostějovští
Sokoli měli totiž zápas prvního kola
v Juliánově odložen. Brněnskému
soupeři měli co oplácet, protože
na jeho palubovce padli poměrně
těsným rozdílem 30:32. Číslice tři
vévodila i sobotnímu skóre, kterého domácí dosáhli konečně na
domácí palubovce tělocvičny ZŠ
a RG ve Studentské ulici, kam se
vrátili po půlroční pauze. A závěr
zápasu, který Večerník sledoval na
vlastní oči, stál opravdu za to...

FOTOGALERIE
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Takhle umí proměňovat sedmičky Jiří Kosina. Díky němu urval Prostějov bod.
Foto: Tomáš Kaláb

Úvodní minuty domácím vyšly naprosto skvěle. Výhodu prvního útoku
měl Juliánov, ale nevyužil ji a brzy na
tabuli svítilo skóre 2:0. To během první desetiminutovky narostlo až na 6:3.
Pak se začaly na domácí straně vršit
nepřesnosti a Juliánov zápas po čtvrthodině hry srovnal. Po zbytek poločasu si
udržoval mírný náskok, o přestávce vedl
o dvě branky.
Taktické pokyny trenéra domácích Vasylieva padly na úrodnou půdu. Už po
osmi minutách šel Prostějov znovu do

vedení. Po parádní kombinaci se Sokoli
znovu utrhli do tříbrankového náskoku,
ten však vzal brzy za své. A tak závěr byl
opravdu nervydrásající. Domácím se
po několika pokusech nepodařilo jít do
vedení, které nakonec na svou stranu
strhli hosté. Sokoli v poslední minutě
vsadili vše na jednu kartu a se zvukem
sirény přišel sedmičkový faul hostů. Už
po vypršení času si míč vzal do ruky Kosina a rozjásal domácí publikum.
„Třicet gólů z jedné i druhé strany udělá zápas vždy divácky velmi atraktivní.

Pozápasové hodnocení trenérů

Anatolij VASYLIJEV - trenér Prostìjova:
„Během prvních deseti minut se mančafty oťukaly, pak začaly hrát házenou, kterou trénují a na niž jsou zvyklí, což zápas vyrovnalo. V úvodu jsme Juliánov viditelně překvapili,
protože jinak jsou oba týmy kvalitativně na podobné úrovni. O přestávce jsme potřebovali
dostat hráče zpět do zápasu, zdůrazňovali jsme používání signálů a kombinací, které fungují. Bezpodmínečně nutné bylo vycházet z obrany, což se nám dařilo. Poučili jsme se ze
zápasů, kdy jsme tři čtvrtě hodiny byli lepším týmem, pak ale nastala nějaká krize a už
jsme jeli z kopce dolů. Tohle jsme dnes nechtěli dopustit, protože na lavičce nebylo příliš
náhradníků. Zato soupeř si přivezl několik nových tváří, což mohlo mít vliv na úvodní
pasáž utkání. Pro náladu v týmu je tento bod velice cenný, neprohráli jsme hned úvodní
zápas. Myslím, že nikdo z nás není zklamaný, spíše dobře naladěný.“

Sedmička po vypršení řádné hrací
doby, která navíc rozhoduje o zisku či
ztrátě bodů, je poměrně vzácnost. Nepochyboval jsem o tom, že vyrovnáme,
svým hráčům totiž věříme,“ vydechl
s úsměvem po zápase lodivod Sokola II.
Prostějov Anatolij Vasilijev.
Prostějovským házenkářům bude
chybět po zbytek sezóny Jakub Raš-

ka, který je po operaci ramene, kvůli pracovním povinnostem chyběl
v sobotu brankář Zacpal. Realizační
tým věří, že týmu v některých zápasech
pomohou Kristián Bokůvka a Pavel
Procházka, který by mohl být k dispozici na příští domácí zápas.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

O HANÁCKÉ
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jaký byl házenkářský turnaj přípravek v Kostelci na Hané

KOSTELEC NA HANÉ Házenkářský klub Sokola Kostelec na Hané se rozhodl založit tradici pořádání velkého turnaje ve věkové kategorii přípravek. Úvodní ročník pod názvem O hanácké pohár
2018 proběhl předminulou sobotu 10. února v kostelecké Městské sportovní hale. A hned tahle
premiéra vyzněla po všech stránkách bombasticky! PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl naživo u toho,
načež si celé klání vzal pěkně pod svůj tradiční drobnohled.

Exkluzivní
reportáž
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
ND
D
„Chtěli jsme, aby naše akce měla od
samého počátku své existence určitou
úroveň, zvuk a tím i význam. Proto jsme
oslovili spoustu oddílů převážně z Moravy, ale i z Čech a také ze zahraničí. Máme
radost, že řada z nich se do turnaje opravdu přihlásila a nebyl žádný problém naplnit startovní pole šestnácti zúčastněných
týmů ze tří států,“ řekl Večerníku trenér
kostelecké přípravky a hlavní organizátor
mezinárodního klání Patrik Coufal.

Převážná část zápolících družstev
byla tedy moravská, z českého území
přijel Náchod, ze Slovenska dorazily
dva kolektivy Malacek a z Maďarska
dva výběry Tatabanye. „Na to, že šlo
o první ročník, měl turnaj podle mého
názoru velmi dobrou úroveň. Hlavně
si malí házenkáři i házenkářky mohli
dosyta zahrát, nadšení z každého vstřeleného gólu bylo ohromné. Po stránce
pořádání jsme myslím všechno zvládli
bez problémů a ohlasy ze všech stran
byly hodně pozitivní, což nás moc těší.
Spokojenost je tedy na místě,“ radoval
se Coufal.
Díky početnému organizačnímu
štábu lidí ze Sokola Kostelec HK
celý podnik perfektně odsýpal přesně podle plánu. Nejprve se odehrála

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

základní část ve čtyřech čtyřčlenných
skupinách každý s každým, poté přišla
na řadu vyřazovací fáze od osmifinále až
po závěrečné duely o konečné umístění
včetně finále. Výsledky nejsou u natolik malých dětí rozhodující, ale přesto
každé vítězství samozřejmě znamenalo
nemalou euforii. Do střetnutí o zlato
postoupily Nové Veselí a Velké Meziříčí, aby se z celkového triumfu
radovala novoveselská omladina po
finálovém výsledku 12:9. Domácí
naděje obsadily velice dobrou pátou
pozici (áčko), respektive čestný patnáctýýp
post (béčko).
Ceny nejlepším předávali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek
a někdejší házenkářkská reprezentantka Lucie Fabíková. Foto: Marek Sonnevend

kdo na turnaji nejménì inkasoval
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Malí házenkáři Kostelce na Hané obsadili na domácím turnaji pěkné páté místo.
Foto: Marek Sonnevend

Krásnou tečku za bitvami O hanácké
pohár 2018 udělalo na úplný závěr slavnostní vyhlášení výsledků. Moderoval jej
hlavní trenér kosteleckých mužů David
Ševčík a předávání cen od partnerů akce
se společně se starostou zdejšího Sokola
Lukášem Chalupeckým ujali vzácní hosté: náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a starosta města Kostelec na Hané
Ladislav Hynek i všeobecně známá vynikající házenkářka Lucie Fabíková. „Z tohoto turnaje jsem úplně nadšená, byl fakt
super. Hráli jste skvěle a určitě mezi vámi

vyrůstají noví Filipové Jíchové nebo Anji
Andersen,“ zmínila ve svém proslovu
k přítomným Fabíková. „Sportovních
akcí pro děti a mládež není nikdy dost.
A tahle se povedla skutečně na výbornou, pořadatelé zaslouží velké uznání,“
volil podobně pochvalná slova i Hynek.
Pořadatelé děkují za podporu všem
sponzorům a partnerům turnaje házenkářských přípravek O hanácké pohár 2018. Už nyní se rozhodně můžeme
těšit: za rok s házenkářským potěrem
v Kostelci na shledanou!

kdo na turnaji nastøílel nejvíc branek
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Momentka z finálového zápasu, v němž Nové Veselí (v modrém) porazilo Velké
Meziříčí 12:9.
Foto: Marek Sonnevend

Lucie Fabíková:

výsledkový servis O HANÁCKÉ POHÁR 2018
turnaje v házené pøípravek Sokol Kostelec na Hané HK

„Z tohoto turnaje
jsem nadšená!“
KOSTELEC NA HANÉ Házenkářské klání přípravek O hanácké pohár 2018 ozářila osobní přítomnost
jedné někdejší hráčské hvězdy. Na
pozvání pořádajícího kosteleckého klubu přijela nejmenší potěr na
vlastní oči zhlédnout Lucie Fabíková, známá olomoucká házenkářka
a dlouholetá reprezentantka České
republiky. Ačkoliv měla s sebou i své
dvě malé ratolesti, zvládla předat
ceny všem zúčastněným družstvům
a netajila se, jak moc se jí premiérový
ročník turnaje líbil.
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●● Co říkáte na tuhle akci?
„Po pravdě jsem úplně nadšená! Když
někdo organizuje takový turnaj poprvé,
většinou to provází různé problémy třeba se zpožděním zápasového programu
či podobně. Tady ale všechno proběhlo
naprosto perfektně, pořadatelé to měli

elý turnaj šlafakt výborně zmáknuté a celý
pal na jedničku od začátku do
oskonce. Projevilo se, že v Koshaté
telci mají s házenou bohaté
zkušenosti, vždyť se tady hrály
před lety mužská extraligaa i interliga. Ještě důležitější je však
jiná věc...“
●● Povídejte, jaká?
„Je paráda, že i v dnešní nelehké
ové super
době pořád vznikají takové
zené. Každá
akce pro děti. Nejen v házené.
rtovat je pro
příležitost aktivně si zasportovat
odně vítaná,
naše budoucí generace hodně
né celodenní
a pokud jde o tak vydařené
chá spoustu
boje, v děckách to zanechá
krásných zážitků. Ty je pakk mohou pomoci u sportu trvale udržet.t.“
ste řekla, že
●● Ve svém proslovu jste
udoucí Filip
mezi účastníky běhali budoucí
n. Skutečně
Jícha nebo Anja Andersen.
jste je tu viděla?
ěti co nejvíc
jí
„Tak hlavně jsem chtěla děti
povzbudit, protože to potřebují. (smích)
V tak nízkém věku se samozřejmě nedá
poznat, jestli z někoho vyroste opravdová světová hvězda. Ale řada velmi talentovaných kluků i holek zde rozhodně
hrála, někteří byli fakt moc šikovní.

Vítězný tým Nového Veselí s trofejí za svůj triumf v klání O hanácké pohár 2018.
Foto: Marek Sonnevend

P
Pořadí
základní skupiny A: 1. Náchod 6, 2. Velké Meziříčí 4, 3. Hostivice 2, 4. Horka nad Moravou 0.
Pořadí základní skupiny B: 1. Telnice 6, 2. Tatabanya B 3, 3. Kostelec na Hané A 3, 4. Malacky B 0.
P
P
Pořadí základní skupiny C: 1. Nové Veselí 6, 2. Malacky A 3, 3. Olomouc 3, 4. Zubří B 0.
P
Pořadí základní skupiny D: 1. Žďár nad Sázavou 5, 2. Tatabanya A 4, 3. Zubří A 3, 4. Kostelec na Hané B 0
Osmifinále: Náchod – Zubří B 15:2, Telnice - Kostelec na Hané B 17:0, Nové Veselí - Horka nad Moravou 10:5,
Žďár nad Sázavou – Malacky B 8:7, Velké Meziříčí - Olomouc 17:8, Tatabanya B - Zubří A 6:5, Malacky A – Host
tivice
12:10, Tatabanya A - Kostelec na Hané A 5:9
O 9. až 16. místo: Zubří B – Zubří A 11:10, Hostivice - Kostelec na Hané B 19:2, Tatabanya A - Horka nad
Moravou 12:2, Olomouc – Malacky B 11:6
Čtvrtfinále: Náchod – Tatabanya B 10:6, Telnice - Malacky A 16:10, Nové Veselí - Kostelec na Hané A 11:7,
Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou 12:6
O 13. až 16. místo: Zubří A – Malacky B 14:6, Horka nad Moravou - Kostelec na Hané B 7:2.
O 9. až 12. místo: Olomouc – Zubří B 7:2, Hostivice - Tatabanya A 16:5
O 5. až 8. místo: Tatabanya B – Žďár nad Sázavou 14:7, Kostelec na Hané A – Malacky A 10:8.
Semifinále: Velké Meziříčí – Náchod 6:5, Nové Veselí - Telnice 8:6
O 15. místo: Kostelec na Hané B – Malacky B 6:4
O 13. místo: Zubří A – Horka nad Moravou 10:4
O 11. místo: Tatabanya A – Zubří B 9:4
O 9. místo: Hostivice – Olomouc 21:13.
O 7. místo: Malacky A – Žďár nad Sázavou 10:6.
Výsledky Kostelce A - základní skupina: TaO 5. místo: Kostelec na Hané A – Tatabanya B 6:5
tabanya B 14:14, Telnice 9:10, Malacky B 10:3.
O 3. místo: Telnice – Náchod 10:9
Osmifinále: Tatabanya A 9:5. Čtvrtfinále: Nové
Finále:
Nové Veselí – Velké Meziříčí 12:9
F
Veselí 7:11. O 5. až 8. místo: Malacky A 10:8.
KONEÈNÉ POØADÍ:
O 5. místo: Tatabanya B 6:5.
1. Nové Veselí, 2. Velké Meziříčí, 3. Telnice, 4. Náchod, 5. Výsledky Kostelce B - základní skupina: TaK
Kostelec na Hané A, 6. Tatabanya B, 7. Malacky A, 8. Žďár tabanya A 1:15, Žďár nad Sázavou 4:12, Zubří
nnad Sázavou, 9. Hostivice, 10. Olomouc, 11. Tatabanya A, A 3:10. Osmifinále: Telnice 0:17. O 9. až 16.
12. Zubří B, 13. Zubří A, 14. Horka nad Moravou, 15. Kos- místo: Hostivice 2:19. O 13. až 16. místo: Horka nad Moravou 2:7. O 15. místo: Malacky B 6:4.
telec na Hané B, 16. Malacky B

INDIVIDUÁLNÍ OCENÌNÍ

Foto: Marek Sonnevend

V každém případě je rozhodující, aby
je házená nebo jakýkoliv jiný sport bavil
a přinášel jim co nejvíc radosti. Kostelecký turnaj tohle splňoval dokonale,
organizátorům všechna čest!“

Nejlepší střelec:

Dominik Kuchválek (Hostivice)

Nejlepší brankář:

Patrik Lopoun (Žďár nad Sázavou)

Nejlepší hráč:

Jan Coufal (Kostelec na Hané A)

