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DOBROCHOV Pekelné dva dny hrůzy, sexuálního násilí a lidského ponížení si začátkem února prožila
sedmatřicetiletá žena z Dobrochova. Do svého domku si pozvala muže snědé pleti, který se však za střechu nad
hlavou odměnil po svém. Dle exkluzivního zdroje Večerniku dámu brutálně znásilňoval, a to opakovaně. Jeho
kamarád navíc všechny prasárny natáčel na kameru! Na celém otřesném případu navíc udivuje fakt, že policie
o něm mlčela a mlčí i nadále. Nebýt obyvatel Dobrochova, veřejnost by se o činu násilníka snad ani nedozvěděla...
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rubriky

RYCHLÝ
VEERNÍK
Segedín
na rozlouèenou
Prostějov (mik) - Poslední únorový den skončí tuto středu charitativní akce, nad kterou převzala
záštitu a sama ji zajišťuje předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova a zastupitelka Milada
Sokolová. Ve středu se naposledy během této zimy budou před
místním nádražím rozdávat teplé
pokrmy bezdomovcům. „Po celou
zimu šlo většinou o polévky z Národního domu, na rozloučenou
však budeme lidem bez přístřeší
rozdávat jejich oblíbený segedínský
guláš. A podle všeho k tomu přibydou i chlebíčky a nějaké sladkosti,“
sdělila Večerníku Milada Sokolová.
Není třeba dodávat, že u rozlučky
bude i Večerník, který jako každým
rokem i letos něco přiveze.

Dají obchvatu
zelenou?
Prostějov (mik) - Už tuto středu se sejdou zástupci prostějovského magistrátu s představiteli
Olomouckého kraje. Důvodem
schůzky jsou přípravy na zahájení
projektu severního vnějšího obchvatu Prostějova. „Po této schůzce
bude už jasné, zda jsou vykoupeny
všechny potřebné pozemky, za jakých okolností přikročíme k zahájení stavebního řízení a jasné musí být
i financování. Víc bych zatím prozrazovat nechtěl, podrobnosti sdělíme až na konci týdne,“ nechal se
slyšet uvolněný radní statutárního
města Prostějov Jaroslav Šlambor.

Pøedplatné
na rok 2018
608 960 042

FOTO

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV To se tak někdy stane,
když si dvě dámy vzájemně vymění
pozice. A nemusí tak být jen v manželské loži... Během jedné z přestávek
při pondělním jednání zastupitelstva si primátorka Prostějova Alena
Rašková na chvíli sedla do řádných
lavic místo opoziční zastupitelky
Milady Sokolové, která na to zareagovala s nadsázkou a naopak obsadila křeslo první dámy! „Večerníku
nezůstane opravdu nic utajené! Když
jsem měla obsazeno, zvolila jsem výměnu sedaček. Musím uznat, že je
to opravdu teplé místečko, protože
nahoře mezi radními tam není tak
chladno, jako ve zbytku sálu,“ objasnila Sokolová s humorem.

rubriky
Večerníku

N O VÁ
PR

CO NÁS POTŠILO...
Dobrý skutek pro děti. O tom, že
mají Prostějované otevřená srdce a dokáží pomoci těm, kteří to potřebují,
Večerník vždy velmi rád informoval.
Tentokrát se „vycajchnoval“ náměstek
primátorky Pavel Smetana, jenž zavezl
nový televizor za deset tisíc korun dětem do mateřské školy ve Vřesovicích.
CO NÁS UDIVILO…
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

•• Pondělí ••
Žvanění bez přepisu. Politici chtějí jen naše dobro. Proč jim ho ale máme dávat...? Jednání prostějovského zastupitelstva již delší dobu připomíná handrkování na trhu. Pracovníci magistrátu již měli plné zuby přepisování nekonečného žvanění. Proto padl návrh upustit od doslovných zápisů z jednání. Někteří
ze zastupitelů to považovali za útok na demokracii.
•• Úterý ••
Svět se (ne)zbláznil. Umře starý cikán a na „onom světě“ se setká s Gottwaldem.
Gottwald se ho ptá: „Poslyš, cikáne, kdy se ti líp žilo. Teď, nebo za mých časů?“
„Klemente, v tvé době bylo všechno v pořádku. Politici politizovali, dělníci pracovali a cikáni kradli. Teď je to úplně vzhůru nohama. Politici kradou, dělníci politizujou, a ode mě chtějí, abych pracoval!“ K práci se ani v dnešní době nenechal
přemluvit Radek Lakatoš, který za krádeže půjde na dva roky do basy.
•• Středa ••
Je to jen náhoda? Dva řidiče pod vlivem alkoholu přistihli uprostřed týdne prostějovští policisté. Oba přitom nadýchali shodně 0,59 promile. K těmto hodnotám se dostali různě. Jeden přes čtyři dvanáctky, druhý přes čtyři slivovice. Inu,
zbytkový alkohol dokáže být potvora...
•• Čtvrtek ••
Deska zapomnění. „Číst a nepochopit je to samé jako nečíst.“ Tohle motto si dali
na plakát organizátoři recesistického odhalení „desky zapomnění“ pro neznámého
čtenáře v prostorách prostějovské městské knihovny. Akce se konala za přítomnosti
sochaře Miloše Karáska a dalších význačných členů Moravské akademie vět.
•• Pátek ••
Největší cikánské tajemství. „Cikáni ve skutečnosti mluví úplně normálně.
Jenom když chtějí někoho odradit, tak nahodí takzvaný degeš mód,“ prozradil
Dan Ferenc v jednom z dílů seriálu Underground Comedy, který běží na internetové televizi Stream. S komiky, kteří si dali za úkol vyprávět vtipy ostré jako
pepřový sprej, jste se mohli setkat v kině Metro.
•• Sobota ••
Vařečka umí zocelit. To, co jednoznačně chybí dnešním dětem, jsou staré dobré bicí nástroje, a to rákoska, řemen a vařečka... Uvařit dobré jídlo na
sněhu řadu let zvládali zocelené ratolesti na Zlaté vařečce. Letos však kvůli
chřipkové epidemii musela být akce odložena.
•• Neděle ••
Moudrý skoro prezident. „Jsem přesvědčen, že nejhlubším a nejpevnějším základem morálky je vděčnost,“ pravil Jan Sokol. Ano, kdo dokáže být vděčný třeba
svým rodičům, partnerovi či přátelům, ten jistě nikoho z nich jen tak nepodrazí. Poslechnout si moudrého člověka, který se málem stal českým prezidentem,
jsme si mohli v sále Českobratrské církve evangelické U Kalicha.

ZACHYTILI JSME…
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Foto: Michal Kadlec

Agentura Finále Fed Cupu se bude hrát v Prostjov!
České tenisové reprezentantky zatím postoupily „jen“ do dubnového
semifinále Fed Cupu, už nyní ale
panují horečné přípravy finálového mače, do kterého by tenistky
měly jasně postoupit, ať budou hrát
s kýmkoliv. Jsou totiž nejlepší! A jak
Agentura Hóser zjistila, favoritem
na pořadatele finále je Prostějov!
„Moje padesátileté úsilí uspořádat tak prestižní akci v našem
městě je dovršeno. Pokud v dubnu
porazíme Němky, finále se bude

Policie to zamlčela. Na začátku února došlo v Dobrochově k závažnému
trestnému činu znásilnění. Snědý
mladík tam v bytě po dva dny znásilňoval ženu, která si ho sama nastěhovala k sobě domů. Večerník se však
o tomto činu dozvěděl od místních
lidí, policie případ vůbec nepřiznala...

hrát skutečně doma,“ potvrdil Mirda Běloušek, boss prostějovského,
evropského a světového tenisu.
Tato zpráva hodná minimálně
třídenních oslav má však jeden
háček. Kde vyvrcholení Fed Cupu
v Prostějově odpinkat? Počítá se
s více než dvacetitisícovou návštěvou, což v současné době žádné
sportovní zařízení v našem městě
nemůže pojmout. Horečně se tak
od minulých dní na tomto tématu
pracuje i na radnici. „Jako první
mě napadl zimní stadion, kde by
šel vytvořit kvalitní kurt. Jenže jednak se tam tolik lidí nevejde a jednak na podzim letošního roku se
tam už bude hrát hokejová extraliga. Musíme tak rychle vymyslet
něco jiného a nesmíme si nechat

KRIMI
íslo

Trvalo to tři čtvrtě roku, ale
případ je nakonec uzavřen.
Minulý týden prostějovští policisté obvinili z trestného činu
přechovávání drog sedmadvacetiletého muže, kterého při
běžné hlídce kontrolovali vloni
v červenci na silnici u Mostkovic jako cyklistu.

4,5
Muž byl pod vlivem pervitinu,
což jako přestupek bylo vyřešeno za pár týdnů. Bylo tu však
ještě něco mnohem závažnějšího. Mladík měl totiž u sebe ještě
značné množství marihuany,
a k tomu navíc čtyři a půl gramu pervitinu. Policii nyní experti potvrdili „kvalitu“ těchto
držených drog a muži hrozí až
dva roky vězení.

PEDPLATNÉ
608 960 042

ujít možnost uspořádat finále Fed
Cupu,“ míní Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky pro
sport a tenis zvlášť.
Okamžitě se tak podle exkluzivních informací Agentury Hóser začal zpracovávat projekt výstavby
obrovské tenisové haly. A redaktoři už také vědí, kde to bude. „Víceméně vám to už můžu prozradit.
Nová hala pro tenis bude stát za
místním nádražím v Prostějově.
Sice jsme tam původně zamýšleli
postavit jen velké parkoviště, ale to
vem čert. Tenisovou halu musíme
postavit rychle, nejlépe do konce
srpna. Pak ji musí někdo zkolaudovat a měl by se tam odehrát alespoň jeden zkušební turnaj,“ nastínil stavební plány města Zdeněk

Fišerák, první náměstek primátorky pro výstavbu extrarychlých staveb. Podle dalších zdrojů by nová
hala měla pojmout dvacet tisíc diváků a tenisový kurt bude mít speciální tvrdý povrch. „Jsem štěstím
bez sebe, tohle byl můj sen,“ vyjádřil se ještě Mirda Běloušek.
A to nejdůležitější na závěr. Nová
tenisová hala v Prostějově, kde se
uskuteční finále Fed Cupu, bude
stát šest miliard korun a její výstavbu zabezpečí developerská
společnost Tantellan!
Za Agenturu Hóser Majkl

Před devadesáti lety zemřel
prostějovský rodák, klasický filolog a historik dějin starověku
I. V. Netušil. Narodil se 14. května 1850 (jako Jan Netušil) v rodině Václava Netušila, barvíře
na Floriánském náměstí 92. Zemřel 21. února1928 v Charkově.
V Prostějově památku tohoto
významného vědce připomíná
název ulice.
ZAUJAL NÁS…

PETR KOSTKA

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

Foto: internet

Další výrazná herecká osobnost
zavítala do Prostějova. Petr Kostka odehrál společně s Františkem
Němcem ve hře Pan Halpern a pan
Johnson na prknech Městského
divadla v Prostějově skvělé představení.
ZASLECHLI JSME…

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.

RICHARD MITRÁŠ
se narodil 13. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. února
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 23 do 24 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné řídké vlasy.

TOMÁŠ ULRICH
se narodil 9. února 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. února 2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do 50 let, měří mezi 175 až
180 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé oči.

„NECHCI
ZDRŽOVAT,
UŽ JSEM MĚL BÝT
S MANŽELKOU
NA OBĚDĚ!“
Opozičník Petr Kousal
tímto úsměvným
prohlášením de facto ukončil
druhý den jednání
prostějovského zastupitelstva

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -5/-10 °C
Dorota

Úterý

-5/-11 °C
Alexandr

Støeda -5/-12 °C
Lumír

Ètvrtek -3/-10 °C
Bedřich

Pátek

-1/-5 °C
Anežka

Sobota

0/-4 °C

Nedìle

1/-4 °C

Kamil
Stela
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Rom, který hrozil dtem smrtí,
PROSTĚJOV Pamatujete? Na jaře loňského roku Večerník informoval o otřesném a brutálním napadení na dětském hřišti
ve Studentské ulici. Zřejmě zfetovaný Rom tam dětem ve věku
od šesti do deseti let hrozil smrtí a na jejich rodiče křičel, že
je podřeže! Těsně po tomto incidentu to vypadalo, že případ
vyřeší „pouze“ městská policie v rámci přestupkového řízení.
Omyl! Spravedlnost přece jen existuje a hrůzný incident se
dostal až před soudní tribunál...

sedmadvacetiletého Antonína L. byl
již na podzim loňského roku vydán
trestní příkaz. A soudkyně Adéla Pluskalová vynesla za nebezpečné chopro Večerník
vání nad Romem z Prostějova trest.
„Obviněný muž dne 11. května 2017
Michal KADLEC
v blízkosti dětského hřiště ve StudentCelou věc si totiž nakonec převza- ské ulici v Prostějově z malicherných
li kriminalisté a Večerník zjistil, že na a domnělých příčin postupně napadl
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Vyhazov echa

DOSTAL
„PODMÍNKU“
t
s
o
dln
Sprave existuje!

sedmatřicetiletého muže, který v náručí držel kojence. A to slovy, že ho zabije
a rozbije mu držku. Dále devítiletému chlapci hrozil, že ho zabije, zmlátí
a uřeže mu hlavu! Další napadené dvaačtyřicetileté ženě vyhrožoval, že ji zabije, že je děv.., pi.. a kur... Přitom na ni
křičel, že podřeže jejího psa. Smrtí pak
hrozil i dalším dvěma dospělých ženám,

a dokonce i dvěma dalším nezletilým
dětem. Jelikož všem osobám vyhrožoval
v bezprostřední blízkosti jejich obličejů, vyvolalo to opodstatněnou obavu
z uskutečnění takových pohrůžek,“ cituje
Večerník z rozsudku Okresního soudu
v Prostějově, který má redakce k dispozici.
„Za přečin výtržnictví a přečin nebezpečného vyhrožování se tak obžalovaný

EXKLUZIVNĚ

Antonín L. odsuzuje k trestu deseti měsíců odnětí svobody s podmínečným
odkladem na čtyřiadvacet měsíců,“ zní
rozsudek podepsaný soudkyní prostějovského soudu Adélou Pluskalovou.
Velmi dobrou práci odvedlo v tomto
případě Okresní státní zastupitelství.
Ivo Černík přesně odhadl společenskou nebezpečnost v případě, který

Zastupitelstvo trvalo „pouhé“ dva dny

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

ODVOLÁNÍ!

PROSTĚJOV V pořadí již devětadvacáté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova v tomto volebním období trvalo oproti
některým kuloárovým zvěstem a pesimistickým
předpovědím „jen“ dva dny. Nenavázalo tak na
minulé zasedání, které končilo rekordně až ve
středu. Nyní se tedy komunální politici dokázali
prokousat všemi diskusemi a hlasováním během
pondělí a úterý minulého týdne. Večerník byl po
oba dva dny na místě!

Michal KADLEC

Při zahájení zastupitelstva v pondělí 19. února hodinu po poledni potvrdila primátorka Alena Rašková
(ČSSD) pouze dvě omluvenky, a to již tradičně od
poslance Jaroslava Faltýnka (ANO 2011) a také od
Ivan $ech kontra Barbora Prágerová a magistrát. První soudní jednání bylo zatím odro%eno.
Koláž Ve erníku
nezařazeného zastupitele Františka Filouše. O něco
později se z pracovních důvodů dostavil náměstek
hejtmana František Jura (ANO 2011) a po časově
PROSTĚJOV Přeměnu prostějov- Podle informací Večerníku pova- náročné operaci dorazil z nemocnice se zpožděním
ského kina Metro 70 z městské na žuje svůj vyhazov
i lékař Aleš Nevrla (TOP 09 a Nezávislí Prostějované).
příspěvkovou organizaci včetně z kina za pomstu
Hned na začátku jednání se všichni půldruhou hodizbrusu nového vedení neunesl bý- radnice za desítky
nu zdrželi diskusemi o úpravách programu. Opozice
tte
na
valý vedoucí zařízení Ivan Čech. různých udání ze
se do něj snažila prosadit několik nových bodů, ze
n
stra
Ten nyní žaluje magistrát i novou strany jeho synka
kterých nakonec prošel pouze jediný. A to záležitost
ředitelku Barboru Prágerovou. Jakuba...
okolo výstavby Národního centra, u které je kritizován
13

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Do ostrého sporu s milencem vlastní matky se
minulé úterý 20. února dostal
třiadvacetiletý mladík. Rvačku
museli rychle hasit prostějovští
strážníci.
„Celou událost nahlásila matka
agresora v odpoledních hodinách.
Na místě hlídka kontaktovala ženu
i jejího přítele. Ten měl viditelné
zranění na hlavě, lékařské ošetření
ovšem odmítl. Incident se synem
přítelkyně potvrdil a záležitost nechtěl dál řešit. Třiadvacetiletý mladík se na místě již nenacházel. Svým
jednáním je důvodně podezřelý
z přestupků proti občanskému soužití. K projednání přestupkového
jednání u správního orgánu je ale
zapotřebí souhlas poškozené osoby,“ shrnula události Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
(mik)

Sotva bylo minulé pondlí zahájeno další jednání prostjovského zastupitelstva, už se strhla ostrá p&est&elka názor'...
Foto: archiv Ve erníku

13:10
V součtu třináct hodin a deset minut trvalo
devětadvacáté zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Tentokrát byl čas
rozdělen mezi dva dny, přestože někteří politici
s předstihem tvrdili, že se protáhne stejně jako
minule až do středy. Naštěstí tomu tak nebylo...
nejen způsob financování haly, ale hlavně skutečnost,
že ještě není rozhodnuto, kdo bude platit jeho provoz.
„Jenom z ministerstev školství nebo vnitra se o projektu alespoň něco dozvídáme. Jinak jsme ochuzeni
o veškeré zprávy. Paní primátorka, která zastupuje město ve spolku Prostějov olympijský, mi zaslala pouze neúplné informace,“ žehrala na toto téma Hana Naiclerová
(nezařazená). „Poslala jsem vám všechno, co jsem měla
k dispozici,“ opáčila první žena Prostějova.
Vzápětí dokonce z řad opozičních zastupitelů padl
návrh na odvolání primátorky Raškové z funkce ve
spolku Prostějov olympijský. „Připadám si tady jako

v Palermu, toto už není možné! Vy nám, paní primátorko, máte poskytovat úplné informace, my na ně
máme plné právo. Vy nám je ale nedáváte a my si je
musíme vyžadovat někde po ministerstvech. A ještě
je to podle vás špatně, že si dovolujeme navrhnout,
abychom o stavbě Národního centra tady diskutovali.
To, co jste nám rozeslala, je verze špatná a nepravdivá.
Chtěl bych nyní požádat o krátkou přestávku, abych
mohl písemně zpracovat a vzápětí předložit písemný
návrh na odvolání paní primátorky Raškové ze spolku
Prostějov olympijský,“ šokoval Petr Kapounek (Změna pro Prostějov). „Ježíši, děkuji vám, to je vynikající
návrh, víc štěstí mě nemohlo potkat...,“ odpověděla
mu ironicky Rašková.
Po pauze však opozičníci zjihli a návrh odvolat
primátorku ze spolku zaštiťujícího výstavbu Národního centra v Prostějově stáhli. „Na základě
porady během přestávky beru svůj návrh zpět,“ zkrotl
Kapounek. Proč se tak rozhodl, už neosvětlil.
Ostrá slova tedy padala hned na začátku devětadvacátého zasedání prostějovského zastupitelstva. A to byly
před komunálními politiky ještě mnohem živější diskuse na daleko palčivější témata...
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Foto: Instagram@nitramazuols

FILIPÍNY, PROSTĚJOV Už půltucet dílů má za sebou reality show Robinsonův
ostrov. Jak můžete každé pondělí a středu vidět na obrazovkách TV Nova,
atmosféra v obou soupeřících kmenech začíná pořádně houstnout. Dle ohlasů
diváků patří „pohodář“ Martin Složil z Prostějova k největším favoritům na celkové vítězství. To je spojeno s výhrou dvou a půl milionu korun. Sám Složil si
pobyt na ostrově i účast ve hře náramně užívá...
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MILENCI
MATKY
ROZMLÁTIL
HLAVU

BYLI JSME
U TOHO

Primátorka odolala

EŠÍ SOUD snahám o
zjistili jsme

znepokojil všechny rodiče z okolí Studentské ulice. „Já jsem s rozsudkem
spokojen, trest odpovídá hranici trestu, který jsem navrhoval. Musím ale
dodat, že uvedený muž nebyl předtím
soudně trestán, do té doby byl bezúhonný. Z jeho strany šlo o jakýsi exces,
který se snad už nebude nikdy opakovat. Muž ostatně přijal trestní příkaz
bez řečí, ani se proti němu neodvolal,“
prozradil exkluzivně Večerníku okresní státní zástupce Ivo Černík.

PO STOPÁCH STARÉHO

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

HOLKY NA ZABITÍ
narozeniny neslavily
na jeábu, ale na kuleníku
PROSTĚJOV Je tomu rok, co
nejen prostějovskou veřejnost
zaujala dvojice „holek na zabití“,
které vyšplhaly na jeřáb ve Vodní ulici, kde oslavily narozeniny
jedné z nich. Zajímalo nás, zda se
Tereza Texlová, která propadla
Rooftoppingu čili lezení po střechách a jeřábech bez jištění, dožila
i letošních narozenin. Jak Večerník
zjistil, vyplavený adrenalin v krvi
obou dívek tentokrát vystřídal alkohol...
Lelkovat se dá na spoustu způsobů.
Právě pocity nudy a touha po vystoupení z běžného života jsou zřejmě
tím hlavním motorem, který žene
Terezu Texlovou do nebezpečných
situací v závratných výškách. Přestože
tuto slečnu loni po oslavě narozenin
na vrcholu stavebního jeřábu zadrželi policisté, ona ve svém koníčku
pokračovala i nadále. Změna byla
snad pouze v tom, že za fotografie
v riskantních pozicích dostávala honoráře od firem, jejichž oblečení na
fotkách uveřejněných na sociálních
sítích propagovala.

Napsáno
pred


V nedli 12. února slaví Tereza Texlová se svojí kamarádkou Anetou narozeniny. Zatímco loni oslava probhla na
vrcholu je&ábu ve Vodní ulici, letos se ob dív%iny potkaly na
kule%níkovém stole.
2x foto: Instagram

Kromě rodného Prostějova se tedy
Tereza fotila ve výškách v Olomouci, Praze, Londýně, Dallasu či na
různých místech Kalifornie. Jako
modelka rovněž spolupracovala
s jedním z výrobců energy drinků.
Studium dvacetiletou dívku zaválo
v průběhu roku také do Dánska. Na
únorové narozeniny se však vrátila
do rodného Prostějova, aby zde po

roce opět slavila se svojí nejlepší kamarádkou Anetou. Místo adrenalinu si však letos děvčata užívala spíše
alkoholu. „Mám velké plány, vize
a cíle,“ napsala poněkud ironicky Tereza ke své narozeninové fotografii
plné poloprázdných lahví drahého
alkoholu.
Tak vše nejlepší a hlavu vzhůru,
Terezko!
(mls)

CO SE DĚJE V REPECHÁCH?
Penzion zavřený a stavba rozhledny stojí
REPECHY Otevřením penzionu
Lada v roce 2012 získaly Repechy
dominantu, která si dala za cíl zahájit novou epochu v rozvoji turistického ruchu a posunout obec
mezi významné rekreační lokality
celého kraje. Součástí velkorysého
a v mnoha ohledech vydařeného
projektu se měla stát i nová rozhledna. Nyní to vypadá, že její výstavba
ustrnula na mrtvém bodě a provoz
restaurace se dostal do slepé uličky.
Vzniká tak místo sluncem zalitého
turistického cíle nový STÍN PROSTĚJOVSKA?
V malebném údolíčku na kraji vesničky Repechy si na přelomu tisíciletí
vyhlédli mistryně světa v dráhové
cyklistice Lada Kozlíková a její trenér
Břetislav Usnul polorozpadlý statek.
V roce 2012 na jeho místě slavnostně
otevřeli krásný dřevěný srub. V jeho
prostorách fungovaly restaurace
a penzion s kapacitou dvaceti lůžek.
Kolem objektu zasazeného do romantické krajiny Drahanské vrchoviny vede cyklostezka do Repešského
žlebu, který nabízí výjimečné přírodní scenérie. Právě cyklisté měli
v penzionu Lada skutečnou oázu na
své pouti. Podobné to bylo i s běžkaři, kteří za dobrých sněhových
podmínek mohli využívat upravené
trasy v okolí. U objektu začal fungovat i malý lyžařský vlek, v okolních
ohradách se pásly kozy i prasata. Majitelé se rovněž snažili pořádat celou
řadu sportovních či společenských
akcí, lákali na rodinou atmosféru

Takto to v Repechách vypadalo za%átkem února.
Sníh z terasy byl sice odmetený, samotná restaurace
však prakticky nep&ístupná.
Foto:www.pensionlada.cz
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podniku. Tu si
svorně pochvalovali snad všichni
návštěvníci, kteří
si mohli stěžovat
snad jen na vyšší
ceny. „Užili jsme si
krásné běžkování, skvěle
upravené stopy a příjemné posezení
v restauraci. Byli jsme v Repechách
už několikrát a vždy jsme se odtud
vraceli nadšeni a s krásným zážitkem.
Těšíme se, až vyrazíme v létě na kolo
a v penzionu se opět rádi zastavíme,“
zvěstovala například ještě loni v únoru Dana Střížová.
Jenže zastavit se v penzionu není
v poslední době vůbec nic jednoduchého. Zdejší restaurace má
totiž aktuálně otevřeno pouze čtrnáct hodin týdně! Její provozní doba
je limitována sobotou a nedělí vždy
od 11:00 do 16:00 hodin. „Bohužel
v Ladě bývá otevřeno celý týden jen
od června do srpna, jiné měsíce pouze o víkendu. Pro toho, kdo jezdí na

kole mimo svátky a víkendy, je to špatné,“ komentoval tuto situaci Roman
Štencl.
Zatímco návštěvníci se musí vyrovnávat se značně okleštěnou provozní dobou restaurace, majitelé zase
bojují s projektem nové rozhledny,
která má vyrůst nad penzionem.
S její výstavbou se začalo loni v listopadu a dle původních plánů měla
už více jak rok sloužit svému účelu.
„Z místa je krásný rozhled na Jeseníky, Hostýnské vrhy a Beskydy,“
navnadil mnohokrát v minulosti
Břetislav Usnul, majitel nedalekého
penzionu Lada v Repechách a hlavní iniciátor celého projektu.
>>>dokončení na straně 11

Porno na radnici. Vyšetování skonilo, zapomete
Na podzim roku 2007 se na informačním kiosku na budově radnice
objevilo něco, co tam být v žádném
případě nemělo. Dvojice náhodných chodců tady na internetových
stránkách našla údajně velice lechtivé záběry hraničící s pornem. Muž
se ženou na věc ihned upozornili
policii a tvrdili, že si porno na městském webovém zařízení natočili na
mobilní telefon.
Jak nás ovšem na konci minulého týdne prostějovští policisté informovali,

šetření této události uvízlo na slepé koleji a případ byl odložen! „Po konzultaci se státním zástupcem byl případ
odložen s tím, že pokud se podaří získat nové informace, může být znovu
kdykoliv otevřen,“ potvrdila Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR
Prostějov. „Problém je ten, že nikdo
v tuto chvíli neví, co se vlastně na obrazovce na radnici ve skutečnosti objevilo. Všichni hovoří o pornu, ale nikdo
ho neviděl. Oznamovatel sice tvrdil,
že má všechno nahrané na mobilním

telefonu, ale tento důkaz nám nakonec
nepředal. Prý už tento záznam smazal.
Takže nyní nevíme, zda tam skutečně
nějaké erotické stránky naběhly, nebo
šlo o fotky manekýnek v plavkách“
dodal Zdeněk Riedinger, ředitel prostějovské policie.
Podle policistů se ani zástupci města
nepřetrhli v tom, aby pomohli celý
případ objasnit. „Odpovědní pracovníci městského úřadu nám nebyli schopni doložit, co se v danou
chvíli na obrazovce informačního

kiosku zobrazovalo,“ uvedl policejní
šéf. „Provoz informačního kiosku
je určitým způsobem monitorován
a my jsme si nechali vyjet archivní
záznamy. Zjistili jsme přesný časový
sled, v jakém okamžiku a které stránky byly spuštěny. Vím, že v jednu
chvíli se na obrazovce objevila stránka, která mohla mít erotický obsah,“
přiznal se ale Večerníku Pavel Drmola, místostarosta města. Podle
něj ale město tyto veškeré záznamy
předalo policii...

18022310241
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pohled zpátky

jak šel čas Prostějovem ...

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU
Tento deset let starý příběh už dnes
budí úsměvy na našich tvářích. Například při současné vyspělé technologii by byla naprostá maličkost
vytáhnout si z paměti radničního
internetu přesné stránky, které byly
v daný moment na obrazovce informačního panelu. A dodnes si
myslíme, že tyto prostředky mohli
policisté využít už v roce 2008. Ale
choulostivý případ byl tak nějak
odložen... Nu, co už teď. Snad se
porno na radnici už v žádné formě neobjeví, ostatně podobných
informačních panelů existuje stále
víc. I když, někteří mladí aktivisté
by alespoň zase měli do čeho bušit!
(mik)

Rejskova ulice

Nejhezí prostjovská ulice. Leží nedaleko historického mstského centra.
Vznikala na p&elomu 19. a 20. století a &íkalo se jí „nejaristokrati%tjší ulice“ (nejhez%í
ulice obývaná vzdlanými lidmi). Sou%asný název nese ulice od 31. ledna 1893, za
nmecké okupace byla zvána Rejsek-Strasse. Pojmenována byla podle %eského
gotického stavitele Matje Rejska (1445-1506). Na severní stran ústí ulice k místnímu železni%nímu nádraží bývalé Moravské západní dráhy. Po pravé stran d&íve
stávala dvou&adá o&echová alej, pozdji platanová. Osvtlení zajiš*ovalo nkolik obloukových lamp Františka K&ižíka s okrasnými sloupy. Místo rohového p&ízemního
domku vlevo byl v roce 1924 postaven dvoupatrový %inžovní d'm, ve kterém byla
v roce 1926 otev&ena takzvaná ´Nová lékárna´. 2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Dukelská brána
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ERNÁ
168 ZATENI
UKRAJINCI
S
FALEŠNÝMI
DOKLADY
Razie na Prostějovsku odhalila šestici „nelegálů“

s mstskou policií

Pes vnikl i do hospody
Během čtyř dnů od neděle 18. do
středy 21. února strážníci odchytili
hned pět zatoulaných psů. Prvního
nalezl oznamovatel předminulou
neděli kolem poledne v areálu firmy za Brněnskou ulicí. Jednalo se
o černou fenu menší velikosti. Další byl nalezen o dva dny později
v ulici Vrahovická. Šlo o dlouhosrstého křížence černohnědé barvy.
V odpoledních hodinách se po Svatoplukově ulici potuloval americký
stafordšírský teriér bílo-hnědého
zbarvení. Křížence zlaté barvy pak
předala strážníkům jednatřicetiletá žena. Pes běhal po Partyzánské
ulici. Poslední odchycená fena se
ve večerních hodinách zaběhla do
restaurace v Plumlovské ulici. Pro
tulačku se po dvaceti minutách
přihlásil majitel, který ji již hledal.
Přestupkové jednání s ním strážníci
vyřešili na místě v příkazním řízení.
Ostatní psi byli převezeni do útulku
pro opuštěná zvířata v Olomouci.

Kouřil, odjel busem
Při dohledu na veřejný pořádek
si strážníci předminulý pátek
16. února v ranních hodinách povšimli osoby kouřící v zastřešené
zastávce. V dotyčném byl zjištěn
sedmatřicetiletý muž. Hlídkou byl
upozorněn na přestupkové jednání. Během projednávání celé situace se muž rozhodl místo opustit
a nastoupil do právě přijíždějícího
autobusu MHD. Se slovy, že nebude čekat, protože má na spěch
a občanku si vyzvedne na služebně, odjel pryč. Po dvou hodinách
se skutečně dostavil na služebnu.
Strážníci muže poučili, že svým
jednáním porušil nejen takzvaný
protikuřácký zákon, ale i zákon
o občanských průkazech. Oba přestupky byly předány k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

V baru zničil květináč
Dvě hodiny po půlnoci v sobotu
17. února bylo přijato oznámení
o opilém muži, který kopal do
květináče a následně se v baru dožadoval podání alkoholických nápojů. Oznamovatelka strážníkům
označila nevhodně se chovajícího
muže, který nechtěl opustit bar.
K celé situaci se odmítal vyjádřit
a cokoli na místě s hlídkou řešit. Ke
zjištění totožnosti byl předveden
na Obvodní oddělení Policie ČR.
Tím, že znečistil veřejné prostranství a neuposlechl výzvy úřední
osoby, se šestadvacetiletý muž
dopustil přestupku proti veřejnému pořádku. Za ten mu správní
orgán může udělit pokutu do
20 000 korun.

Michal KADLEC
„Ve středu čtrnáctého února v dopoledních hodinách se policisté z oddělení
pobytové kontroly, pátrání a eskort společně s kolegy z oddělení dokumentace
odboru cizinecké policie zaměřili na
oprávněný pobyt cizinců na území České republiky v ubytovacím zařízení na
Prostějovsku. Během akce zkontrolovali šest cizinců, kteří se prokázali ukrajinskými cestovními pasy. Policisté však

záhy zjistili, že cizinci užívali i rumunské
identifikační karty, které následně předložili. Zkoumáním rumunských dokladů policisté rozpoznali, že se jedná o padělky. Šestici cizinců ve věku od dvaceti
do osmadvaceti let zadrželi a každému
z nich sdělili podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny,“ uvedl
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Okresní státní zástupce v Prostějově v pátek 16. února rozhodl ve

V baru nepil, ale kradl

Cizinecká policie podnikla razii na Prostjovsku, na ubytovn našla šestici Ukrajinc' s falešnými doklady.
Ilustra ní foto

všech šesti případech o podmíněném odložení podání návrhu
na potrestání a zároveň dal pokyn
k propuštění osob ze zadržení.
„Současně však bylo s cizinci vedeno
i řízení o správním vyhoštění. Nakonec
ve všech šesti případech bylo správním

orgánem vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, které ukládá cizincům
zákaz vstupu na území členských států
Evropské unie v délce jednoho roku,“
dodal Hejtman. Jak ještě zdůraznil, podobně zaměřené akce budou následovat i v dalším období.

Minulé pondělí 19. února v době
od půlnoci do půl deváté ráno
došlo nedaleko centra města ke
vloupání do provozovny baru.
Dosud nezjištěný pachatel do
objektu vnikl po násilném překonání vstupních dveří, načež
provozovnu prohledal a odcizil
z ní finanční hotovost bezmála
čtyřicet tisíc korun, dvě lahve alkoholu a 752 různých stíracích losů.
Výše škody způsobené odcizením
věcí byla vyčíslena na bezmála sto
tisíc korun. Škoda způsobená poškozením vyčíslena dosud nebyla.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto jednání za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Zadrželi hledaného po celé Evrop Zmlátil „bývalku“
PROSTĚJOV
Minulé
úterý
20. února odpoledne kontrolovali
policisté prostějovského dopravního inspektorátu dodržování rychlostních limitů jízdy na dálnici D46.
Krátce po patnácté hodině změřili
směrem k Prostějovu jedoucímu
automobilu značky Audi rychlost
jízdy 182 kilometrů za hodinu, a
to v úseku s nejvyšší povolenou
rychlosti 110 kilometrů. Nejprve
se zdálo, že dojde k běžnému řešení, kdy řidič dostane pouze pokutu
a odečtou se mu body. Jenže...
„Policisté vozidlo Audi dojeli a s pomocí světelného nápisu vyzývajícího
k následování hlídky s ním sjeli na exitu mimo dálniční těleso. Při následné
silniční kontrole policisté zjistili, že na
řidiče, pětapadesátiletého cizince s trvalým pobytem v České republice, byl

v Itálii vydán evropský zatýkací rozkaz.
Na základě toho byl řidič omezen na
osobní svobodě a byla mu přiložena
pouta. Dalším šetřením na místě policisté zjistili, že automobil typu Audi
Q7 je také v pátrání. To po vozidle
v hodnotě 2,5 milionu korun vyhlásila policie německá,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Po
provedení administrativních opatření
byl muž s příslušným spisovým materiálem předán Krajskému státnímu zastupitelství v Brně k vydávacímu řízení.
Vozidlo Audi bylo zajištěno a bude vydáno oprávněnému vlastníkovi. Přestupek překročení nejvyšší povolené
rychlosti jízdy bude k dořešení předán
příslušnému správnímu orgánu,“ sdělil
mluvčí prostějovské policie. (mik)
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útok přijeli řešit policisté, muž popsal krvavý incident František
navíc hrozil své bývalé partnerce Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
zabitím. Ženu převezla sanitka do ředitelství Policie Olomouckého
nemocnice se zraněnou hlavou kraje pro Územní odbor Prostějov.
a vyraženým zubem!
Během trvání útoku měl podezřelý
„V sobotu osmnáctého listopadu do- mladík bývalé přítelkyni také verbálšlo v obci na Konicku k fyzickému ně vyhrožovat zabitím. „Policisté ve
napadení pětadvacetileté ženy, která věci zahájili úkony trestního řízení
při fyzickém útoku utrpěla zranění, pro podezření z přečinu nebezpečproto na místo přivolala zdravotnic- ného vyhrožování a přečinu ublížení
kou záchrannou službu. Lékaři pak na zdraví. V případě prokázání viny
na základě zjištěných skutečností a odsouzení podezřelému hrozí trest
věc oznámili policii. Policisté prove- odnětí svobody na šest měsíců až tři
deným šetřením zjistili, že ženu měl léta,“ potvrdil Kořínek.
(mik)

Bitka pi rodinné oslav

Seste napráskal páskem
PROSTĚJOV Takhle si to příbuzní určitě nepředstavovali. Rodinná oslava v jedné z prostějovských
restaurací skončila fiaskem. Ženu
tady zmlátil její vlastní bratr a použil
k tomu skutečně originální metodu...
V neděli 17. února se rodinná oslava poněkud zvrtla. „Dvě hodiny

po půlnoci bylo přijato telefonické
oznámení od ženy, že byla napadena
svým bratrem. Na místo byla vyslána
hlídka, která kontaktovala dvaačtyřicetiletou napadenou ženu. Ta měla
rodinnou oslavu v hostinci v Prostějově a dostala se do slovní rozepře se
svým bratrem. Muž po hádce sestru

udeřil do obličeje a na zemi ji několikrát přetáhl páskem z kalhot. Na
místě se v době příjezdu strážníků již
nenacházel, výpověď poškozené však
potvrdila i svědkyně incidentu. Zraněná žena byla převezena na ošetření
do nemocnice,“ informovala Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské po-

licie Prostějov. „Přestupkové jednání
pětačtyřicetiletého muže bylo předáno příslušnému správnímu orgánu.
K zahájení řízení o přestupku mezi
osobami blízkými je ale třeba souhlas
poškozené osoby. O tom hlídka ženu
poučila,“ dodala mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Ilustra ní foto: internet

K pití se přiznal
V pátek 23. února dopoledne
kontrolovali policisté v ulici Vrahovická cyklistu. Pětačtyřicetiletý
muž se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, která
byla pozitivní. Cyklista nadýchal
1,46 promile alkoholu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil
a k požití alkoholu se doznal. Další jízda mu byla zakázána. Nyní je
podezřelý z přestupku o provozu
na pozemních komunikacích, za
který mu hrozí pokuta od 2 500
korun do 20 000 korun.

Straka na půdě
Neznámý pachatel vnikl v přesně
nezjištěné době od úterý 20. do
čtvrtka 22. února do prostějovského bytového domu. Zloděj vypáčil dveře od půdních prostor, na
půdě poškodil visací zámek jedné
z půdních kójí a vnikl dovnitř. Kóji
prohledal a odcizil z ní elektrickou
vrtačku s vrtáky, železnou palici,
kombinované kleště, instalatérskou brašnu a židli. Zloděj způsobil
čtyřiašedesátiletému muži škodu
za téměř pět tisíc korun. Pachatel je
podezřelý z trestných činů porušování domovní svobody a krádeže,
za které mu hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

LAKATOŠE ZE SPLÁVKU ZAVŘELI
Negramotný invalida Radek Lakatoš nikdy nepracoval, RADĚJI KRADE

PROSTĚJOV Co s ním? Radek Lakatoš v osmatřiceti letech neumí číst a psát, v životě nepracoval, žije ze sociálních dávek,
k nimž si občas přilepšuje krádežemi a loupežemi, za které
byl už devětkrát trestán. Dělat si iluze o tom, že svůj životní
styl někdy změní, by bylo dosti naivní. A tak jej prostějovská
soudkyně minulé úterý poslala na dva roky do vězení. V jeho
případě to však nepochybně nebude poslední trest, u kterého
byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Než byl Radek Lakatoš zatčen a umístěn do vazby, přebýval v ulici Na Splávku v Domamyslicích. V úterý 20. února
byl obžalován z toho, že se loni v říjnu
pokusil okrást studenta prostějovské
průmyslovky v parčíku před školou.

Práce? Ne, nikdy!
Obžalovaný mimo jiné vylíčil, jak někteří naši invalidní důchodci tráví svá
všední odpoledne. „Šel jsem z baru,

měl jsem v sobě nějakou whisky a pár
piv. Co přesně se stalo, si nepamatuji,
pořád mi to nejde do hlavy,“ vypověděl
Lakatoš, který přiznal že „trávu“ kouří
prakticky denně a dříve býval závislý
i na heroinu. „Práce? Ne, nikdy jsem
nepracoval,“ reagoval na dotaz soudkyně Lakatoš, který neumí číst ani psát
a je veden jako invalidní důchodce III.
stupně. Co je konkrétním důvodem
jeho zdravotních potíží neprozradil, u soudu se odkazoval na to, že
špatně slyší.

námi chodil, že prý prodáváme nějakému klukovi trávu. To nebyla pravda,
navíc jsme ho vůbec neznali. Pak chtěl
peníze na vlak do Prahy, ukazoval jsem
mu, že v peněžence žádné nemám, on
šel blízko ke mně a sahal mi do kapsy
u kalhot, kde jsem měl mobil. Nic mi
však nevzal, stihl jsem ho odstrčit. Prý
pak měl vyhrožovat, že má pistoli,
navíc od benzinky přišlo pár dalších
Romů. Jeden kamarád proto zavolal
policii,“ popsali prakticky shodně poškozený a jeho spolužák.

Ochrana spoleènosti

Obhajoba upozorňovala na drobné
nepřesnosti v jejich výpovědi. Ta se
měla týkat zejména toho, zda zloděj
prohledával kapsy u kalhot či bundy
poškozeného. Soudkyně však měla
relativně brzy o celé záležitosti jasno
a poslala Lakatoše na dva roky za mříže. „Výpověď obou svědků byla zcela
Jak to vidìl poškozený? dostatečná a věrohodná. ObžalovaCo přesně se v parčíku kolem čtrnácté nému přitěžuje, že byl v minulosti již
hodiny stalo, popsali hned dva svědci. devětkrát trestán, a to za opakované
„Šli jsme do parku před školou a on za krádeže i loupeže. Nepodmíněný trest

BYLI JSME
U TOHO

Radek Lakatoš má za sebou devt
trest', z vzení byl propuštn naposledy na podzim 2016, kv'li krádežím byl nedávno opt vzat do vazby.
Foto: Martin Zaoral

tak pravděpodobně nepovede k jeho
nápravě, ale k ochraně lidí před jeho
další trestnou činností,“ odůvodnila
rozsudek Ivona Otrubová.
Pro Radka Lakatoše to přitom nebude
jediný trest. Přestože jej policie vyšetřovala v souvislosti s tímto případem,
on kradl zřejmě dál a přestal až po
svém vzetí do vazby. Kvůli jeho dalším
kouskům jej soud teprve čeká.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly
lhůty pro možnost odvolání.

15021020132

Ilustra ní foto: internet

V dopoledních hodinách předminulé soboty 17. února zpozorovala hlídka v okolí drozdovického
rybníka dva bezdomovce sedící
na lavičce v autobusové zastávce. Pánové popíjeli víno v místě,
kde to zakazuje vyhláška města.
A také kouřili v zastřešené zastávce, což taktéž není povoleno.
Při zjišťování totožnosti jeden z
nich předložil hlídce značně poškozený občanský průkaz. Tím
se sedmatřicetiletý muž dopustil
i přestupku proti zákonu o občanských průkazech. O tom strážníci
muže poučili. Z místa byla dvojice
následně vykázána a celou záležitost bude řešit správní orgán.

KRONIKA

PROSTĚJOVSKO V Prostějově i okolí se tu a tam dozvídáme
o raziích cizinecké policie, většinou ovšem s negativními výsledky. Tentokrát šli policisté zřejmě najisto. V jedné z ubytoven
odhalili šest Ukrajinců, kteří se prokázali falešnými doklady.
A ještě k tomu rumunskými. Po zatčení je sice státní zastupitelství nechalo pustit na svobodu, správní orgán ovšem rozhodl
o vyhoštění.

150123020036

Pili a hulili na zastávce

milujeme vecerník


Pavel SIMČUV
20. 2. 2018 50 cm 3,10 kg
Křtiny

Jiří VYSLOUŽIL
20. 2. 2018 53 cm 3,35 kg
Smržice

Ema KRYŠTOFOVÁ
18. 2. 2018 50 cm 3,10 kg
Prostějov - Vrahovice

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Michaela VÁLOVÁ
18. 2. 2018 51 cm 3,20 kg
Prostějov

(Ptení, Vícov, Stínava) čekaly laserová stezka
a balancovník, nechyběl ani úkol pro učitele.
Novinkou bylo „riziko“, díky kterému soutěžící mohli body buď získat, nebo naopak ztratit. Prvním soupeřem žáků ze Ptení byla ZŠ
T.G.M. Bílovec, kterou se jim v napínavém
průběhu podařilo porazit. V dalším klání pak
svým protivníkům těsně podlehli. „Asi nejvíc
se nám dařilo v rychlostních otázkách, které
jsme s převahou zvládli a skvěle jsme se doplňovali,“ popsala soutěžící Klára Sittová, která
rovněž poděkovala úžasnému publiku složenému z žáků osmé a deváté třídy. „Bez nich
by to určitě nebylo ono!“ vzkázala Sittová.
(mls)
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PROSTĚJOV Sníh je na Hané každoročním problémem. Buď nenapadne vůbec,
nebo když napadne, tak všechny zaskočí.
Překvapit se ovšem nenechají organizace
zapojené do projektu Sněhuláci pro Afriku. Tato akce běžící již šestým rokem má
netradičním způsobem pomoci malým dětem, letos konkrétně v Gambii, a zpříjemnit jim tak jejich nelehký život.
Účastníci postaví sněhuláky, vyfotí je a následně i zašlou dobrovolnou částku na účet
pořadatele, kterým je Gymnázium v Ostravě-Hrabůvce. Z vybraných prostředků
se nakoupí kola, která se pošlou na africký
kontinent.
Tentokrát se podařilo postavit sněhuláky
až 16. února a stavitelé ze Střední zdravotnické školy Prostějov využili sněhový materiál až do poslední vločky, jelikož vzhledem
k teplotám skoro tál pod rukama. Ale dobrá věc se podařila a sněhuláci vydrželi alespoň focení a čtyřiadvacet hodin, než opět
roztáli. Teď ještě bude poslána suma, která
se aktuálně vybírá, a snad alespoň tahle
malá kapka pomůže dobré věci.
Dodejme ještě, že dalším partnerem projektu je i organizace Člověk v tísni, o. p. s.
(mm)

Foto: Martin Mokroš

podařila

se opět

Dobrá věc

Jan BENEŠ
20. 2. 2018 52 cm 3,55 kg
Prostějov

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.



Bludiště je televizní soutěž vysílaná na kanálu České televize Déčko. O účast se mohou ucházet čtyřčlenná družstva žáků základních škol nebo víceletých gymnázií ve věku 13 až 15 let
a je jedno, zda je složeno z dívek, či chlapců. V Bludišti vítězí družstvo, které získá v součtu
všech disciplín nejvíce bludišťáků neboli bodů. Podle dosažené bodové hranice pak získává
ceny bronzového, stříbrného a zlatého bludišťáka. Vítězné družstvo postupuje do dalšího
dílu. Po třetí výhře, po sobě jdoucí v jednotlivých dílech soutěže, družstvo končí.

co je bludištì?

PTENÍ „Kdo nezabloudí v Bludišti, ten
se ani ve světě neztratí,“ tak zní podtitul
známé televizní soutěže žáků a studentů
víceletých gymnázií. Do klání se nedávno
úspěšně zapojili i žáci osmé a deváté třídy ZŠ Ptení. Vidět na televizní obrazovce
v akci je budete moci v sobotu 10. a 17.
března od 11:30 hodin na programu České televize Déčko.
Iniciátorkou nápadu vyzkoušet své schopnosti i znalosti v Bludišti byla učitelka Renata
Vojtěchovská. Dostat se do soutěže ovšem
nebylo nic snadného, pozvánce z televize
předcházely tři neúspěšné přihlášky. V Bludišti na čtyřčlenný tým nazvaný PTEVISTI

Jednou zvítězily a podruhé těsně padly. Sledovat je můžete dvě březnové soboty

DĚTI ZE PTENÍ V TELEVIZNÍM BLUDIŠTI NEZABLOUDILY

Samuel FRANZ
20. 2. 2018 50 cm 3,30 kg
Víceměřice

Klára KAMPOVÁ
18. 2. 2018 50 cm 3,25 kg
Brodek u Konice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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

Oním „všichni víme proč“ myslela
primátorka podle zjištění Večerníku
jediné. Vedení města nechce veřejně dopředu prezentovat kroky, které nyní prostřednictvím advokátní
kanceláře Ritter a Šťastný učiní ve
sporu s Manthellanem. A že půjde
o kroky soudní, o tom si už nyní štěbetají i vrabci na střeše!
„Během tohoto uzavřeného jednání
s pány advokáty jsme se nic nového
sice nedozvěděli. Byli jsme pouze informováni o současné situaci a hlav-

ně o postavení města i jeho šancích
v případě žaloby od Manthellanu.
A pokud nadále budeme tvrdit, že
smlouva o pronájmu pozemků v centru města společnosti Manthellan je
neplatná, soudu se určitě nevyhneme. Je ale pravda, že právní kroky,
které nyní advokátní kancelář za nás
udělá a které nám oba pánové popsali, by neměl nyní slyšet hlavně nikdo
z Manthellanu,“ prozradil Večerníku
jeden z prostějovských zastupitelů,
který si nepřál být jmenován.

„Vzhledem k tomu, že se v mediálním prostoru a sociálních sítích šíří zkreslené informace o průběhu jednání zastupitelstva konaného 19. 2. 2018, ráda bych uvedla
vše na pravou míru. K jednacímu bodu číslo 8 - Záležitosti Manthellan - jsem vyhlásila řádnou přestávku se žádostí k zastupitelům a radním, aby setrvali v místnosti.
Během této přestávky proběhla porada právní kanceláře Ritter - Šťastný s klientem,
tedy městem Prostějovem, týkající se dalšího postupu ve věci budoucí stavby nákupní
galerie. Právní kancelář Ritter - Šťastný město v jednání se společností Manthellan
zastupuje. Právní kroky a návrhy není vhodné online ventilovat při veřejném jednání
pod dohledem mikrofonů a kamer. Z tohoto důvodu jsem vyhlásila zmíněnou hodinovou přestávku, která platila jak pro veřejnost, tak i zaměstnance Magistrátu města
Prostějova. Z této právní porady nevzniklo žádné usnesení, probíhala porada, nebyly
tedy porušeny žádný zákon a nařízení. Po přestávce bylo 29. zasedání Zastupitelstva
města Prostějova opět veřejné tak, jak ukládá zákon. Doslovný záznam vyhlášení
přestávky navíc jasně dokazuje, že nešlo o jednání zastupitelů za zavřenými dveřmi,
jak některá média informují, ale o řízenou přestávku.“
Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova

 "   

7/ 7 \ ]! ;* + =   : /  :   
  :   Y     &+ !&   %  &"
  #

„Lidé se chtějí bavit a setkávat se,“
libovala si po únorovém Masopustu VHUL¾O
YHéHUQÊNX
první žena města Alena Rašková

Byl to pro mnohé šok, když v pondělí
pár minut před patnáctou hodinou
primátorka a řídící schůze zastupitelstva Alena Rašková vyzvala přítomnou
veřejnost, novináře, ale dokonce také
vedoucí všech odborů magistrátu včetně tajemnice, aby opustili jednací sál!
Proč? „Vyhlašuji hodinovou přestávku.
Prosím všechny přítomné, kromě členů zastupitelstva, aby opustili všechny
místnosti. Jak nahoře, tak i dole. Další
jednání bude jenom pro zastupitele
a bude neveřejné,“ zmrazila většinu
přítomných primátorka. „Je přestávka,
prosím! Opusťte všichni jak dolní, tak
horní místnost, zastupitelé ale zůstávají. A prosím vypněte všechna nahrávací zařízení. Přestávku mají i technici
a zapisovatelky,“ zavelela razantním
prohlášením Rašková podruhé, když
se mnohým opustit obřadní síň radnice
příliš nechtělo.
Večerník byl tedy přinucen vypnout nejen diktafon a kameru, kontrolou prošel
i notebook, který během uzavřeného
jednání zůstal v obřadní místnosti. Ve
dveřích jsme se při odchodu zrovna míjeli s pány Petrem Ritterem a Zdeňkem
Šťastným, renomovanými advokáty...
Jednání s vyloučením veřejnosti se
protáhlo na hodinu a dvacet minut.
Po zahájení již veřejného zasedání si
někteří zastupitelé stěžovali. „Chtěl
bych požádat o upřesnění dalšího programu jednání. V patnáct hodin tady
stály zástupy občanů, kteří chtěli vidět
a slyšet diskuse o Manthellanu. A nyní
jsou všichni zklamaní. Podle mě nebylo
vhodné vykazovat veřejnost, vedoucí
odborů a další. Jsem z toho otrávený,“ pronesl Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov), zatímco byl z horní galerie
obřadní síně, kde měla svá místa veřejnost, slyšet pískot. „Vykázala jsem veřejnost, a já si myslím, že všichni víme
proč! Pokud ne, tak se vám omlouvám
a příště nebudu vykazovat nikoho,“ zareagovala na kritiku tak trochu uraženě
Alena Rašková.

Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Sama navštívila druhý ročník prostějovského masopustu a na
náměstí před muzeem strávila několik hodin. Jakmile lidovou veselici společně s náměstkem Jiřím Pospíšilem slavnostně zahájila, sestoupila mezi lid
a stala se přímou součástí hojně navštívené akce, která v Prostějově zanechala druhý únorový víkend velice příznivý dojem. Večerník se primátorky Aleny Raškové přeptal na její masopustní dojmy.
„Jsem velice ráda, že se nám podařilo
EXKLUZIVNÍ
naplnit cíl, a to vrátit se k tradicím narozhovor
šich předků. Loňský první ročník byl
pro Večerník
takový trochu testovací, jakmile se
setkal s úspěchem, šli jsme s chutí do
Michal
letošního. A i ten se vydařil. A samozřejmě jsem leccos chutnala. Mám
KADLEC
zabijačkové laskominy ráda a i za
 Jak hodnotíte letošní druhý roč- cenu, že mi může být špatně. Prostě
ník Masopustu na prostějovském nikdy neodolám.“ (směje se)
náměstí? Ochutnala jste sama někte-  Co říkáte na velkou návštěvnost akce?
rou ze zabijačkových laskomin?

„Jsem pochopitelně velice ráda, že
se masopust setkal s takovým úspěchem. Opět se potvrdilo, že se lidé
chtějí bavit, chtějí se setkávat, povykládat si, zastavit se v každodenním shonu a jen tak normálně se poradovat ze života. A to je moc dobře.“
 Je Masopust podle vás určitou
cestou, jak oživit prostějovské náměstí?
„Určitě ano. Smyslem návsi nebo náměstí bylo už historicky přece to, že
se tam lidé scházeli, všechno důležité i méně důležité prodiskutovali.
I když dnes mnohdy osobní setkání
nahrazuje internet, Facebook a podobné vymoženosti, v jádru jsme
stejní jako naši předci. Taky chceme

slyšet a vidět reakci na svá slova, taky
si chceme povykládat o všem kolem
nás jako například o dětech, rodině či
kamarádech. A proto se snažíme, aby
se náměstí znovu stalo tím místem
k setkávání.“
 Lidé byli spokojeni, přesto někteří z nich kritizovali jedinou věc,
že plocha náměstí u muzea byla
pokryta ledem, což bylo mnohdy
nebezpečné. Co vy na to?
„To, že na náměstí zůstaly zbytky sněhu, bylo z jedné strany nepříjemné,
na druhé straně jsme se ale nechali
přemluvit umělci, že takové počasí
k masopustu patří... A tak jen doufám, že nejsme míň opatrní a míň šikovní než naši předci.“

  #

PROSTĚJOV Dnes již posedmé otevíráme kolotoč rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který jsme pojmenovali „NA ROVINU“. Jak známo, v tomto seriálu se
známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata. Jako první vždy přichází na řadu člen Rady statutárního města Prostějov, v tomto případě přímo primátorka. Příště dojde
na zástupce podnikatelské sféry, kterého vystřídá osobnost z kulturní či společenské oblasti a jako poslední oslovíme pracovníka státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

#$   
na rok
2018
608 960 042

prostějovského magistrátu. „My jsme
se už dříve na schůzce s předsedy
všech politických klubů shodli na
tom, že se domluvíme na krácení odměn ve výši deseti procent,“ doplnila
primátorka.
Diskuse k tomuto tématu byla mezi
prostějovskými zastupiteli velice
krátká. „Podporuji návrh primátorky,
že bychom si odměny pokrátili o deset procent. Zároveň bych si ale rád
rýpnul do toho, zda se odměny týkají
i zastupitelů, kteří na jednání tohoto orgánu pravidelně a dlouhodobě
nedocházejí,“ ozval se Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). Tento podnět
už ovšem zůstal bez odezvy... Hlasování dopadlo jednoznačným poměrem
PRO návrh.

PROSTĚJOV
Po
složitém
a emočně vypjatém jednání byla na
prosincovém zasedání zastupitelstva schválena skupina zastupitelů,
která byla zplnomocněna vyjednávat se společností Manthellan
ohledně dalších kroků ve vzájemném sporu o pozemky v centru města. Tento tým měl ovšem
životnost necelé dva měsíce!
„Navrhujeme
zrušení
pověření
k dalšímu jednání se společností
Manthellan vyjednávací skupině
složené z primátorky Aleny Raškové,
prvního náměstka Zdeňka Fišera, zastupitele Aleše Matyáška a právničky
Ivany Hučínové, a to s ohledem na
skutečnost, že generální právní zastoupení města bylo svěřeno Advokátní
kanceláři Ritter - Šťastný, která bude
se společností Manthellan za město
Prostějov nadále jednat,“ zdůvodnila
návrh rady města prostějovská primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Ten byl zastupiteli většinou hlasů přijat,
ovšem opět s jedním dodatkem, který
požadovala opozice. I když veškerá
jednání se společností Manthellan nyní
přebírá zmíněná advokátní kancelář, ve
střehu zůstává první náměstek primátorky pro stavební investice Zdeněk
Fišer (ČSSD), který má výsledky jednání sledovat a hodnotit. „Požadujeme,
aby pan náměstek Fišer měl k sobě
ještě jakýsi poradní orgán,“ navrhli
opozičníci. Koaliční zastupitelé jim
v tom vyhověli a společně pak všichni
do takzvaného poradního týmu zvolili
Aleše Matyáška (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované), Jaroslava Šlambora
(KSČM) a Jana Navrátila (Změna pro
Prostějov).
Tak snad jim nadát vydrží déle... (mik)

 

ZRUŠENA

PROSTĚJOV Což o to, projednávání kauzy kolem plánované výstavby Galerie Prostějov bylo opět pevným
bodem programu devětadvacátého jednání zastupitelstva. Každý počítal s tím, že na toto téma proběhne stejně jako v předcházejících případech dlouhá diskuse. Už na začátku pondělní schůze primátorka statutárního města Prostějov Alena Rašková (ČSSD) upozornila všechny zastupitele, že
o záležitostech Manthellanu se bude jednat přesně v patnáct hodin. Zapomněla ale předeslat,
že půjde de facto o rozmluvu za zavřenými dveřmi, oficiálně vedenou jako „přestávka“! Toto
překvapení, které si vysloužilo ostrou kritiku nejen přítomné veřejnosti a médií, ale i některých zastupitelů, si nechala až na chvíli, kdy do obřadní síně radnice vešli zástupci advokátní
kanceláře, která prostějovský magistrát ve sporu s Manthellanem zastupuje...
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* „Je to nad moje síly... Zapněte mě
proboha někdo.“
František Jura (ANO) měl po svém
příchodu do obřadní síně viditelné
potíže s hlasovacím zařízením.
* „Připadám si zde jako v Palermu...“
Pohoršil se při diskusi o výstavbě
Národního centra Petr Kapounek
(Změna pro Prostějov).
* „Vyhlašuji pět minut přestávku,
aby pan Kapounek mohl zpracovat návrh na mé odvolání ze spolku
Prostějov olympijský. Víc štěstí mě
nemohlo potkat, děkuji vám, pane
Kapounku.“
Primátorku Alenu Raškovou
(ČSSD) viditelně potěšilo, že opozici se nelíbí její funkce ve spolku
stavějícím Národní olympijské centrum.
* „Svítím na tabuli černě, tedy
smutečně.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
takto vysvětlil, proč nehlasoval pro
jeden z návrhů členů rady města.
* „Tento pan Grulich, který tady sedí,
je to skutečně náš pan Grulich?“
Petr Kousal (KDU-ČSL) se raději
takto bezelstně zeptal ohledně totožnosti radního Bedřicha Grulicha
(ČSSD), který ve dvou dokumentech uváděl rozdílná trvalá bydliště.
* „Za všechno v Prostějově může
Pospíšil...“
Náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko) tímto výrokem shrnul
kritické připomínky opozice na svoji
osobu.
* „Pana architekta Frömla udělat
oponentem územního plánu je jako
udělat kozla zahradníkem...“
První náměstek Zdeněk Fišer
(ČSSD) neměl s opozičníkem Františkem Frömlem (Změna pro Prostějov) slitování.
* „To mě uráží! Copak já jsem nějaký kozel?“
František Fröml (Změna pro Prostějov) si nic nenechal líbit.
* „Ten úklid zajišťuji já, takže já
jsem k politování.“
Radní Bedřich Grulich (ČSSD)
bydlí v blízkosti krasického rybníka
a takto vysvětloval, že po dělnících
při rekonstrukci je potřeba občas
uklidit.
* „Mám technickou, je tady hrozné
vedro.“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
si postěžovala na přetopenou obřadní síň a nechala otevřít všechny dveře
do průvanu.
* „Neřekl jsem, že paní náměstkyně lže, to si vyprošuji. Řekl jsem, že
paní náměstkyně nemluví pravdu!“
Josef Augustin (KSČM) se v jednu
chvíli dokonale zapletl do své výřečnosti.
* „Dáme si pětiminutovou čurací
pauzu. Prosím ale všechny, rychle.“
Sama na WC primátorka Alena
Rašková (ČSSD) nešla, ostatní ale
popoháněla.
* „Já se hlásím znovu, protože mám
dlouhé vedení...“
Ostrá sebekritika opozičního zastupitele Petra Kousala (KDU-ČSL)...
* „Čapí hnízdo a podobné hovadiny si pan Švec může řešit někde
jinde!“
Náměstek primátorky Pavel Smetana (ČSSD) odkázal nezařazeného zastupitele Františka Švece zřejmě do kanceláře premiéra vlády
v demisi.
* „Můžeme tady sedět ještě týden
a stejně k ničemu nedojdeme...“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
takto komentovala diskusi o výstavbě krytého plaveckého bazénu.
* „Nechci zdržovat, už jsem měl být
s manželkou na obědě!“
Touto kouzelnou větou de facto
ukončil jednání zastupitelstva Petr
Kousal (KDU-ČSL)
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nejen o vážných
věcech bylo dvoudenní jednání
prostějovských zastupitelů. Napříč
politickým spektrem se jednotliví komunální politici „dopustili“
i mnoha vtipných hlášek. Ostatně
jako vždycky. Ty nejzdařilejší
perličky Večerník opět posbíral...

PERLIÈKY
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PRO Primátorka šokovala nejen veřejnost,
ČLENY o Manthellanu se JEDNALO TAJNĚ

vecerník


Zatímco o ostatních tématech se
v obřadní síni radnice diskutovalo složitě a dlouho, výši odměn si
zastupitelé schválili během sedmi
minut! „V nařízení vlády ohledně
odměn neuvolněných členů rady
a zastupitelstva došlo ke změnám.
Tou nejpodstatnější kromě jejich
zvýšení je skutečnost, že pokud je
někdo členem zastupitelstva a současně i členem některého výboru, tak
se částka za funkci v zastupitelstvu
nepočítá. V předchozím období se
počítaly všechny funkce. Podle nové
úpravy je ale počet odměňovaných

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

strávit tři dny a tři
noci, aby
ho zpracovala. Dá to tolik práce, že
si to neumíte ani představit,“ obhajovala návrh koalice Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního
města Prostějov.
Většina opozičních zastupitelů ale
protestovala, trvala na doslovném
zápisu. „Já jsem si v něm vždycky našel
přesně to, co jsem potřeboval. Beru to
jako velmi netransparentní krok zpátky,“ láteřil Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov). „Do konce zastupitelstva
jsou už pouze tři nebo čtyři jednání,
takhle zásadním způsobem měnit jednací řád těsně před koncem volebního
období se mi zdá nešťastné,“ přidal se
Petr Kapounek ze stejného hnutí.
Zrušení doslovných zápisů nakonec

DÁ TO MOC
PRÁCE...

PROSTĚJOV Články zveřejňované
v
Prostějovských
Radničních listech jsou mnohdy
trnem v oku věčně nespokojené
opozice. Pomyslnou poslední
kapkou se nedávno stalo celostránkové vyjádření manažera Galerie Prostějov Lukáše Čepelky,
který prostřednictvím tohoto
městského periodika prezentoval
postupy společnosti Manthellan.

Jak známo, PRL vychází jednou měsíčně
v nákladu 24 100 kusů, distribuován
zdarma do schránek všech domácností
a náklad je částečně hrazen z veřejných
prostředků. Obsah se zaměřuje na
regionální tematiku a má objektivně
i přehledně informovat o aktuálním
dění v Prostějově. Za ten pak s výjimkou
reklamy odpovídá podle tiskového zákona vydavatel, v případě Prostějovských
Radničních listů tedy statutární město

  !" "



částka (v Kč)

Prostějov. Výkonnou redaktorkou je
pověřena Jana Gáborová.
„Nechápu, proč v tomto měsíčníku dostal tak velký celostránkový prostor pan
Čepelka. Navíc jeho vyjádření za Manthellan zavání spíše reklamou a mělo by
být tedy zaplaceno. Ovšem nebylo...,“
hřímal ke kontroverznímu článku Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov).
Během druhého dne jednání
prostějovského zastupitelstva tak přišlo

opoziční hnutí s podnětem na vytvoření
redakční rady Radničních listů. „Navrhujeme primátorce města jmenovat ve
spolupráci s předsedy zastupitelských
klubů redakční radu Prostějovských
Radničních listů se zastoupením více
politických stran,“ předeslal Navrátil.
„Poslední dobou dochází ke sporům
ohledně některých článků, nezdokumentovanému komentování vybraných
článků třetími osobami a zařazování

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, před
dvěma týdny byl na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově pokácen
letitý habr. Jeho zdravotní stav
byl totiž natolik zoufalý, že jiného
řešení nebylo. Tato záležitost byla
probírána i na pondělním jednání
zastupitelstva.
Téma stromů na prostějovském
náměstí nastolil opoziční zastupitel
Petr Kousal (KDU-ČSL). „Zaregistroval jsem, že vedení města nechalo
pokácet starý habr, budiž. Jestli byl nemocný, mohl někomu při větru ublížit.
Musím ale přiznat, že v první chvíli
jsem myslel, že byl pokácen jiný strom

článků, které v tomto periodiku nemají
co dělat, i nezařazování takových,
které zde naopak mají opodstatnění.
Jmenování redakční rady by napomohlo
tuto situaci řešit,“ zdůvodnil svoji zprávu
zastupitelský klub.
Zastupitelé následně o nové redakční
radě poměrně dlouho diskutovali. Radní nechtěli slyšet o možnosti, že by se
rada skládala ze zástupců všech politických klubů v zastupitelstvu. To by totiž

na náměstí, což já osobně bych byl
velmi rád. Jde o buk v bezprostřední
blízkosti morového sloupu Panny
Marie, jehož likvidaci jako lidovci
prosazujeme už hodně dlouho. Této
naší historické památce strom škodí
a měl by být pokácen. Ostatně dendrologové už několikrát potvrdili,
že i tento strom je ze zdravotního
hlediska naprosto nevyhovující.
Přimlouval bych se aspoň za to, aby
tento buk byl razantně ořezán a jeho
větve tak nepoškozovaly historick-

bylo osm lidí. Nakonec se komunální
politici přece jen dohodli a odhlasovali si tříčlenné složení v této podobě:
referent vnějších vztahů a stávající
výkonná redaktorka PRL Jana Gáborová, referentka mediální komunikace Anna Kajlíková a prozatím
neurčená právnička z prostějovského
magistrátu. Tato rada bude odpovědná
za skladbu článků v Radničních listech.
(mik)

ou sochu,“ nechal se slyšet Kousal.
„Onen červený buk není podle
odborníků vhodné ořezávat, protože
pokud by se takto zasáhlo do jeho
koruny, měl by celý strom tendenci
osychat. Ano, dendrologové nám už
před třemi roky jasně sdělili, že buk
není v dobrém stavu. Nicméně je stále
stabilní a ochránci přírody byli proti
jeho kácení,“ pokrčila rameny Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
prostějovské primátorky pro životní
prostředí.
(mik)
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zastupitelé schválili, předložený
spis radních byl ale doplněn
o návrh opozičního zastupitele
Občanské demokratické strany. „Souhlasím s tím, že dělat
doslovný zápis je velmi pracné. Dovolím si ale navrhnout, že
pokud jakýkoliv zastupitel před svým
vystoupením v diskusi požádá, aby
jeho příspěvek byl doslovně uveden
v zápise, aby se o tomto požadavku
procedurálně hlasovalo,“ přednesl
Tomáš Blumenstein. Radní souhlasili,
čímž jejich návrh prošel následným
hlasováním.
Tato změna jednacího řádu však
v dalším průběhu jednání zastupitelstva přinesla jen další
velké zdržování! Řada opozičních
zastupitelů si totiž před diskusními
příspěvky skutečně požádala o doslovný zápis jimi pronesených vět,
hodně času tak zabralo hlasování. Asi
z padesáti případů se však ani jednou
nenašla většina komunálních politiků,
která by svými hlasy doslovný zápis
povolila...
(mik)

 

PROSTĚJOV Až do pondělního
devětadvacátého zastupitelstva
se v tomto volebním období
pořizovaly z každého jednání
komunálních politiků doslovné zápisy, ve kterých byly
do nejmenšího detailu zaznamenány veškeré diskuse zastupitelů.
Neslušně řečeno, byl v nich zapsán
každý jejich prd. To je už ale minulostí, konšelé navrhli jejich zrušení!
Radní Prostějova navrhli změnu
v jednacím řádu zastupitelstva. „Jsme
transparentní vůči opozici i veřejnosti
ve všem, máme ze zastupitelstva
běžný zápis, navíc videozáznam, který
se archivuje, každý si v něm může nalézt přesně to, co v jednací síni říkal.
My jsme si sice napříč politickým
spektrem kdysi odhlasovali, že k tomu
všemu budeme ještě pořizovat doslovný zápis. To ale bylo ještě v době,
kdy jednání zastupitelstva nebyla
třídenní! A nezlobte se na mě, pokud
v těchto případech má doslovný zápis 190 stránek, je to nestandardní
a pořizovatelka zápisu nad ním musí

  
 

 

  
 
 

 



FUNKCE

    
        

7 <  :/   !         ! :  !
: "

   

  Zastupitel by pokácel
i buk u sochy
Panny Marie

funkcí omezen na pouhé tři, přičemž
do tohoto souhrnu nelze zahrnout
právě odměnu za výkon funkce člena
zastupitelstva. Tím pádem se stalo, že
řada z vás měla ještě v lednu odměny
nižší než v předchozím období,“ promluvila k zastupitelům Alena Rašková (ČSSD), primátorka statuárního
města Prostějova.
Na posledním jednání v roce 2017
dne 11. prosince byly prostějovským zastupitelstvem schváleny
odměny neuvolněným členům
snížené o třicet procent oproti
maximální výši odměn, kterou připouští nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků. „Dosavadní
schválené výše odměn neuvolněných
členů zastupitelstva byly vždy kráceny o těchto třicet procent, ovšem celkové odměňování mělo tu odlišnost,
že dle předcházející právní úpravy
byly kumulovány všechny funkce.

Nyní je tomu ale jinak. A v případě,
že neuvolněný člen zastupitelstva
vykonává více dalších pozic, při kumulaci odměn se k tomu nepřihlíží.
Skutečnost, že Zastupitelstvo města
Prostějova schválilo krácení odměn,
měla za důsledek snížení měsíčních
odměn oproti roku 2017 u osmnácti
neuvolněných členů zastupitelstva.
Pokud by zastupitelstvo schválilo
krácení o dvacet procent, snížení by
se dotklo šestnácti neuvolněných
členů zastupitelstva. U případného
snížení maximální výše o deset procent by byla snížena odměna zastupitelů oproti roku 2017 u dvanácti
neuvolněných členů. Z uvedeného
důvodu je nyní navrhováno Zastupitelstvu města Prostějova stanovit výši
odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši stanovené
nařízením vlády,“ vysvětlila na první,
ale i druhý pohled složitou situaci
v důvodové zprávě Svatava Novotná,
vedoucí oddělení mzdové agendy

poznamenal sarkasticky jeden z opozičních politiků

PROSTĚJOV Nejenom bohulibými úmysly a blahodárnými
zaměry je člověk živ. Měsíční odměna neuvolněného člena Zastupitelstva statutárního města Prostějova se bude
podle rozhodnutí tohoto vrcholného orgánu poskytovat
od pondělí 19. února 2018. V případě souběhu výkonu
více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se celková
odplata stanovuje jako její souhrn. Do konečné sumy přitom budou zahrnuty vždy maximálně tři částky za funkce
s nejvyšší odměnou. Za situace nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude honorář náležet ode dne vzniku
mandátu. Pokud dojde k personální změně v obsazování
jednotlivých funkcí, myšleno nové zvolení do funkce člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady,
člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního
orgánu, bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení.

milujeme

ZASTUPITELÉ
SI
SCHVÁLILI
ODMĚNY
„Otázkou je, zda si je někteří zaslouží...,“
NEUVOLNĚNÉ

Doslovné zápisy 

Prostějov (mik) - Utíká to jako voda,
za pár měsíců jsou tady další významné svátky. Vedení magistrátu tak už
zahájilo přípravy na uspořádání dalších Velikonočních trhů na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Ty letošní
se uskuteční na náměstí ve dnech od
24. do 29. března. „Vyhlásili jsme záměr
pronájmu stánků a výběrová komise
bude z došlých přihlášek vybírat nejvhodnější prodejce. Upřednostníme ty
trhovce, kteří budou nabízet velikonoční sortiment a ručně vyráběné zboží,“
sdělila Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně prostějovské primátorky.

Pøípravy na
  

Prostějov (mik) - Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace prošlo
obměnou. Čtyřleté funkční období
skončilo a v tomto orgánu tak přestali působit Jaroslav Faltýnek (ANO)
a dlouholetý předseda představenstva Miroslav Hanák. V pondělí 19.
února schválili prostějovští zastupitelé
kvarteto politiků, kteří budou město
Prostějov v představenstvu Vodovodů
a kanalizací zastupovat v dalších čtyřech letech. Schválena byla čtveřice Jiří
Pospíšil (PéVéčko), Bedřich Grulich
(ČSSD), Jiří Rozehnal (ANO 2011)
a Radek Zacpal (nezařazený).

   
konèí

Prostějov (mik) - V minulém čísle
Večerník informoval o černé skládce
v Čechovicích. Stavební odpad někdo
„uložil“ přímo pod značku se zákazem
skládky. „Je to nehorázná drzost a přestupková komise bude trestat. Podle
mých informací městská policie autora
černé skládky již vypátrala a celou záležitost nyní řeší správní orgán. Pachateli
hrozí pokuta až padesát tisíc korun,
v případě recidivy se tento finanční postih může vyšplhat až na částku pětasedmdesát tisíc,“ informoval Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.

Za skládku pokuta!

RYCHLÝ


zpravodajství
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Říká se, že při uvažování a jednání se
muži pohybují na vlnách racionálna,
zatímco ženy v moři emocionálna.
Není to všechno ale přeci jen trochu
jinak?
Uveďme běžnou situaci - příjemné
posezení s přáteli. Funguje to ovšem
za předpokladu smíšené skupiny,
tedy v promísené grupě mužů a žen.
A abychom byli ještě konkrétnější,
uvažme dvojice partnerů, které si šly
sednout do hospody. V takové situaci
přestanou být partnerky pro muže
partnerkami, stávají se pouze součástí množiny lovné zvěře, která je však
konkrétně pro ně již dávno ulovena.
Zůstává tu ovšem zbytek této množiny. Partnerka kamaráda představuje
v tomto okamžiku výzvu. V jistém
smyslu zůstává velkou neznámou.
Nebyla zastřelena, odvlečena a stažena z kůže. Ne jiným mužem než jejím
partnerem. Proto se druhý muž, ač
ví, že s partnerkou svého kamaráda
nebude nic mít už kvůli němu a své
družce, alespoň pokusí zbraň nabít.
Má dvojsmyslné narážky, směje se
nad jejími nevtipnými komentáři

a gestikuluje rozjařeněji, než je u něj
obvyklé...
Jak se v této situaci chová žena? Partner její kamarádky pro ni představuje
pouze automat, na němž může přezkoušet, co se již naučila. Pokud za
její umění vyplivne stroj nějaké body
(v lepším případě peníze), znamená to
pro ni úspěch a další zkušenost navíc.
V tomto případě není důležité, jestli
je muž dostatečně atraktivní, záleží
pouze na tom, aby se ujistila, že to stále
umí. Začne tedy vysílat signály. Letmý,
zdánlivě stydlivý úsměv, dlouhý pohled
do očí nebo horlivější kroucení boky při
odchodu na záchod. Žena ví, že si toho
muž všimne.
Kdo tedy uvažuje a jedná na základě
rozumu a kdo spíše v rovině pocitů?
Faktem je, že se často řídíme tím, co vidíme či slyšíme, a ne tím, co vnímáme.
Proto stále konzervativně tvrdíme, že
muži mají rozum a ženy city. Měli bychom se tedy začít více soustředit na to,
co je pod povrchem a nejde zřít očima
ani zachytit sluchem. Teprve pak pochopíme, že muži jsou tak trochu z Venuše a ženy zase špetku z Marsu.
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proč na nás mají být všichni hodní a pomáhat nám... V realitě však
mnohem častěji narazíte na někoho,
kdo si bude o vaší upřímné zpovědi
myslet, že jde o bohapusté fňukání.
O virózách vlastních partnerů se pak
s nebývalým despektem vyjadřují zejména ženy. V této souvislosti se často
setkáváme s termínem rýmička, která
ve své nejtěžší formě postihuje pouze
mužské plémě. Naopak u příslušnic
něžnějšího pohlaví má stejná nemoc
výrazně lehčí průběh. Ženy stižené
rýmičkou si totiž na nejrůznější věci
stěžují úplně stejně, jako by byly zdravé.
ěkteré zaměstnavatele čím dál
víc štve mít všechny pracovníky
na jedné hromadě, a proto nemocné
nutí zůstat doma. Obvykle jim za to nic
nedají, ale najdou se i tací, kteří nabízejí

přesto odhodláte, pak si od něj zřejmě odnesete recepty na léky, které
vás nezabijí jen díky tomu, že jsou
v nižších koncentracích, než by si vaše
manželka přála. Cestu od lékaře si
můžete spojit i s návštěvou sousední
Olomouce, abyste se s nemocí podělili i s dalšími pasažéry v tramvaji. Po
tomto výletě jistě uznáte pravdivost
hesla „všude dobře, v posteli nejlépe“.
Mnohem horší než samotná chřipka
nakonec bude, když vás přestane bavit povalování na lůžku. Tehdy budete muset začít řešit další zásadní problém, a to, že jste opět zdraví...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

 

takzvané „sick days“. Jedná se o placenou možnost zůstat na pár dnů doma
bez lékařského potvrzení. Jejich využití ze strany zaměstnance pak může
být také otázkou překladu. Anglické
spojení „sick days“ totiž neznamená pouze „nemocné dny“, ale také
„dny, kdy mám všeho plné zuby“.
Mnozí zaměstnanci si pak „sick
days“ vyberou v době, kdy mají
plné zuby své práce či šéfa. Druhou
možností, kterou firmy nabízejí zaměstnancům, je využít práci z domova. Navzdory všeobecnému připojení
na internet a chytrým mobilům je to
stále řešení pouze pro kancelářské krysy. Nebo už jste někdy viděli z domova
pracovat řidiče autobusu či kuchařku?
Z takové učitelky v mateřské školce by
se při práci z domova mohla rychle stát
bezdomovkyně...
P okud se před vámi spolupracovníci
schovávají, neboť se bojí, že je nakazíte či jim budete vyprávět své dojmy
z nemoci, pak nezbývá, než se na ně
naposledy vykašlat a raději zůstat
doma. V krajním případě můžete
vyrazit i k lékaři. V čekárně ostatně potkáte řadu podobně postižených, s nimiž si vzájemně můžete
předat jak své bacily, tak i nářky.
K doktorovi už je pak vlastně
zbytečné chodit. Pokud se k tomu

Odøízli jste nás?
Když jsem si přečetl seznam chodníků, které chce město letos opravovat,
s lítostí jsem poznal, že na ten náš na Sídlišti Svornosti se opět nedostalo.
Vím, že před dvěma lety se mělo rekonstruovat celé sídliště, ale nakonec
k tomu nedošlo. Ale co kdyby radnice nechala alespoň opravit ten chodník? Už teď je v tak dezolátním stavu, že raději chodíme vedle něj po trávě,
protože je to často na zlomení nohy. Páni radní, copak jste nás úplně odřízli?
Pavel Mikeš, Prostějov
Sliby, chyby
Po blamáži s výsadbou stromů u nás v Krasické ulici jsem čekala, že vloni na
podzim tady nechá město vysadit další nové stromy. Jenom připomínám, že ke
kácení a první výsadbě došlo na podzim roku 2016, ale už na jaře roku dalšího
bylo jasné, že jsou okrasné buky zmetky a všechny uschly. Ale paní Hemerková
tvrdila, že na podzim 2017 se vysadí jiné a kvalitní. Ovšem kde nic, tu nic...
František Peterka, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz <<<

Památkáøi, jdìte k šípku!
Plně souhlasím s názorem, že chodník okolo Národního domu v Prostějově je jedna velká ostuda! Památkáři ať jdou k šípku, pokud stále trvají na
tom, že má být sestaven z těch malých kostiček, které ovšem nejen během
zimních měsíců neustále vypadávají, ve vytvořených výmolech si tak někdo akorát může zlomit nohu nebo minimálně podvrtnout kotník. Sám
bych navrhoval, aby se ty kostičky odstranily a daly se na chodník běžné
dlaždice, které například pokrývají spodní část náměstí T. G. Masaryka
u muzea. Co by se jako stalo? Nic!
Jiří Přikryl, Prostějov

Jediná kaòka
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm, kteří do našeho města přivedli takovou zábavu, jakou bezesporu představoval masopust na náměstí. Měli jsme
v tu dobu u nás doma na návštěvě přátele ze Slovenska, kteří se chtěli na akci také podívat a vůbec nelitovali. Jedinou kaňkou na celé zábavě však byl
prostor náměstí u muzea, z poloviny pokrytý ledem. Kdo si na chvilku nedal pozor, válel se na zemi. Pádů jsem během masopustu viděla několik. Kdo
dopustil takovou ledabylost a proč nebyla dlažba těsně před masopustem odklizena od náledí? Jinak ale bylo vše dobré, za což ještě jednou díky.
Petra Morávková, Prostějov

B

hodit do práce s rýmou a kašlem je naprosto běžné. Odborníci však upozorňují, že to má
i svá rizika. Ohrožujeme tím totiž
nejen sebe, ale zejména také své
spolupracovníky, a to dokonce
i ty, které máme jinak celkem rádi.
Tímto způsobem si zaměstnanci jedné firmy mohou vzájemně předávat
různé nemoci od října až do dubna.
Blbý ovšem je, když některý z nich
trhne partu a skončí v nemocnici na
kapačkách.
ěhem nachlazení se s ostatními
nemusíme dělit pouze o své
viry, ale i o pocity z nemoci. Občas
se však hrozně těžko hledá někdo,
kdo by nás poslouchal. Někdy je to
skutečně s podivem. Vždyť prostý
výčet toho, co nás všechno bolí, je
nepochybně skvělé zdůvodnění,

C

Chřipka k zimě patří stejně jako bílé pláně. O co méně je v posledních letech sněhu a mrazu, o to víc si můžeme užívat virových onemocnění. Letos mi přijde, že byli nemocní úplně
všichni. A kdo říká, že nebyl, tak kecá. S nemocí se přitom každý
z nás potýká po svém. Zatímco jedni naznačují všem kolem, že
v dohledné době mohou ve schránce očekávat jejich parte,
druzí předstírají, že se nic neděje, a jsou protivní stejně, jako by
byli zdraví. Jedno však máme společné: přestože bychom se
ráno nejraději zavrtali do peřin, stejně se nakonec oblékneme
a jdeme do práce. Děláme dobře?

NEBO SE O NI DĚLÍTE?

NECHÁVÁTE SI CHŘIPKU PRO SEBE,

Nedá mi to, abych se nevrátil k nedávným prezidentským volbám v naší
zemi. Hrdě se hlásím k tomu, že jsem v obou kolech volil Jiřího Drahoše.
Bohužel jsem s ním nakonec prohrál i já, navíc ve svém rodném městě hodně drtivě. A proč jsem volil profesora Drahoše? Z jednoduchého důvodu,
byl totiž jediný, kdo měl největší šanci porazit Miloše Zemana. Toho člověka, kterého kvůli jeho sprostosti, notorickému lhaní, aroganci a ostatně také
kvůli jeho zažitému názoru na novináře, nemohu vystát, cítit, slyšet, natož
vidět. Doufal jsem stejně jako devětačtyřicet procent Čechů a Moravanů,
že slušný a decentní profesor z Akademie věd vystřídá na Pražském hradě
sprosťáka, který naší zemi dělá v posledních letech jenom ostudu. Slušnost,
na které byla založena nejen předvolební kampaň pana Drahoše, bohužel
nestačila. Současné občany České republiky většinově nepřesvědčila. A tak
si říkám, co by se stalo, kdyby alespoň v některé televizní debatě či jinde na
veřejnosti profesor Drahoš alespoň jednou zakřičel, zalhal nebo řekl nějakou neslušnost? Pomohlo by mu to vyrovnat se Miloši Zemanovi, nebo ho
dokonce porazit? Možná... Možná to měl udělat...

 

JENOM SLUŠNOST

Michal
KADLEC

K
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Ahoj všichni,
už jste slyšeli o GDPR? Ne, nebojte,
nemluvím sprostě, jen chci ukázat, jak
nám zase Evropská unie blbne. Vymyslela si na nás Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy General Data
Protection Regulation, které má údajně v celé EU zabránit tomu, aby osobní
údaje fyzických osob byly zpracovávány daleko pro tyto osoby bezpečněji.
Pochopitelně hned na začátku má tato
směrnice čtyři výjimky a také se dočtete, že pokud je v rozporu s nějakým jiným zákonem, tak je tento zákon směrnici nadřazen. Výsledkem jsou tedy
hlavně strašení, zděšení a vyhazování
peněz za zámky ke skříním, speciální
softwary k počítačům a pochopitelně
za mraky školení, kde si školitelé, jak
to tak chodí, navzájem odporují. Dle
mého názoru přišla Evropská unie
zase s křížkem po funuse, jelikož sami
máme z našeho státu zkušenost, jak
naše osobní data prodal jeden z mobilních operátorů a nám díky tomu na
telefony volají kdejaké podivné firmy,
nabízejí pak kdeco, či jak nám chodí do
schránek reklamy na kdejaké svinstvo
opět s plnou adresou a datem narození.
Prostě si s námi dělá kdekdo, co chce.
Výsledkem celé směrnice budou tedy
zase jen buzerace a vyhazování peněz
pro ty slušné, protože se zase najdou
udavači, kteří budou kontrolovat, zda
instituce tuto směrnici plní, posílat kontroly a dopisy. Je zajímavé, že nikomu
nevadí existence registru majetkového
přiznání pro komunální politiky, který
platí od září 2017, a kde i starosta z malé
vesničky musí uvádět i jméno bankovního ústavu, kde má peníze, a že má
třeba doma sbírku drahých známek.
Zde opět nahráváme zlodějům a opět
udavačům, kteří slídí po tom, zda si politik takzvaně nenahrabal.
Čekám, kolika úchylnostmi budeme
ještě obklopováni a zda se někdy začne
řešit to podstatné, tj. aby celá evropská
civilizace nezašla na úbytě a vůbec přežila v tomhle drsném světě.
Marty

SLOUPEK

) ,

publicistika
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EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

A jedeme dál! V celkovém součtu již šestadvacátým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který letos najdete v každém lichém vydání. Nadále jsme odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním restauracím, tak i místním hostincům a čas od času vám znovu přinést nějaký
ten bonus.
Připomeňme si historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě
pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu,
načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením
navíc se staly návštěvy pizzerie, podniku pro vegetariány, zahradní restaurace, Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů v Prostějově.
Dnes přichází na řadu restaurační zařízení a již příště vám současně s pohledem do dalšího
z hostinců přineseme slíbené vyhodnocení naší ankety o nejoblíbenější místo k posezení.
Současně pak, jak jsme avizovali v minulém dílu, dojde k vyhlášení čtenářské soutěže.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.
cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech pětadvacet doposud
zveřejněných dílů. Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás tentokrát připravili...
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  '''



Většině čtenářů název restaurace pravděpodobně nic neřekne. Pokud by měli
lokalizovat místo, kde se nachází, budou
stejně bezradní. Abychom vás déle nenapínali, stejně tuto důležitou informaci
prozradila fotografie: indická restaurace
Taaj Palace se nachází v podzemí komplexu Atrium, v prostorách, ve kterých
se od otevření tohoto obchodního centra vystřídalo již několik nájemců s různými koncepty restaurací.
Od otevření restaurace v polovině
prosince uplynuly již dva měsíce
a základem jejího úspěchu jsou autentičtí indičtí kuchaři, kteří vládnou zdejší kuchyni. Nemusíte mít
obavy, že se v restauraci nedomluvíte,
kromě mimořádně sympatického
mladého provozního, který je duší
projektu a je neustále v pohybu mezi
hosty (máme podezření, že část lajků
na Facebooku je určena především
jemu). Objednat si můžete i u jeho
české kolegyně.
Webové stránky se připravují a jak jsme
se dozvěděli, stále nemají tu podobu,
která by provozovatele uspokojila. Na
Facebooku restauraci ale najdete a dočtete se řadu potřebných a aktuálních
informací. Kromě toho si můžete prohlédnout fotografie interiéru a jídel,
dokonce i snímky z některých akcí,
třeba ze slavnostního otevření restaurace a oslavy Silvestra. Za dva měsíce si
restaurace vysloužila téměř pětistovku
lajků.
Restaurace by si podle našeho názoru zasloužila větší propagaci. Přece
jen na sociálních sítích se nepohybuje
úplně každý, také internetové stránky si
otevře člověk spíše cíleně, až ví, co chce
hledat.
Dobré tedy vědět, že restaurace se otevírá v pracovní dny od 11:00 hodin, o víkendu v pravé poledne. Zavírá se vždy
o půl desáté večer.

( 

v peci tandori, třináct vegetariánských
jídel, dále jídla z masa kuřecího, jehněčího, vepřového a plodů moře, sedm dětských jídel a dva dezerty. Jako přílohu si
můžete zvolit rýži nebo si vybrat ze šesti
druhů indických chlebových placek.
K pití dostanete kromě klasických nealkoholických nápojů obvyklých v globálním světě i indické domácí limonády a kromě tuzemského také indické
lahvové pivo. Nabídka lihovin je o něco
menší než v některých z restaurací, které jsme testovali, ale stále dost široká na
to, aby vás uspokojila. Na příště jsme si
nechali ochutnávku indického rumu,
o jehož chuti a přípravě nám sugestivně
vyprávěl pan provozní.
Vždycky nás zajímá, jaké restaurace nabízí víno. V chladicí skříni jsme nalezli
nabídku z jediného vinařství, od pana
Habřiny z Bořetic, s tímto vínem jsme
se oba setkali poprvé. Zato když jsme
objevili indické červené víno, o objednávce bylo rozhodnuto.

Je jedno, kterým ze tří vchodů do
Atria vstoupíte, vždy ale musíte sejít
po schodech nebo sjet výtahem do
podzemí. Historické cihlové klenby
a zdi dělicí prostory na menší či větší
celky pravděpodobně znáte z návštěvy
některé z předchozích restaurací. Ty,
stejně jako dlouhý barový pult, zůstaly
na svém místě. Co se změnilo, je mírná výzdoba v indickém stylu, z ní
nejvíc patrné jsou lehké tkaniny zavěšené pod stropem, které prostor
opticky snižují a navozují „indickou
náladu“. Dozvěděli jsme se, že se
jedná pouze o úplný začátek přeměny interiéru, který bude v blízké
době pokračovat.
V části, ve které jsme seděli, jsme si
všimli dětského koutku s malým stolkem, židličkami i tabulí, a sice zařízení,
které dokáže zabavit děti a poskytnout
rodičům chvíli relativního klidu. Pro
7
úplně malé děti jsou připraveny vysoké
židličky, které vám personál ochotně
*  
přistaví k vašemu stolu.
Polévku jsme vynechali a pro naladění
chuti jsme si objednali třetinku indic)  *
kého piva a malý Granát. Ten hodnotit
+
nemusíme, jedná se o dostatečně znáHned v úvodu této části musíme zmínit mý polotmavý ležák, vyráběný v řadě
jednu podstatnou záležitost - v Prostě- tuzemských pivovarů. Indické lahvové
jově zatím naprosto neznámou. Setká- pivo Kingsfisher nijak nevybočovalo ze
vali jsme se s ní (a hojně ji využívali) světlých lahvových jedenáctek angliczatím pouze v zahraničí, především kého typu s řidší pěnou, jeho chuť byla
v Anglii a Spojených státech. Je to kon- jen lehce nahořklá, docela příjemná, říz
cept „Sněz, co chceš“, kdy zaplatíte méně výrazný, než na jaký jsme zvyklí.
jednotnou cenu a z bufetového stolu Obvykle se dělíme o jeden předkrm,
si vybíráte to, co se vám líbí a kolik si tentokrát jsme se podělili o dva: cibutroufáte sníst. A když máte prázdný lové Bhajee, což byly placičky ze smatalíř, klidně si jej doplníte. Najíst se žené cibule obalené v čočkové mouce,
takto můžete pouze v době oběda od a křupavé taštičky Samosa plněné
11:00 do 15:00 hodin. Později si vybírá- zeleninovou směsí. Obě varianty byly
dobře ochucené, provoněné indickým
te z jídelního lístku.
Ověřili jsme si, že je z čeho vybírat. Jí- kořením a moc dobdelní lístek vám nabídne čtyři polévky,
šest předkrmů, devět jídel připravených

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu.
Jídlo, obsluha, prostředí
i další služby na vysoké úrovni. Ani při
opakované návštěvě se nenašlo nic, co by
nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vřele doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.

3

1

2

Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

WWW.VECERNIKPV.CZ

BEREME
:;<=>@G
@G#GQQQ

   

, - /  -  * ,   (1

  )*)     
ré. Příště zůstaneme asi opět u dělení
předkrmu, čtyři placičky a dvě taštičky
byly přece jen dost syté.
Po konzultaci s ochotným provozním, který nám vysvětlil, co se skrývá pod indickými názvy jídel, jsme
vybrali jehněčí BYRIANI a rovněž
jehněčí ROGAN JOSH s plackami
indického chleba. Pod prvním názvem se skrývala hluboká měděná
nádoba vrchovatě naložená osmaženou rýží Basmati s kousky jehněčího
masa, ořechy a indickým kořením,
druhé jídlo připomínající vzhledově
guláš tvořily kousky jehněčího masa
připravené a kořeněné podle tradičního receptu z dalekého Kašmíru. Obě
jídla nám chutnala, jen množství,
zvláště u rýžového BYRIANI, nebylo
ke zvládnutí a bylo nám nabídnuto
zabalení zbytku do balíčku domů.
Téměř u všech jídel si můžete zvolit
variantu masa: kuřecí, vepřové nebo
jehněčí. Hovězí si zvolit nemůžete,
kráva je, jak známo, v Indii posvátné
zvíře. Ani s vepřovým se v Indii nesetkáte, nabídka vepřového v jídelním
lístku představuje úlitbou zdejším
hostům a jejich stravovacím zvyklostem.
Indické červené víno, od kterého jsme
moc nečekali, nám chutnalo. Dostatek
slunce v místě jeho vzniku způsobil, že
se vyznačovalo plností chuti, obsah cukru lze přirovnat k našim polosuchým
vínům. Co nás ale nejvíc upoutalo,
byla nádherná, tmavě rubínová barva.
Prostě, příjemné víno za velmi příjemnou cenu.
A teď se musíme k něčemu přiznat:
hodnoticí večer nebyl první návštěvou restaurace Taaj Palace. Den
před naší oficiální návštěvou jsme si
vyzkoušeli polední menu konceptu
„Sněz, co chceš“. Nabídka se každý
den mění, tentokrát bufetový stůl nabízel hráškovou polévku, kuřecí křidélka Masala, kuřecí kostky Dopiaza,
zelené fazolové lusky, žlutou čočku,
placky Naan, rýži, zeleninový salát
a dezert. Získala si nás kuřecí křidélka,
respektivě omáčka, která je provázela,
úžasně ochucené zelené fazolky a především fantastický dezert, kromě na-

Určitě stojí za to navštívit indickou restauraci a vyzkoušet něco nového. Setkáte se tam se zajímavým exotickým jídlem, aniž byste museli vážit cestu do daleké Indie
nebo do Srí Lanky. A navíc hodně ušetříte, do obchodního
centra Atrium uprostřed je to pro většinu Prostějovanů
kousek. Radovat by se měli i vegetariáni, jídelní lístek
v TAAJ PALACE jim nabízí úplně něco jiného, než s čím se
musí smířit ve většině restaurací v tuzemsku.

3,5hvězdy
strouhané mrkve, více druhů ořechů
a mandlí tvoří základ jeho chuti směs
různého indického koření, která je
tajemstvím jeho tvůrců. A to všechno
dostanete za 119 korun.

:   

< 
[*   

Nově otevřená indická restaurace představuje pro prostějovské milovníky
dobrého jídla určitě oživení nabídky.
Přiznáme se, měli bychom obavy provozovat takto úzce zaměřenou kuchyni v tak velkých prostorách, jaké má
k dispozici v Atriu. Chtělo by to zcela
jistě agresivnější propagaci, aby se o ní
dozvěděla široká veřejnost, nejen okruh
víceméně stálých příznivců. Polední
koncept „Sněz, co chceš“ může způsobit některým restauracím v centru
trochu starosti, uvidíme, kdo jej bude
následovat. Jídlo v indické restauraci
TAAJ PALACE je dobré, zajímavé (což
je zásluha indických kuchařů) a přizpůsobené našim zvyklostem, co se pálivosti týče. Pokud by bylo tak pálivé,
jak bývá servírováno v zemi původu
nebo indických restauracích třeba ve
W X 
Velké Británii, pro slzy bychom těžNejsme sami, koho při vstupu na WC ko hledali cestu ven...
napadne jméno slavného španělského
  
umělce Gaudího, zdejší styl jej trochu
evokuje. Toalety v restauraci Atria

přečkaly beze změny všechna střídání nájemců a stále vypadají slušně.
Standard vybavení je dnes už trochu
 
Mimořádně příjemný servis, který poskytuje šéf provozu (duše restaurace),
jsme už několikrát zmínili. Hned po příchodu nás kontaktovala také příjemná
dívka, aby s námi dohodla objednávku,
bohužel její informovanost byla na horší úrovni, což omlouvala tím, že v restauraci působí velmi krátce. Poté, co se nás
ujal pan provozní, dozvěděli jsme
se všechno, co jsme vědět chtěli, ba
mnohem víc. Bylo vidět, že pro tohoto muže je jeho práce zároveň jeho
koníčkem. Marně vzpomínáme,
jestli jsme se s takovým přístupem
někde setkali. A že jsme už narazili na
hodně příjemnou obsluhu v některých
restauracích!

    
které jsme    

JAK SE VÁM LÍBÍ V HOSTINCI
"#$%&'()*#+
-  . /    2 6/  789
); <    2 == > 27?9
/@/ < =    ; == <;7G9
 $$$%  &%'

Q<   >

jiný, než byl před skoro dvaceti lety,
kdy byl suterénní prostor po přestavbě
otevřen, ale hodnocení slušný vystihuje
situaci.
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region

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
VEERNÍK

STÁVÁ SE Z HLINÍKU GHETTO?
Němčice plánovaly odkup domu, aby zamezily

EXKLUZIVNĚ

„umístění sociálně vyloučených skupin“
NĚMČICE NAD HANOU Hliník na okraji Němčic je svět sám pro
sebe. Místo ležící za železničními kolejemi, kam vede ulice s příznačným názvem Hřbitovní. Lidé tam desítky let žijí oddělení
od ostatních obyvatel města, zato v bezprostředním sousedství
sportovní střelnice. Kdo má dostatek peněz, obvykle si koupí
dům jinde. I vedení města si uvědomuje, že by tam v budoucnu
mohlo vyrůst ryzí místo pro sociálně nepřizpůsobivé občany...
odcházejí jinam. V nedávné minulosti tam byly prodány tři domy, do kterých se přestěhovali převážně cikánské rodiny. Stává se z Hliníku ghetto?
pro Večerník
„To zatím ne. Stále zde žije poměrně
dost starousedlíků, kteří jsou s tímto
Martin ZAORAL
místem spjatí. Nově příchozí jsou
Starousedlíci si však na život v Hli- slušní a celkem dobře sem zapadli.
níku i na hluk ze střelnice už dávno Žádné stížnosti z Hliníku v tuto chvízvykli. Museli. Přesto někteří z nich li neevidujeme,“ nastínila Večerníku
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

Zlatá vařečka

současnou situaci Ivana Dvořáková,
starostka Němčic nad Hanou.
Navzdory tomuto vyjádření je očividné, že si je město možných rizik
vědomé. I proto se v lednu zapojilo
do elektronické dražby, ve které byl
k mání dům zadluženého majitele.
Oficiálním důvodem tohoto záměru
bylo dle zápisu ze zastupitelstva „zamezení odkupu pro umístění sociálně vyloučených skupin“. To ostatně nepřímo potvrzuje i němčická
starostka. „Město skutečně nemělo
s nemovitostí žádný konkrétní záměr.
Po odkupu ji chtělo pronajímat stávajícímu majiteli, který objekt obývá i
se svojí rodinou. Dům je však ve velmi špatném technickém stavu, takže

Tento d'm byl k mání v elektronické dražb. Jeho technický stav p&itom není v'bec
dobrý. Podobné je to i s nkterými nemovitostmi v jeho sousedství. Foto: internet

coby vlastník bychom do něj zřejmě
museli investovat. I z tohoto důvodu
jsem ráda, že jsme v dražbě nakonec
neuspěli. Nakonec ho koupil někdo,
kdo je se stávajícím majitelem domluven tak, že jej tam nechá bydlet dál,“
prozradila Dvořáková.
Budoucnost této specifické ulice

stejně jako řady podobných míst
tak zůstává stále otevřená. Zkušenosti jsou ovšem takové, že jakmile
někde vznikne prostor obývaný větším množstvím lidí, kteří jsou zvyklí
žít si po svém, ať už to znamená cokoliv, bývá později téměř nemožné
zapojit je mezi ostatní...

Požár u družstevník v Brodku

BYLI JSME
U TOHO

Les v místní %ásti Japonsko u Drahan z'stal uplynulou sobotu prázdný...
Foto: Martin Zaoral

DRAHANY Tuhle komplikaci
jsme nečekali! Už řadu let patří
poslední únorová sobota oblíbené
soutěži Zlatá vařečka v Drahanech.
Nejinak tomu mělo být letos.
Soutěž však byla na poslední chvíli
přesunuta na polovinu dubna.
Zlatá vařečka je klání pětičlenných
družstev ve vaření na otevřeném
ohni v kotlíku bez použití polotovarů
a jiných připravených surovin.
Její součástí bývá i branný závod
tříčlenných družstev. Akce s boha-

tou tradicí byla letos naplánována
na uplynulou sobotu. Ohně v lese v
místní části Japonsko u Drahan však
nakonec nevzplanuly.
„Zlatá vařečka se z důvodu špatného
počasí a chřipkové epidemie bude
konat v sobotu 14. dubna. Velice
se omlouváme za způsobené komplikace,“ uvedli organizátoři z SDH
Drahany na internetových stránkách
obce. To ovšem Večerník zjistil až na
místě, když se vypravil na tradiční
reportáž víkendu...
(mls)

BRODEK U PROSTĚJOVA
Hned čtyři hasičské jednotky se
uplynulý pátek 23. února ráno
rozjely do Brodku u Prostějova.
V
místním
zemědělském
družstvu došlo k požáru linky
na výrobu balíků slámy. Přestože
se zpočátku snažili požár uhasit
i zaměstnanci družstva, konečné
škody se blíží k jednomu milionu
korun!
Prvotní informace o požáru
převzalo centrum tísňového volání pět minut před pátou hodinou ranní. Oznamovatelé upozornili, že došlo k zahoření dvou
balíků slámy přímo ve stroji.
„Naše operační středisko k místu
poslalo profesionály z požární
stanice v Prostějově za posílení dobrovolnými jednotkami
z Brodku u Prostějova a Vrahovic, v mezikrajské spolupráci
byla k pomoci také vyžádána profesionální jednotka požární stanice Vyškov,“ sdělil Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. „Zaměstnancům družstva
se prostřednictvím ručních

Výluka na železnici
i v bøeznu
Prostějovsko (mls) - Po celý únor
se museli lidé cestující vlakem z Nezamyslic přes Prostějov do Olomouce potýkat s výlukami. V jednu chvíli
nejely vlaky hned celkem sedm dní.
Další výluka je naplánována na tento
čtvrtek 1. března. Všechny rychlíky
na trati mezi Olomoucí a Nezamyslicemi nahradí autobusy, osobní vlaky nahradí autobusy pouze v úseku
z Prostějova do Nezamyslic a opačně.

Chybí místa
k parkování

NEBYLA! ŠKODA SKORO ZA MILION
Přesunula se na duben
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Linka na výrobu balíkové slámy za%ala ho&et z&ejm vlivem cizího tlesa a následného zajisk&ení.
Foto: HZS Olomouckého kraje

hasicích přístrojů podařilo požár
částečně likvidovat, pak naše jednotky po příjezdu pokračovaly
v celkové likvidaci ohně
použitím vysokotlakého vodního proudu. Požárem zasažené
balíky nakladačem vyvozili na
volné prostranství k celkovému
dohašení. Hasiči v průběhu své
činnosti linku na výrobu balíků
ochladili a zakouřené prostory
celkově odvětrali,“ konstatoval

Hošák s tím, že celá událost se
obešla bez zranění.
„Požár způsobil škodu v částce
950 tisíc korun, ovšem včasným
zásahem došlo k uchránění hodnot ve výši pěti milionů korun. Co
stojí za příčinou vzniku požáru,
je aktuálně v šetření, pracujeme
s variantou vzniku vlivem cizího
tělesa ve stroji se zajiskřením,“
dodal mluvčí krajských hasičů.
(mik)

Plumlov (mls) - S nedostatkem
míst pro parkování se potýkají snad
v každém městě. Tyto potíže se nevyhnuly ani Plumlovu. Na sídlišti
9. května, které se nachází na okraji
města ve směru na Ohrozim, stávají
kvůli nedostatku místa auta pravidelně na poli. Plumlovský zastupitel Jiří
Nezval upozornil, zda by nestálo za
to, aby na pozemcích kolem silnice
byly vybudovány parkovací plochy.
„Určitě to stojí za zvážení,“ zareagoval
starosta Adolf Sušeň s tím, že vše je
ale ´běh na dlouhou trať´.

Podpoøí hasièe
Konice (mls) - Příspěvek na celoroční činnost z rozpočtu města Konice již brzy doputuje na konta SDH
v místních částech Runářov a Nová
Dědina. V prvním případě to bude
dvacet tisíc, ve druhém o pět tisíc
korun více.

Vánoèní strom bude
na námìstí
Němčice nad Hanou (mls) - Vánoční strom každoročně roste
v Němčicích nad Hanou u bývalé
Jednoty. Jenže kulturní akce spojené
s jeho rozsvěcením se mnohem lépe
pořádají na Palackého náměstí. Ve
městě se rozhodli tuto schizofrenii
vyřešit tak, že strom bude od letošního roku stávat právě na hlavním
náměstí. Město již nechalo zpracovat
projekt na jeho založení a kotvení.

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

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

„TAJNÁ“S jejíSTELNICE
u Kobeic vzniká VŠEM NAVZDORY
stavbou nesouhlasí občané, zastupitelé ani ochránci přírody
HRADČANY-KOBEŘICE Situace kolem střelnice u Kobeřic,
o jejímž vzniku Večerník informoval v minulém vydání, se
v průběhu uplynulého týdne
příliš nevyjasnila. Starosta obce
stejně jako majitel střelnice nám
i přes opakovanou snahu své vyjádření k projektu neposkytli. Přitom PROSTĚJOVSKÝ Večerník
již získal celou řadu dokumentů,
které vyjadřují nesouhlas s touto
stavbou a odhalují spoustu zajímavých souvislostí...

Martin ZAORAL
Střelnice by měla vzniknout zhruba 300 metrů od centra Kobeřic
a 1 300 metrů od Brodku u Prostějova. Občané se bojí zejména
celodenního hluku, který hrozí
i o víkendech. Sami již provedli „hlu-

kový test“, z něhož bylo patrné, že
střelba by v obcích byla jasně slyšet.
„Nesouhlasím s povolením střelnice na katastru Kobeřic, neboť
její provoz způsobí závažné snížení kvality života a významné snížení hodnoty našich nemovitostí.
Žádám, abych byl včas informován o všech podáních a zahájených řízeních v souvislosti s touto
stavbou,“ píše se mimo jiné v textu
petice, kterou podepsala podstatná část obyvatel Kobeřic.
Jenže dostat se k informacím ze
strany vedení obce či majitele střelnice není vůbec snadné. Navzdory
předchozímu slibu nám starosta
Hradčan-Kobeřic Karel Svoboda
v průběhu uplynulého týdne nebral
mobilní telefon. Večerníku se alespoň podařilo zkontaktovat přímo
muže, který za celým projektem sto-

zjistili jsme

Nová st&elnice vzniká naproti fungujícímu lomu mezi Kobe&icemi a Brodkem
u Prostjova. Zdejší pozemky p&ed lety koupil starosta Karel Svoboda od obce za
pakatel.
Foto: Martin Zaoral

jí. Sdílný však nebyl. „Tento týden
vám k tomu nemohu nic říct, jsem
pryč. Příští pondělí by to už mohlo
být v pohodě,“ vyjádřil se Tomáš
Fiala, který začal s přípravnými
pracemi, přestože zastupitelstvo

obce 20. prosince loňského roku
vybudování střelnice u pískovny
v Kobeřicích zamítlo!
Navíc v lokalitě tzv. pískovny, kde
by měla střelnice vyrůst, se nachází zajímavé zkameněliny a zvláště

chráněné rostliny. Konkrétně jde
o diviznu brunátnou, která je zařazena mezi ohrožené druhy. O lokalitu
pečuje Český svaz ochránců přírody,
který se rovněž postavil proti výstavbě střelnice. „Pro tento rozsáhlý
stavební projekt nejsou žádná povolení,“ píše se mimo jiné na webových
stránkách www.kobericeprotistrelnici.cz, kde jsou shrnuty hlavní argumenty proti tomuto projektu.
Večerník má navíc k dispozici
kupní smlouvu, na základě které
Karel Svoboda odkoupil od obce
Hradčany-Kobeřice zastupované jím samotným coby starostou
bezmála 10 000 m2 pozemků.
V roce 2009 za ně zaplatil 30 tisíc
korun. Přitom právě na některých
z těchto odlehlých pozemcích by
nyní měla vyrůst inkriminovaná
střelnice. Není přitom bez zají-

mavosti, že starosta obce prodal
investorovi další pozemek pro výstavbu přesně týden po jednohlasném nesouhlasu zastupitelstva...
Místní rovněž naznačují, že může
existovat snaha přesunout do
Kobeřic střelnici z Vrahovic, proti
které lidé brojí již od devadesátých
let minulého století. Vedení statutárního města Prostějova si v této souvislosti nedávno nechalo zpracovat
hlukovou studii a není vyloučeno, že
vrahovická střelnice bude uzavřena.
Starosta Hradčan-Kobeřic i Tomáš
Fiala stojící za celým projektem se
tedy dosud staví do pozice takzvaných mrtvých brouků. To by se mělo
přece jen změnit. Již tuto středu 28.
února proběhne veřejné zasedání
zastupitelstva, jehož hlavním bodem bude právě kontroverzní projekt. A Večerník bude u toho!

18022210223

region

V červenci minulého roku kontrolovali policisté v Mostkovicích sedmadvacetiletého cyklistu
z Prostějova. Po negativní dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu policisté u muže provedli
také test na zjištění přítomnosti
jiných návykových látek. Ten byl
pozitivní na látku amphetamin/
metamphetamin. Při silniční kontrole policisté u muže dále nalezli
bílý prášek a sušenou rostlinnou
hmotu. Tyto látky byly odeslány
ke znaleckému zkoumání, které
teprve minulý týden potvrdilo
podezření policistů. Jednalo se
o sušenou rostlinu konopí a více než
4,5 gramu látky zvané pervitin.

Drogy převážel na kole

Půl hodiny před polednem
v pondělí 19. února byl konickými
policisty v obci Ptenský Dvorek
kontrolován šestatřicetiletý řidič
automobilu značky Citroën. Po negativní dechové zkoušce se podrobil také orientačnímu testu na přítomnost jiných návykových látek.
Ten byl pozitivní na látku amphetamin/metamphetamin. Proto byl
vyzván k odbornému lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu, kterému
se podrobil. Policisté mu zakázali
další jízdu a pro své jednání je podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za ten muži
hrozí pokuta od 2 500 do 20 tisíc
korun a zákaz řízení motorových
vozidel na dobu od šesti měsíců do
jednoho roku.

Šofér pod pervitinem

Předminulou neděli 18. února zjistili policisté obvodního oddělení
Prostějov 2 muže pod vlivem zakázaných látek. Osmačtyřicetiletý řidič vozu Škoda Roomster dvě hodiny po půlnoci nadýchal v Kralicích
na Hané 1,15 promile alkoholu.
Chlapík se změřenými hodnotami
souhlasil, ale podrobit se odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu odmítl. Pro své jednání je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest a zákaz činnosti. Policisté na
místě zadrželi jeho řidičský průkaz
a zakázali mu další jízdu.

Vyšetření odmítl

Minulou středu 21. února v době
od 7:30 do 8:30 hodin měl dosud
nezjištěný pachatel poškodit osobní
automobil typu Land Rover Discovery odstavený na polní cestě u obce
Laškov. Rozbitím skleněné výplně
pátých dveří vozidla měl pachatel
jeho majitelce způsobit škodu vyčíslenou na 30 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Pachateli tohoto skutku
v případě dopadení kromě povinnosti uhradit škodu hrozí také trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Rozmlátil jí auto

KRONIKA

ERNÁ
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Martin ZAORAL
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Akce slavila své desáté jubileum se vší
parádou. Na prosluněnou a perfektně
připravenou sjezdovku dorazil jeden
z historicky nejvyšších počtů účastníků. Přitom ještě koncem předchozího
měsíce byli organizátoři k uskutečnění letošního ročníku skeptičtí. Nebylo
by to ostatně poprvé. Loni, kdy byla
zima podstatně mrazivější, proběhla
Kladecká lyže po tříroční přestávce.
Minulý rok na ni dorazilo 74 lyžařů,
kteří se však museli potýkat s mlhou
ý sněhem. Letos ovšem
a rozbředlým
3x foto: Martin Zaoral

byly účast, ale zejména podmínky
o hodně lepší.
Do Kladek tradičně zamířili milovníci lyžování z celého Prostějovska, ale i z Olomouce či Moravské Třebové. Ve startovním poli
se zajímavým způsobem prolínali
sjezdaři ze sportovních klubů s ryzími amatéry přímo z Kladek či jejich
blízkého a dalekého okolí. Ti první
mohli mít dobrý pocit ze vzájemného měření sil na dobře připravené
j
trati, ti druzí zase dostali jedinečnou

Octavia měl při jízdě k obci Hluchov
v levotočivé zatáčce najet vozidlem
částečně do protisměru. Tam se bočně
střetl s protijedoucím automobilem
značky Audi. Po srážce oba automobily
ujely ještě několik desítek metrů, než
vyjely mimo komunikaci. Zastavily pak
v příkopu ve vzdálenosti 120 metrů
od sebe,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

Ke zranění osob při tomto tvrdém
karambolu naštěstí nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího
šetření. Po prohlídce bylo na místě
zadrženo osvědčení o registraci obou
vozidel,“ doplnil informace mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

Nabouraná auta skon%ila daleko od sebe, oba &idi%i vyvázli bez zranní. 2x foto: Policie (R

>>> dokončení ze strany 4
Po výstavbě základů stavby ovšem
vše zůstalo na mrtvém bodě. Ještě
na podzim přitom Usnul hovořil
o tom, že se čeká pouze na schodiště,
které by firma měla v dohledné

době dodat. Když se jej Večerník
pokusil v průběhu letošního roku
zkontaktovat, požádal nás nejdříve
o nějaký ten den strpení, aby se
následně na několik týdnů zcela
odmlčel. Buď byl jeho telefon vyp-

nutý, nebo hovory nepřijímal. Zpět
ale nevolal nikdy... Za zdržením
zřejmě stojí finanční problémy.
Celkové náklady na projekt
rozhledny „Kopaninka“ byly
vyčísleny na 2,2 milionu ko-

run. Částkou 700 000 korun
ji podpořil Olomoucký kraj,
50 000 přidalo i město Prostějov.
Zbytek peněz se však zřejmě dosud sehnat nepodařilo. Nebo je
všechno jinak?
(mls)

Penzion ZAVŘENÝ a stavba rozhledny stojí

HLUCHOV Mohlo to skončit hůř,
než to na první pohled vypadalo.
Následky ale naštěstí nejsou hrozivé. Minulé pondělí 19. února po
šesté hodině došlo na komunikaci
mezi Přemyslovicemi a Hluchovem
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Jeden z řidičů vjel
částečně do protisměru a o neštěstí
bylo postaráno...
„Dosavadním šetřením bylo zjištěno,
že sedmatřicetiletý řidič vozu Škoda

Auta skončila 120 metrů od sebe...

TVRDÁ SRÁŽKA U HLUCHOVA

Kladecká lyže je ur%ena všem lyža&'m, nejmladší Adé- Ob&í slalom sice nebyl úpln jednoduchý, drtivá vtšina Pro nkteré z mladých lyža&' to bylo jejich první podoble Vodicové ješt nebyly ani %ty&i roky.
lyža&' jej však zvládla bez problém'.
né vítzství v život.

F o too r e poo r táá ž

KLADKY Tohle už skoro nikdo nečekal! Sezóna se v kladeckém
skiareálu letos pořádně rozběhla až koncem ledna, navzdory tomu zde v posledních dnech prožívají tu pravou zimní pohádku.
V jejich kulisách se uplynulou neděli odbyl desátý ročník závodu
v obřím slalomu pro skutečně každého milovníka sjezdového
lyžování od dvou do sta let pod názvem Kladecká lyže. Večerník
u toho nemohl chybět.

pro Večerník
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věděl, že se tu konají nějaké závody.
Můj o deset let mladší kamarád se do
nich přihlásil a vyhecoval mě, abych
to udělal taky, že prý mě určitě porazí.
Jsem rád, že mu to nevyšlo,“ prozradil
Večerníku Luboš, který do Kladek dorazil ze Senice.
V Kladkách se bude nepochybně lyžovat po celý následující mrazivý týden.
Další akce by tu měla proběhnout v
neděli 14. března. Otázkou zůstává,
zda oblíbenému Karnevalu na lyžích
neudělá přítrž jarní obleva...

Dospělí, Junioři (1978–2001) – muži
Václav Mačák Moravská Třebová 24,95
Dospělí, Junioři (1978–2001) – ženy
Monika Štěpánová Olomouc 27,29
Masters (1977 a starší) – muži
Petr Suchánek Uničov 26,85
Masters (1977 a starší) – ženy
Radka Procházková Olomouc 36,26
Myšáci (2012 a mladší) – chlapci
Denis Wanek Olomouc 38,85
Myšáci (2012 a mladší) – dívky
Adéla Vodicová Olomouc 56,68
Přípravka (2008–2011) – chlapci
Jan Procházka Olomouc 35,08
Přípravka (2008–2011) – dívky
Anna Zapletalová Kladky 37,05
Předžáci (2006–2007) – chlapci
Filip Trnka Moravská Třebová 31,12
Předžáci (2006–2007) – dívky
Natálie Kasalová Moravská Třebová 31,10
Žáci (2002–2005) – chlapci
Jan Kašický Moravská Třebová 27,07
Žáci (2002–2005) – dívky
Šárka Abrahamová Moravská Třebová 27,32

vítìzové kladecké lyže

příležitost ledasčemu se přiučit. „S
účastí jsme velice spokojení. Sice
jsme termín závodů několikrát odkládali, tento krok se nakonec ukázal jako šťastný,“ pochvaloval si Jiří
Křeček, předseda TJ Sokol Kladky,
který areál provozuje.
Vysoký počet účastníků organizátoři zvládli a i přes občasné problémy s časomírou vše perfektně
splnili dle předem připraveného
harmonogramu. „Přijel jsem si do
Kladek jenom zalyžovat, ani jsem ne-

Do Kladek kone%n p&išla pravá zima. A to byla perfektní p&íležitost pro parádní závody.
Foto: Martin Zaoral

Jubilejní desátý ročník absolvovalo 109 běžců s hůlkami na sněhu

dostavila hotovostní služba správy komunikace, jejich pracovníci provedli
kontrolu a pročištění vodoteče po
zmiňovaném úniku pohonných hmot,“
doplnil Hošák s tím, že při požáru
vznikla na nákladním vozidle škoda
přesahující částku 2,5 milionu korun.
Příčinou požáru je jednoznačně technická závada.
(mik)

efektu využili také smáčedlo. Nákladní vozidlo převáželo velkoformátové
papírové role. Během požáru došlo
k úniku provozních kapalin na komunikaci, část ropných látek také
vzplanula. Hasičům se zhruba po půl
hodině podařilo požár lokalizovat
a poté pokračovali v dohašování již
menších ohnisek a celkovém ochlazení vyhořelého torza nákladního
vozidla,“ popsal průběh záchranné
práce Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„Během zásahu došlo také k drobné dopravní nehodě dvou hasičských cisternových vozidel s poškozením,“ přiznal
mluvčí krajských hasičů. „Během své
činnosti jednotky dále provedly likvidaci uniklých provozních látek a zajistili
průjezdnost v místě jedním pruhem.
Po celkové likvidaci požáru se na místo
klikni na

VIDEO

BEDIHOŠŤ Co naplat, každý žák
v autoškole ví, že na sněhu či náledí
se musí jezdit opatrně. Tohoto pravidla se ale zjevně nedržela mladinká
řidička Audi, která předminulý víkend vážně havarovala u Bedihoště.
Naštěstí se jí ale nic nestalo.
„V neděli osmnáctého února před druhou hodinou v noci došlo mezi Prostějovem a Bedihoští k havárii osobního
automobilu značky Audi. Dvacetiletá
řidička nepřizpůsobila rychlost své
jízdy stavu i povaze vozovky a na rovném úseku s vozidlem dostala smyk.
Následkem toho s Audi vyjela vpravo

Foto: HZS Olomouckého kraje

mimo komunikaci, kde pravou boční
částí narazila do stromu. Poté vozidlo
pokračovalo do pole, kde se zastavilo.
Ke zranění osob při havárii naštěstí
nedošlo,“ referoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 150 200 korun. „Dechovou zkouškou bylo prokázáno, že mladá řidička nebyla ovlivněna
alkoholem. Policisté jí uložili blokovou
pokutou ve výši dvou tisíc korun,“ přidal Kořínek.
(mik)

`idi%ka tohoto luxusního Audi se kv'li rychlé jízd na náledí st&etla se stromem.
Foto: Policie (R

VRAZILA DO STROMU

Policie kv'li požáru zcela uzav&ela provoz na dálnici, velkou práci pak dal i úklid vozovky.
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Na otřesný případ upozornili Večerník
samotní obyvatelé Dobrochova. „Dva
Romové se dostali do bytu jedné z našich
žen. Jeden ji dva dny znásilňoval a druhý
to natáčel na kameru. Pak policajti v úterý
šestého února přijeli k baráku a oba cikány sebrali. Nevím, proč o tom ve Večerníku nepíšete. Nebo nesmíte? Když něco
udělají cikáni, tak se to většinou vždycky

Michal
KADLEC

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

přejde,“ zatelefonoval minulý týden do
redakce muž, který se však nepředstavil.
Obvinění, že o něčem takovém Večerník nechce psát, jsme samozřejmě razantně odmítli. Pravdou ale je, že jsme
ani tři týdny po činu o něm nevěděli,
policie totiž žádný takový případ nezveřejnila.
A tak se Večerník minulý pátek obrátil na
tiskového mluvčího Františka Kořínka.
Požádali jsme, aby přesně popsal, co se ve
dnech 5. a 6. února v Dobrochově vlastně
stalo? „K případům takového charakteru
se s ohledem na sekundární viktimizaci
poškozených zásadně nevyjadřujeme,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov

s tím, že nás odkázal na zákon o obětech
trestných činů. Ten ale deklaruje, že
nesmíme uvést nic, co by vedlo k identifikaci oběti. To samozřejmě respektujeme, Večerník chtěl pouze vědět, k čemu
v Dobrochově došlo a jakým způsobem
zasáhla policie. A v tomto duchu jsme
se obrátili na mluvčího prostějovských
strážců zákona znovu. „Na našem stanovisku k této věci se nic nemění. I nadále
hodláme dodržovat platnou legislativu
České republiky a mimo jiné dbát také o
ochranu obětí trestné činnosti,“ stál si na
František Kořínek.
Večerníku tak nezbylo nic jiného, než
se pídit po informacích, na které má veřejnost právo, jinde. Z několika na sobě
nezávislých zdrojů jsme se dozvěděli, že
dáma si o pět let mladšího muže pozvala
domů sama. Zřejmě požádal o krátkodobé přístřeší a ona mu vyhověla, což
se ale ženě vymstilo. Rom ji dva dny
držel v jakémsi zajetí, přičemž nešťastnici všemožnými sexuálními praktikami znásilňoval. Do cizího příbytku si
dokonce pozval svého kamaráda, který sexuální akty na různé způsoby natáčel! Není ale zcela zřejmé, kdo přivolal

policii, zda to byla sama oběť znásilnění, či
někdo ze sousedů...
Kontaktovali jsme také obecní úřad. „Já se
vám k té hrůze vůbec nebudu vyjadřovat,“
odmítla případ komentovat Eva Mudrlová, místostarostka Dobrochova. To starosta Miloslav Kříž byl přece jen o něco
sdílnější. „Ten Rom není a nikdy nebyl
občanem Dobrochova! Vůbec nevím,
kde se tady u nás v obci vzal. Je to příšerné,
nic takového jsme u nás nikdy nezažili,“
zdůraznil úvodem. „Co se v domku naší
obyvatelky konkrétně všechno stalo, však
přesně nevím. A pokud jsem od té doby
měl možnost zaznamenat, tak se o tomto případu tady baví jen minimum lidí.
Nejhorší ale je, že já jako starosta jsem se
o tom znásilnění dozvěděl od cizích lidí,
místo aby mě informovala policie. Spo-

lupráce s tímto orgánem je v současnosti
bohužel mizivá, policisté nám akorát jednou za rok pošlou statistiku kriminality
v naší obci,“ posteskl si Miloslav Kříž.
Jisté ale je, že hlavní pachatel je nyní už ve
vazbě, což nám potvrdil i okresní státní zástupce Ivo Černík. „Vyšetřování zločinu
znásilnění je teprve v přípravném řízení,
proto o něm nemůžeme zatím konkrétně
informovat. Snad jenom tolik, že hlavní
pachatel byl dne sedmého února po jednodenním pobytu v policejní cele umístěn do Vazební věznice Olomouc.“
Poslední, co Večerník k tomuto otřesnému případu z dalšího zdroje zjistil,
je, že druhý muž, který znásilňování
ženy z Dobrochova natáčel, je vyšetřován na svobodě a o právní kvalifikaci
jeho počínání ještě není rozhodnuto.

V této malebné vesni%ce na jihu Prostjovska došlo k %inu, který zdejší obyvatelé
nepamatují.
Foto: Michal Kadlec

„Ten Rom nebyl od nás,“ upozorňuje starosta Dobrochova

DOBROCHOV Takovou ohavnost v Dobrochově podle místního starosty ještě nepamatují. V této jinak malebné obci na
jihu Prostějovska došlo začátkem února k otřesnému zločinu.
Dvaatřicetiletý Rom po dva dny znásilňoval o pět let starší ženu,
a to dokonce přímo v jejím domě, kam si jej zdejší domorodá
obyvatelka sama pozvala. Policie ČR se k celému případu nechce
jakkoliv vyjadřovat. Nejenže se informace o zločinu neobjevila
v pravidelné svodce událostí, ale tiskový mluvčí odmítl reagovat
i na přímé dotazy Večerníku. Proč asi?

➢ z titulní strany

ZNÁSILNĚNÁ ŽENA TRPĚLA DVA DNY

ŽELEČ Na dálnici ve směru
z Vyškova na Prostějov došlo uplynulý čtvrtek 22. února odpoledne
k ničivému požáru kamionu. Hustý
dým valící se z nákladního auta
převážejícího papír byl vidět na kilometry daleko. Hasiče přivolal sám
nešťastný řidič, který v tísňovém
hovoru popsal místo neštěstí i těžiště
ohně. V době dojezdu prvních jednotek však již celé vozidlo i s návěsem
ničivé plameny dosyta pohltily. Při
cestě k požáru navíc bourala dvě zásahová vozidla hasičů...
K místu společně s profesionální jednotkou z Prostějova vyjeli
také dobrovolní hasiči z Brodku
u Prostějova a Němčic nad Hanou,
dorazili ovšem také profesionální
hasiči z Vyškova. „Pro prvotní lokalizaci využili pět hasebních proudů,
postupně k účinnějšímu hasebnímu

Škoda za 2,5 milionu
korun, hasiči bourali...

KLADECKÁ LYŽE SE VYDAŘILA NAD OČEKÁVÁNÍ KAMION s papírem SHOEL na popel!

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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„RAZANTNÍ ZMĚNY NECHYSTÁM“
Nová ředitelka Centra sociálních služeb Helena Vránová
si váží, že vede druhé největší zařízení svého druhu v kraji
jsem se i pro to, že bych chtěla také
učit. Co jsem se na ´zdravce´
naučila, lákalo mě předávat
dál. Přihlásila jsem se tedy na

Od třetí nebo čtvrté třídy jsem byla
rozhodnuta, že půjdu studovat střední
zdravotnickou školu. A že se budu ráda
starat o lidi, kteří potřebují pomoc druhého.
Máme to tak nějak v rodině.
půldru
ních služeb jste nyní už přes půldruhého měsíce. Stačila jste se už lidově
řečeno rozkoukat?
„Myslím si, že ve většině případů ano
ano.
Jde o velké zařízení, druhé největší svého
beze
druhu v Olomouckém kraji, a to bezesporu sebou přináší svá specifika. Proto
chodi
se v této fázi snažím především chodit
mez
hodně mezi lidi, a to nejenom mezi
zaměstnance, ale hlavně
uživatele, jak se odborně
využí
nazývají lidé, kteří využí-

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Michal

KADLEC

18022310243

 Co vás přivedlo k tak silnému sociálnímu cítění, kterým, jak známo,
disponujete?
„Když jsem byla malá, moje teta pracovala jako zdravotní sestra. Velmi ráda
jsem k ní chodila do ordinace a líbila se
mi její práce. Takže už ve svém útlém
dětství jsem měla vedle sebe velký vzor.
Od třetí nebo čtvrté třídy základní školy
jsem pak byla rozhodnuta, že půjdu studovat střední zdravotnickou školu. A že
se tak budu ráda starat o lidi. Původně
mělo jít hlavně o děti, ale život vám sám
ukáže cestu, o které jste mnohdy ani nepředpokládali, že existuje.“ (pousměje se)
Takžesevámtímpádemsplnilsen?
„Ano, i takto se to dá říct. Měla jsem to
tak od dětství nastavené a vždy i jako
malá jsem o takových věcech doma před
rodiči mluvila. Kromě tety vystudovala
dálkově zdravotní školu i máma, a aby
toho nebylo málo, tak i ségra je zdravotní sestrou, takže máme tento obor něco
jako rodinnou tradici.“ (směje se)
 Vy jste ale vystudovala rovněž
pedagogiku. Jak jste přišla k tomuto
oboru?
„Zároveň se sociálním cítěním jsem
nechtěla zůstat jen u přímé péče. Když
jsem tedy nastupovala na Střední zdravotnickou školu v Prostějově, rozhodla

Foto: Michal Kadlec
Univerzitu Palackého v Olomouci, kde
jsem vystudovala specializaci Učitelství
pro střední zdravotnické školy. Ale když
jsem byla v pátém ročníku, byla jsem již
vdaná a očekávala první dceru. Zakrátko
se narodila druhá. A nešla jsem po vystudování hned pracovat.“
 První významná pracovní nabídka přesto přišla celkem brzy, že?
„Když měla mladší dcera dva roky, bydleli jsme s manželem v Nezamyslicích,
přímo naproti sociálnímu zařízení, které dnes nese název Domov Na Zámku.
Tenkrát mě oslovili ze speciální školy,
jestli bych u nich nechtěla na záskok
působit v Rehabilitační třídě. Šlo by
prý jen o chviličku, než se jim uzdraví
učitelka. Takže tímto způsobem jsem
se dostala k učení, a to naprosto mimo
moje plány. Nakonec jsem tam zůstala
celých osm let! Při tom jsem si doplnila
vzdělání v oblasti speciální pedagogiky.“
 Poté jste na nějaký čas změnila
své pracovní zařazení...
„Po osmi letech strávených ve speciální škole v Domově Na Zámku jsem se
rozhodovala, co dál. A s nabídkou mě
oslovila moje bývalá ředitelka Jiřina
Krejčí ze stejného zařízení. Zůstala jsem
tedy ve stejném domově, jen jsem dalších pět let pracovala jako vrchní sestra.

Tuto pozici jsem zastávala od srpna
2012 do konce roku 2017.“
 A jak vedla cesta k vedoucí pozici
v Centru sociálních služeb v Prostějově?
„Nějakou dobu jsem už přemýšlela
o tom, že bych všechno, co jsem se ve
školách i v praxi naučila, uplatnila i jinak.
Proto jsem lektorovala pro pracovníky
sociálních služeb při akreditovaných
kurzech. Nakonec jsem se dopracovala
k tomu, že jsem měla své vlastní kurzy,
učila jsem pro různé soukromé vzdělávací společnosti či agentury. Tato práce
mě hodně bavila a naplňovala. A hodně
mi to dalo, protože od lidí z různých
koutů celé České republiky jsem získávala spoustu nových poznatků z práce
v sociální oblasti. A já cítila, že sama
rostu. Následně přišla možnost účasti
v konkurzu na ředitelku v prostějovském Centru sociálních služeb.“
 Z něhož jste nakonec vyšla vítězně. Měla jste radost z úspěchu v tomto
výběrovém řízení?
„Původně jsem se chtěla jen zúčastnit,
abych nabrala novou zkušenost. Vůbec
jsem nepočítala s tím, že by mě vybrali.
A ono to nakonec vyšlo! Takže radost
i milé překvapení v jednom.“ (úsměv)
 Ve funkci ředitelky Centra sociál-

vají našich služeb. Některé už znám i jménem a poznávám je dokonce, i když se
potkáváme ve městě. Vzhledem k tomu,
že mé předchozí působiště bylo taktéž
spjato s krajským úřadem, coby zřizovatelem, jsou metodika a způsob organizace v mnohém stejné, tudíž nástup nebyl
tak složitý. Sama přitom dobře vím, že
i když v jakékoliv funkci působíte řadu
let, musíte se pořád učit a rozvíjet, protože vše se vyvíjí, nic nestojí na místě. Takže
se učím pořád a pravděpodobně budu až
do důchodu.“ (úsměv)
 Zkuste nám zařízení trochu
představit...
„Disponujeme šesti službami a máme
celkem 204 zaměstnanců. Přímo v areálu bývalé nemocnice v Lidické ulici je
pobytová služba, kterou tvoří domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem. Ten je rozdělen na domov pro lidi
s Alzheimerovou demencí a pro pacienty s duševním onemocněním. Součástí
Centra je také takzvaná odlehčovací služba. Jedná se o službu pro lidi, kteří doma
pečují o svého seniora nebo člověka, jenž
je zdravotně postižený, a potřebují si vyřídit nějaké záležitosti nebo i odjet na dovolenou. Jeho umístění je pochopitelně
pouze na dobu určitou. Dále disponujeme denním stacionářem pro seniory

a máme i odloučené pracoviště v ulici
Pod Kosířem, kde pečujeme v denním
stacionáři o lidi s mentálním postižením.
Posledním naším pracovištěm je pečovatelská služba na Bezručově náměstí, kde
působí jednadvacet našich zaměstnanců.
Ti pracují se sociálně potřebnými občany
přímo v terénu.“
 Počet zařízení vašeho druhu roste nejen v Olomouckém kraji. Jde
o trend?
„Populace stárne a způsob života, kdy se
o rodiče staraly jejich děti až do konce,
už se mnohdy nenosí. Co se týká zmiňované velikosti, tak určitě jsme největší
v Prostějově, v rámci kraje je větší zařízení pouze ve Chválkovicích.“
 Každý nový ředitel jakékoliv firmy či organizace chce vnést do práce
trochu toho svého „já“. I vy plánujete
něco nového?
„Razantní změny nechystám. Nemyslím
si totiž, že by přinesly víc pozitivních věcí,
než které tu doposud fungují. Chtěla
bych se hlavně zaměřovat na aktivizace,
tedy na náplň života našich uživatelů.
Tedy aby jejich život měl smysl, aby si ho
prožili v přítomnosti, tady a teď. Nechtěla bych, aby naši uživatelé přemýšleli, co
bude za den, za týden, za rok. Ale aby žili
právě dnes.“ (pousměje se)
 Jak toho chcete docílit?
„Chtěla bych využít svých zkušeností
z Nezamyslic, hlavně v rámci zahrad-

ních terapií. Tady v areálu staré nemocnice máme obrovský park. Přála bych
si proto, aby naši uživatelé v něm trávili
více času a působili aktivně. Mnoho
z nich má zájem pracovat na zahrádce
a tím můžou vytvářet bylinkové zahrádky, záhonky s kytičkami nebo zeleninou. Většina uživatelů jsou totiž lidé
původem z vesnic a drtivá většina z nich
se celý život o podobné zahrádky starala. A vím, že něco takového jim tady rozhodně chybí. Poznávám to i z toho, že
naše klientky nám denně chodí zalévat
květiny všude po chodbách i v místnostech. Některé bývají často úplně přelité!
(směje se) Vidím v nich tedy touhu něco
takového mít přímo tady, že by se o to
velmi rády staraly.“
 Vaše centrum ale spolupracuje
i s dětmi, že?
„Ano, velmi úzce spolupracujeme se
Základní školou v ulici Dr. Horáka
v Prostějově. Právě zmíněné zahradní
terapie bychom mohli díky dětem propojit mezigeneračně. Chodily by k nám
tedy i malé děti a byly by takovou prodlouženou rukou našich uživatelů. Ti
by jim naopak mohli předávat své životní zkušenosti.“
 Máte nějaké osobní přání do budoucna?
„Mým takovým snem nebo celoživotním cílem je být dobrým člověkem.
Není totiž žádného člověka, který
by nepotřeboval pomoc. A je dobře,
když vám má kdo pomoci. Proto bych
ráda, abych v tom snu pokračovala
i tady v Centru sociálních služeb. Chci
všechno to dobré, co v sobě mám, přenést a předat lidem, kteří to potřebují.
A přála bych si mít nějaký pozitivní
nejen směrem k uživatelům našich
služeb, ale abych zlepšila i životy našich
pracovníků.“

vizitka
HELENA VRÁNOVÁ
✓ narodila se 9. března 1976 v Prostějově
✓ je vdaná, s manželem Janem mají dvě
dcery - obě studují na Gymnáziu Jiřího Wolkera, mladší z obou dcer je v současnosti na výměnném studijním pobytu na Floridě v USA
✓ na základní školu chodila v Nezamyslicích
✓ následně vystudovala Střední zdravotnickou školu v Prostějově, Univerzitu Palackého v Olomouci - katedru antropologie a zdravovědy
✓ úspěšně absolvovala studium Učitelství pro střední zdravotnické
školy a také speciální pedagogiku
✓ po mateřské dovolené nastoupila v roce 2003 jako učitelka speciální
školy v Nezamyslicích, od roku 2012 pracovala v Domově
„Na Zámku“ v Nezamyslicích jako vrchní sestra
✓ od 2. ledna 2018 je ředitelkou Centra sociálních služeb v Prostějově
✓ ve chvílích volna se ráda věnuje sportu, přírodě, cvičí jógu,
ráda navštěvuje divadla, kina a má ráda společnost
zajímavost: zamilovala se do orientačního běhu,
k tomuto sportu ji přivedla dcera

18022310236

PROSTĚJOV Rada Olomouckého kraje vyhlásila v říjnu minulého
roku výběrové řízení na obsazení
postu ředitelky Centra sociálních
služeb Prostějov, které se nachází
v areálu staré nemocnice v Prostějově. Důvodem byla skutečnost, že
dnes již bývalá šéfka Miluše Lišková
odcházela do starobního důchodu.
Jako nejvhodnější kandidátka byla
nakonec zvolena Helena Vránová,
která vystudovala obor učitelství pro
Střední zdravotnické školy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a doposud působila v Nezamyslicích, kde
pracovala jako učitelka v Rehabilitační třídě a později jako vrchní sestra v Domově Na Zámku. Věnovala
se také vzdělávání zdravotnického
personálu a pracovníků v sociálních
službách. V rozhovoru pro Večerník
sympatická žena mimo jiné prozradila, že přes bohaté zkušenosti v sociální oblasti i zdravotnictví se stále
učí a rozvíjí si v těchto oborech tolik
potřebné znalosti.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz
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Uzavírka Brnnské ulice ve tyech etapách, první startuje tuto nedli

ŽEŠOV NA PL ROKU ODÍZNUT
Známe konkrétní fáze i termíny!

Tomáš KALÁB
Petr KOZÁK

Zdroj: www.prostejov.eu

Rekonstrukce, jejímž investorem je Olomoucký kraj, uzavře zmíněnou silnici na
katastru Prostějova ve čtyřech fázích. Zatímco Žešova se bude týkat celé období
od 4. března do 30. září, kdy bude zcela
uzavřen celý most nad dálnicí, samotné město bude mít problémy „pouze“
do 24. června. Prostějovský magistrát
v uplynulém týdnu potvrdil přesné termíny uzavírky Brněnské ulice z důvodu její
rekonstrukce, které uvádíme v tabulce, jež
je součástí tohoto článku.
Co je pro občany aktuálně nejpodstatnější,
tak informace o první fázi. Ta vypukne tuto
neděli 4. března a skončit má ve čtvrtek
22. dubna. Oproti tomuto startovacímu
můstku bude ve druhé fázi od 23. dubna do
17. června navíc uzavřen úsek od okružní
křižovatky po konec zdi bývalé staré nemocnice. Perný týden pak bude řidiče čekat ve
třetí fázi od 18. do 24. června. Uzavřen bude
totiž i kruhový objezd na Brněnské.

„Tentokrát nám krajský úřad poskytl více
času, tudíž jsme mohli jednotlivé etapy uzavírky lépe komunikovat s občany a firmami
v Brněnské ulici. Náročným úkolem bylo
přetrasování linek MHD, především linek
11 a 1. Tady se firmě FTL z důvodů objížďky
přes Určice zvýší náklady, na jejichž úhradu
přispěje městu investor, tedy Olomoucký
kraj,“ informoval náměstek Smetana.
Žešovští a řidiči mířící přes toto předměstí budou mít pro spojení s Prostějovem v zásadě dvě varianty, už zmíněnou
přes Určice, dále mohou jet až do Vranovic-Kelčic a tam najet na dálnici.
Dozná změn i samotný most, o nějž se dělí silnice s cyklostezkou? „Pouze minimální, rozšířit jej samozřejmě nelze. Pro cyklisty a pěší
bude situace určitě nejpalčivější. Na druhou
stranu se kraj začal zabývat myšlenkou vytvoření nájezdu na dálnici od Výšovic směr Olomouc, což by dále odlehčilo nejen Brněnské
ulici,“ přidal Pavel Smetana s tím, že tato úprava ještě není otázkou nejbližší budoucnosti.
S uzavírkou Brněnské ulice souvisí
i jedna záležitost. Radní nedávno odsouhlasili zadávací řízení podlimitní veřejné

zakázky na rekonstrukci silničního průtahu v Žešově. Ta se teď skrze krajské
opravy odsouvá, ale Žešované o opravu
páteřní komunikace nepřijdou! „Práce
měly odstartovat v termínech dvacátého
dubna až třicátého srpna tohoto roku a prvního dubna až třicátého srpna roku příštího.
Jako první měla být provedena etapa, vybraná dle stanoviska Osadního výboru místní
části Žešov,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.
Zahájení rekonstrukce místní komunikace
je ale aktuálně možné až od 1. srpna, kdy již
bude přilehlý úsek silnice opraven a uveden
do zkušebního provozu. „Most bude uzavřen
pro veškerou dopravu, to znamená také pro
cyklisty a pěší. Dále bude uzavřena silnice od
mostu směrem na Výšovice (mimo Výšovice) a dále až za křižovatku se silnicí od Pivína.
Objízdná trasa je stanovena přes Určice. Příměstskou dopravu není možno z technických
důvodů zabezpečit (linky 780408, 780409
a 780934). Doprava bude zajišťována linkou
MHD č. 11, která bude jezdit přes Určice,“
doplnil vedoucí Odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova Miroslav Nakládal.

jednotlivé fáze opravy
komunikace v ulici Brnìnská

1. fáze: od 4. 3. 2018 do 22. 4. 2018
Uzav&en bude úsek ul. Brnnské od k&ižovatky s ul.
Wolkerovou po okružní k&ižovatku s ul. Okružní a dále
úsek od brány h&bitova smr Nm%ice nad Hanou (v%etn mostu p&es dálnici u Žešovského h&bitova). Úsek ul.
Brnnské od okružní k&ižovatky s ul. Okružní po bránu
h&bitova bude bez dopravního omezení, p&íjezd bude
možný z ulice Okružní.
2. fáze: od 23. 4. 2018 do 17. 6. 2018
Oproti 1. fázi dojde k otev&ení úseku od brány h&bitova
po most p&es dálnici, který bude nadále uzav&en. Navíc
bude uzav&en úsek ul. Brnnské od okružní k&ižovatky
s ul. Okružní po konec zdi Centra sociálních služeb
(bývalá nemocnice). Úsek od konce zdi CSS po bránu
h&bitova bude p&ístupný pro dopravní obsluhu, p&íjezd
bude možný p&es ulici Lidickou a podél severní zdi h&bitova (bude zrušena jednosmrka). V závru této fáze se
bude cca 4 dny asfaltovat, úsek bude zcela uzav&en.
3. fáze: od 18. 6. 2018 do 24. 6. 2018
Uzav&en bude úsek od k&ižovatky ul. Brnnské s ul. Wolkerovou po okružní k&ižovatku s ul. Okružní, a to v%etn
této k&ižovatky. Dále potrvá uzavírka mostu p&es dálnici
u Žešovského h&bitova.
4. fáze: od 25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
Prostjov bude bez uzavírek. Uzav&en bude most p&es
dálnici u h&bitova v Žešov a dále úsek od tohoto mostu
smr Nm%ice nad Hanou.
Zmny v MHD najdete na www.vecernikpv.cz

Bezdomovce vytáhli až hasiči
PROSTĚJOV Příšerná smrt! A na
stejném místě, kde bezdomovci
způsobili podobný požár již před
třemi lety. V polorozbořeném
domku v Brněnské ulici, který za
minulého režimu sloužil vojákům,
našli hasiči začátkem minulého
týdne mrtvolu muže bez trvalého
domova. Jeho tělo bylo podle informací Večerníku z poloviny ohořelé.
Sedmatřicetiletému chlapíkovi už
nebylo jak pomoci...

vojenském objektu v Brněnské ulici
v Prostějově k zahoření jedné místnosti. Ten v současnosti využívají
osoby bez domova. Na místě bylo
nalezeno tělo sedmatřicetiletého
muže bez známek života,“ potvrdil
událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. Příčiny úmrtí
i vzniku požáru jsou podle jeho
dalších slov předmětem dalšího
šetření. „V současné době nemáme
Michal KADLEC
poznatky, které by nasvědčovaly
„V úterý dvacátého února před cizímu zavinění. U muže byla
čtvrtou hodinou došlo v bývalém nařízena soudní pitva,“ prozradil.

Na místě pochopitelně jako první
zasahovali hasiči. „Na místo
vyjely profesionální jednotky
z Prostějova, které po příjezdu zjistily, že požár zasáhl jednu místnost o
rozměrech asi šestkrát osm metrů.
Objekt byl opuštěný, ale po uhašení
požáru hasiči uvnitř nalezli osobu
bez známek života. Plameny dostali
hasiči pod kontrolu několik minut
po příjezdu,“ sdělila exkluzivně
Večerníku Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. „Oheň zničil převážně odpad
a také osobní věci osob bez domo-

ráno se dozvíme, že v tom domku
uhořel...,“ smutnila mladá žena, která
už rovněž nějaký ten rok žije na ulici.

Sedmat&icetiletému muži &íkali kamarádi z komunity bezdomovc' „$ert“. Minulé
úterý ráno jej našli hasi%i mrtvého.
2x foto: Michal Kadlec a tená) Ve erníku

va. Výše škody byla předběžně
vyčíslena na pět tisíc korun.
Smrt kamaráda zasáhla komunitu
bezdomovců po celém Prostějově.
„Říkali jsme mu ‚Čert‘, byl to strašně

milej kluk, byla s ním sranda. Když
jsme ho naposledy na začátku týdne
viděli, byl si pro polévku u místního nádraží. Pak říkal, že si jde na
Brněnskou zatopit. A druhý den

18022320239

PROSTĚJOV Na druhý pokus je to tady! Uzavření Brněnské
ulice kvůli celkové rekonstrukci silnice II/433 z Prostějova
do Morkovic sice loni koncem listopadu nevyšlo, letos se už
ale této nutné nepříjemnosti nevyhneme. „Zdaleka největší
potíže ovšem budou mít obyvatelé Žešova, jejichž spojení s
městem se významně ztíží,“ upozornil náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana, mající na starost dopravu. Vše proběhne ve čtyřech etapách, přičemž ta úvodní startuje již tuto
neděli a poslední by měla skončit 30. září.

PROSTĚJOV Na čtvrtek 22. února
hodinu po poledni bylo nařízeno
jednání u Okresního soudu
v Prostějově v případě žaloby Ivana
Čecha na kino Metro 70 za údajně
nezákonné zrušení jeho funkce vedoucího kina. Skutečnost, že nemá
vysokoškolské vzdělání a nemohl
se tak přihlásit do výběrového
řízení na ředitele nové příspěvkové
organizace, Čech viditelně neunesl
a tak „kope kolem sebe“.
Ve sporu s novým vedením kina Metro 70 a potažmo magistrátem má najít
pravdu soudce Věroslav Řezáč, který
se zabývá pracovněprávními vztahy.
K překvapení Večerníku ale bylo první
soudní jednání odloženo. „Žalující
strana požádala o odročení jednání,
které se tedy bude konat až patnáctého března,“ vysvětlila Večerníku
pracovnice informačního oddělení
Okresního soudu v Prostějově.
Připomeňme, že prostějovské zastupitelstvo se na podzim roku 2016 drtivou
většinou hlasů rozhodlo změnit status kina Metro 70 na příspěvkovou
organizaci. Vyhlášeno bylo výběrové
řízení na post ředitele, které vyhrála
šestadvacetiletá Barbora Prágerová.

Ta se ujala funkce k 1. lednu 2017,
přičemž dosavadní vedoucí kina Ivan
Čech skončil a musel pochopitelně
i vyklidit služební byt. „Přeměnu kina
na příspěvkovou organizaci bereme
jako velmi prospěšnou a nová ředitelka
dokázala během jediného roku toto
zařízení povznést nejen, co se týká
hospodaření, ale i skladby programu.
Rapidně se zvýšila také návštěvnost kina.
Co se týká soudní žaloby, nechápu, co
pan Čech řeší?! Mohl se do konkurzu
přihlásit také, ovšem podmínkou bylo
vysokoškolské vzdělání. To je dnes u
ředitelů podobných zařízení zcela běžné
ve všech městech. Pan Čech ale vysokou
školu nemá,“ komentovala případ Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
statutárního města Prostějova.
„Výsledky výběrového řízení i to, že pan
Čech dostal z kina výpověď, beru jako
právoplatný stav. Více bych to nechtěla
komentovat, vyjádřím se až po pravomocném rozhodnutí soudu,“ zareagovala na dotaz Večerníku Barbora Prágerová,
ředitelka kina Metro 70.
Oslovili jsme rovněž samotného Ivana
Čecha, ale ani na opakovanou výzvu
k vyjádření prostřednictvím e-mailu
vůbec nereagoval. Nicméně už dříve se
nechal slyšet, že jde ze strany vedení města
o pomstu za jeho syna Jakuba... (mik)

18022310228

Magistrát
i➢ kino
čelí žalobě
ze strany 3
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milujeme vecerník


zpravodajství ze silnic

PROSTĚJOV V celé republice se nyní
horečně hodnotí zoufalý technický
stav mostů. A jak to tak vypadá, ani
dálniční estakáda v Prostějově na tom
není zrovna dobře. Svědčí o tom nehoda z minulého úterý, kdy na projíždějící vozidlo spadl z tohoto mostu kus
betonu!
„V úterý dvacátého února po devatenácté
hodině jel sedmadvacetiletý muž s vozidlem BMW Leteckou ulicí v Prostějově. Při projíždění pod mostem estakády
Haná se z nezjištěných příčin uvolnil kus
betonu, který z podhledu spadl na střechu automobilu, těsně vedle hrany čelního skla. Věc jako dopravní nehodu šetří
prostějovští policisté skupiny dopravních
nehod,“ uvedl František Kořínek, tisko-

vý mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Jen díky štěstí a náhodě nedošlo ke
zranění osádky auta. „Výše způsobené hmotné škody na automobilu byla
předběžně vyčíslena na deset tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ přidal František Kořínek.
Večerník se dotázal tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic, jak je
možné, že estakáda Haná v Prostějově je v tak zoufalém stavu. Bohužel
jeho odpověď do uzávěrky vydání nepřišla...
(mik)

18021510209

ESTAKÁDA
SE
BORTÍ!
Kus betonu spadl na BMW
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Drama u supermarketu: Nehoda na cyklostezce,
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dostařenky!

PROSTĚJOV K vážné nehodě došlo
u supermarketu Lidl v Anenské ulici.
Mladá řidička nedávala pozor a při couvání srazila dvaaosmdesátiletou stařenku, která šla z nákupu. Seniorka skončila
v nemocnici.
„Ve středu jedenadvacátého února v osmnáct
hodin došlo na parkovišti u obchodního domu
v Anenské ulici k dopravní nehodě osobního
automobilu s chodkyní. Čtyřiatřicetiletá řidička vozu Ford Focus při couvání po parkovišti
z dosud přesně nezjištěných příčin narazila do

dvaaosmdesátileté chodkyně. Při střetu utrpěla
seniorka zranění, se kterým byla převezena do
prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob ani ke škodě na majetku nedošlo,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Alkohol byl u obou účastnic nehody vyloučen provedenými dechovými zkouškami.
„Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil František
Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV K neobvyklé nehodě
došlo uplynulý pátek ráno na cyklostezce v Dolní ulici. Cyklista zezadu
srazil ženu na kole, ta při pádu utrpěla
zranění, se kterými ji sanitka okamžitě převezla do nemocnice. Policisté se
obracejí na veřejnost se žádostí o případné svědectví.
„V pátek 23. února v 5:40 hodin došlo
na cyklostezce v Dolní ulici k dopravní
nehodě dvou cyklistů. Oba jeli směrem
od centra Prostějova. Dvaašedesátiletý muž měl nedaleko křižovatky s ulicí
Leteckou předjet dvě pomaleji jedoucí
cyklistky. Jedna z nich, třiapadesátiletá
žena, bezprostředně po předjížděcím
manévru havarovala. Při pádu na cyklostezku si způsobila zranění, se kterým byla
následně transportována do prostějovské
nemocnice. Alkohol u obou účastníků

policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov
Policisté hledají svědky, kteří by jim
pomohli srážku cyklistů zdárně vyšetřit. „K objasnění všech okolností
této dopravní nehody se obracíme
s prosbou o pomoc na svědky, kteří
viděli její průběh, aby se obrátili se
svými informacemi buď telefonicky,
nebo osobně na policisty Dopravního
inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově, telefon 974 781 251, případně
kdykoliv prostřednictvím bezplatné
telefonní linky 158,“ sdělil František
Kořínek.
(mik)

18022310234

nacouvala žena je v nemocnici

dodávky na místě nesetrval, ale pokračoval
dále a z místa ujel,“ zkonstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
K žádnému zranění osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody na Mazdě byla
předběžně vyčíslena na šest tisíc korun.
„Alkohol u řidičky poškozeného automobilu policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti, míra
zavinění i totožnost řidiče dodávky jsou
předmětem dalšího šetření,“ poznamenal
Kořínek.
(mik)

17090110999

18022310229

18022310233

PROSTĚJOV V posledních měsících
podobných případů bohužel přibývá. Minulý týden vyjížděli prostějovští policisté
k další dopravní nehodě, po níž viník nezůstal na místě, ale zbaběle ujel. Vyšetřovatelé se tak pídí nejen po příčinách srážky dvou vozidel na náměstí Spojenců, ale
zároveň pátrají po řidiči dodávky!
Bylo úterý 20. února deset minut po desáté hodině, když na náměstí Spojenců
došlo k dopravní nehodě dodávky a osob- 7&  :&! @& ! :    :'   <=/ !! !   !
"
+, -  (*
ního automobilu. „Zatím neustanovený
řidič bílé dodávky náměstím projížděl od vatkou s ulicí Milíčovou narazil do stojící- se jeho řidička chystala zaparkovat na parulice Lužické k ulici Slovenské. Před křižo- ho automobilu značky Mazda, se kterým koviště u vozovky. Po střetu vozidel řidič

18022070220

Naboural do auta a z náměstí ujel

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník

KOUPÍM

REALITY

Rostislavova
8
Rostislavova
8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

Stavební firma hledá pozemek pro GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Koupím zahradu na plumlovské pře- a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožithradě, možno i s menší chatkou, nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
k rekreaci. Děkuji za rozumné nabídky. překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Tel.: 732 152 429
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Pv.
736 631 702

KOUPÍM RODINNÝ DŮM. TEL.:
604 635 527
Koupím 1+1 k rekonstrukci. Děkuji
739 367 205

Pronajmu byt 1+1, 35 m2, ul. C. Boudy.
Tel.: 704 021 940

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez,
Mustang a jiné. Tel.: 736 741 967.

Opravy a úpravy oděvů
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
Tel.: 777 118 123

BYTY – PRODEJ:
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

1($(' *2"3
14,5 $ &,*6777
  !"#
$ %&$'() '*+,-,+ " /'0+

14,4

Volejte: 739 322 895
8 -9:! -;:< 58m2, DV
!=!"#
8 ,< DV po rek.
=!>!?"#
Volejte: 723 335 940
8 " AAB DV, 35m2
!"#

4

Volejte: 739 322 895
/8 " 9BA
!>!"#
/ 8 - 
=!!"#
/   ? C:9BA
!!"#
Volejte: 723 335 940
/ >8 3#9B *
BAD  
EF GDHD zahrada
>! #

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

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

GRATULACE
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Ve středu 21. února 2018
oslavila 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.

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

27. února 2013
je pro nás nejsmutnější
a nejstrašnější den v životě.
Ten den před 5 lety zemřel
nečekaně v prostějovské nemocnici
náš milovaný syn, tatínek,
bratr a kamarád,
pan David AMBROŽ,
34 letý policista DI Protějov.
Všem, kteří vzpomenou
s námi děkujeme.
Zarmoucená rodina.

Dnes 26. února 2018
uplyne třetí smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová ze Stražiska.
Za vzpomínku děkuje manžel
František, dcery Zdena a Dáša
s rodinami a syn Pavel s rodinou.

PRODÁM

Dne 20. února 2018
tragicky zemřel
pan Lukáš VESELÝ,
narozen 30.12.1980.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte na něho.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Veselých.

9
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

SEZNÁMENÍ
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.

FINANCE
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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.

JE V PÁTEK 2. BØEZNA
V 10.00 HODIN

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

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

Dne 29. února 2018
uplynou 2 roky
ode dne, kdy nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka s rodinou.

Dne 1. března 2018
by se dožil 89 roků
pan Josef SIMON
a dne 30. března 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Anny SIMONOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 26. února 2018
vzpomínáme 12. výročí úmrtí
pana Lubomíra PETRŮ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 25. února 2018
jsme vzpomněli 30. výročí,
kdy nás navždy opustil můj tatínek,
pan František KULAS
z Mořic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Anna s rodinou
a rodina Vránova.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Z důvodu velké rekonstr. parku u lázní
prodám objekt (stánek) zařízený k dalšímu
využití. (nově rozvod el., zatepletný, lednice s mrazákem, mikrovlnka, chem. WC,
trezor, pokladna). Velice zachovalý, nutno
odvést. Cena dohodou. Tel.: 603 445 601
Vážení přátelé, nabízím 14/12 dní
akční skup. dovolené v Řecku – letovisko
Polichrono, apartmány a studia. Cena
7.790 Kč/os. Výhodou vždy každá 3. osoba
v apart. – platí pouze 4.490 Kč. Stravu lze
dokoupit. Polopenze, večeře. Termín:
9.7.-22.7.2018. Možnost i aktivního cvičení. Info na tel. paní Stopková: 603 445 601
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Máte problém sehnat obuv na vaše nožičky? Prodejna IVKA, Plumlovská 21 myslí
na vás. Velký výběr vycházkové a domácí
obuvi i ve velkých velikostech koupíte
u nás. (ostruhy, vysoké nárty, oteklé kotníky,
kostky). Tel.: 603 445 601

ZD Moravan Domamyslice
Antény Jiříček nabízí až 47 tv progra- Sad Mostkovice
mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848, Prodej jablek
www.anteny.cz www.kvalitne.cz
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Portrét – olej. barvami. Tel.: 722 710 725 Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
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Čas neúprosně letí a bolest v srdci
zůstává, slzy v očích Tě neprobudí a
domov prázdný zůstává.

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

Pokácím strom za dřevo a odvoz.
Tel.: 603 236 254

    
info@realitypolzer.cz

Dne 3. března 2018
by se dožil 68 let
pan Ladislav POSPÍŠIL
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Eva, dcery Petra
a Květa a synové Marek
a Milan.

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

16011421482
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A život měl tak rád...

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

Koupím byt 1+1 v os. vlastnictví. Částečná hotovost. Prosím, nabídněte.
Tel.: 607 774 466
Prodám zahradu 788m2, vhodná
jako stav. pozemek, v Pv – Krasicích.
Tel.: 608 218 532
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Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš
být, abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

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

Dne 28. února 2018
vzpomeneme 30. výročí od úmrtí
pana Jaroslava KAPRÁLA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcera
s rodinami.

Sháním byt 2+1 v OV. 732 116 887

Hledám dům v Pv a okolí ke koupi. I v hor- Koupím tuto květinovou stěnu. Tel.:
ším stavu. Tel.: 723 335 940, RK nevolat.
605 138 473
    Prodej bytu 2+kk v OV, po rekonstrukci,
   
 2. PENB – C.

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky

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

Pohřební služba Pavel Makový
% & 

Poslední rozlouèení
Zbyněk Dlábek 1934
Prostějov Pondělí 26. února 2018
František
Bureš
1946
Vincencov
13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Filipová 1941
Prostějov
Amálie Kočíbová 1922
Prostějov Úterý 27. února 2018
Jiřina Kolářová 1921 Přemyslovice Marie Brabcová 1938 Hablov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Dočkalová 1925
Pěnčín Středa 28. února 2018
JUDr. Antonín Zatloukal 1942 Prostějov Vladimír Brožek 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Bašný 1947 Kralice na Hané
Čtvrtek 1. března 2018
Josef Slováček 1944
Čelčice Miloslav Dostál 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Sörös 1947
Vyškov Pátek 2. března 2018
Ludmila Wallová 1932
Prostějov Pavel Stach 1948 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Bohumil Šustr 1931
Krumsín Pavel Zavadil 1955 Plumlov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Vratislav Spáčil 1929
Dubany Marie Krátká 1928 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Ing. Helena Řezáčová 1932
Brno
Sobota 3. února 2018
Ing. Eva Bartošová 1937
Kostelec na Hané Anna Tesařová 1932 Rozstání 14.00 kostel Rozstání
RNDr. Dalibor Hotový 1960
Leopold Novotný 1936
Prostějov Ing. Zdeněk Valenta 1955
Praha – Vokovice Věra Skyvová 1924
Prostějov František Gazda 1950

Vrbátky
Bedihošť

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
% & 

Poslední rozlouèení

František Šimek 1932 Kostelec na Hané Středa 28. února 2018
Libuše Brančíková 1923
Prostějov Alois Mezulian 1946 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Řezáčová 1939
Tvorovice Josef Vorálek 1937
Otinoves Josef Langer 1960

Pohřební služba FCC Prostějov
% & 
Oldřich Šmudla 1948

Prostějov Štefan Demjan 1951

Prostějov

Ondratice

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.
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
Přijmeme řidiče na rozvoz pečiva,
ŘP sk. B, možno i důchodce. Info na
tel.: 775 711 241
Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně. Dobrý zdravotní stav. Na DPP, tel.:
777 099 406
Přijememe řidiče, ŘP sk. C, jízdy po
ČR, výhodné plat. podmínky. Info:
658 248 001

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

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmeme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici manipulační dělník – vedoucí pracovní skupiny
do provozu zpracování druhotných
surovin, se schopností řízení VZV, provádění údržbářských a drobných zámečnických prací. Požadavky: vyučen,
osvědčení řízení VZV, svářečský průkaz.
Nature s.r.o., Olomoucká 485, Držovice,
Tel.: 608 811 174
Přijmu řidiče skupiny C + profesní
průkaz na občasnou výpomoc ve vnitrostátní dopravě na vozidlo do 7,5 t.
Tel.: 606 825 911
STUDIO 365 hledá nové tváře pro reklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605 427 271,
9-12 h. www.studio365.eu

), , - 333
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmeme pracovnici na výdej jídla.
Pracovní doba 3 dny 12h, 3 dny volno.
Mzda 18-20 tis. Kontakt 777 776 470
Přijmeme brigádnici na výpomoc za bar, v pracovní dny 8-15 hod.
SO+NE 6 hodin. Informace v pracovní
Přijmeme zedníka na hlavní pracovní podny 8-15hod. na tel 777 776 470
měr - zavedená prostějovská stavební firPřijmu pracovníky na pokládku ma s mnohaletou historií. Zkušenosti se
kamenných koberců. Nejlépe na ŽL, zateplováním fasád vítány. Dobré pracovnení podmínkou. Nástup možný ní a platové podmínky, firemní benefity.
ihned. ŘP sk. B výhodou.
Tel.: 737 123 814, www.rinvest.cz.
Tel.: 774 062 253

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
73 Kč/hod. turnusové služby základní+praktická Hostinec U Vzducholodě, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
18012620126

UZÁVÌRKA
JE V PÁTEK 2. BØEZNA
V 10.00 HODIN

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Brašnář/-ka - dílna míčů
16 000 Kč
jednosměnný nižší střední odborné GALA Prostějov
Obsluha míchárny
krmiv, rozvoz krmiv
24 000 Kč
dvousměnný střední odborné
Agrodružstvo Tištín
Operátor/-ka pultu centrální ostrahy 11 000 Kč
nepřetržitý
základní+praktická SIDA Prostějov
Plánovač/-ka výroby
22 000-30 000 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou MUBEA-HZP, Prostějov
Strojírenští dělníci - páskovači
14 000 Kč
třísměnný
základní+praktická Železárny-Annahütte, Prostějov
Švadleny sportovních oděvů
17 000-22 000 Kč jednosměnný základní+praktická DDsport, Kralice na Hané
Vedoucí směny - manipulační dělníci 17 000-23 000 Kč jednosměnný střední odborné
NATURE, Držovice

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18022310238

18011970105

18021610217

180222102xx

Pro stavební firmu v Pv přijmeme pracovníky na tyto pozice: stavbyvedoucí,
tesař – pokrývač, projektant/ka. Na
HPP, tel.: 777 099 406

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


17102621270

18

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


soutěže

19

 .8
35292/128&+9,/,ý&
´
´
DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH
   * ]^_`]q^x

I deváté 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 1. března 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE






Bulharská 8
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov 47
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU s malým dárkem
v hodnotě 400 Kč na koncert
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 

Jiří Cetkovský
Tomáš PÍREK, Okružní 125, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
 

MARUŠKA
Jana VÁVROVÁ, J. Zrzavého 2, Prostějov
Výherce získává: Dárkový POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny

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

SUDOKU
 

4,1,5,5
Pavel CHIPRIANOV, Švýcarská 4104/5, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU
na vybraný koncert v hodnotě 400 Kč

18020960200

SU
DO
KU

Výherce získá   




KŘÍŽOVKA
 

Alkehol a Argema vystoupí v květnu na Pivních slavnostech
Jitka MUSILOVÁ, Ptení 14
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16102763252

18022160222

SUDOKU

OSMISMĚRKA
.... ZA SUPER CENYVE ŠKOLNÍM KADEŘNICKÉM SALONU.

RETUŠ, VRTAT, RADOK, ŽITNÁ, OPACITA, KOKŘI, KVALT, PŘÍZE, INDIANA,
ŠTÁBY, PNUTÍ, OBUVI, VÝTOP, ŤAPKA, LABUŤ, UČITI, SVĚRKA, SOKOVÉ,
RUŠNO, RÁHNO, ŽLUVY, SVÁTÁ, ŽEBRO, PLAŠIT

Výherce získá   
   

Výherce získá 

    

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18011060070

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili známého baviče, který se
chystá na vystoupení v jesenském kulturáku...

Výherce získá 
  



Výherce získává 
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zveme vás...

TIP ku
GANGSTEŘI OBSADÍ DIVADLO
KDY: ÚTERÝ 27. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Do Městského divadla v Prostějově se opět chystají američtí gangsteři. Divadlo Point působící při Gymnáziu Jiřího Wolkera se vrací s představením Finding Amerika:
Gangsteři z našeho oddílu. A pokud si chcete toto úspěšné muzikálové představení připomenout či zažít úplně
poprvé, přijďte již toto úterý!
Ať už vzpomeneme na hry Baskervillská bestie či Testosteron prostějovského Divadla Point, shodneme se na
tom, že jsou úspěšné a oblíbené. Sály na Prostějovsku
i mimo okres, kam s nimi už nějaký ten pátek Point jezdí,
bývají zpravidla zaplněné. A jinak tomu není ani u dramatu Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu! A o čem
že to je?
„Muzikálový příběh dvou kluků toužících po dobrodružství
a hledajících poklad amerického gangstera Lanzy Ručky, který zmizel kdesi v Chicagu, se odehrává v době socialistických

BASKETBAL:

spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Zavede však diváka i do tajných barů chicagského podsvětí počátku minulého
století.“
Premiéra „Gangsterů“ proběhla vloni v květnu právě
v Městském divadle, kam se s hrou divadelníci nyní vrací.
Režie se ujal jako u mnoha dalších dramat Pointu Aleš Procházka, ředitel Městské knihovny Prostějov. Hudební doprovod zajistil Arnold Prokop svými šesti ústředními melodiemi,
dvě písně pak přidala Martina Seibertová.
V hodinovém představení budou mimo jiných účinkovat V.
Lužný, L. Kameníček, T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Seibertová, P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová, A. Buršová, M. Tabery, M. Osladil, O. Kučera, A. Špičák, V. Palatý.
Vstupenky, které jsou v předprodeji v pokladně Městského
divadla nebo na místě, stojí pouhou stovku. Tak neváhejte
a vyrazte!

sobota 3. března:
14:00: BCM Orli Prostějov – BK Synthesia Pardubice (19. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).
neděle 4. března:
9:30: BCM Orli Prostějov – SAM Brno
(20. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:
sobota 3. března:
8:00: 22. kolo Olomoucké ligy elévů
(týmy SK K2 Prostějov, Přerov Ďáblové,
Litovel, Uničov, Hranice, SH ZŠ a RG
Prostějov).

HÁZENÁ:

 DIVADEL aneb, co se
    STAVY kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. února
14:00 Velká oříšková loupež 2
animovaná komedie USA
17:30 Tvář vody
americké fantasy drama
20:00 The Florida Project
americké drama
úterý 27. února
14:00 Velká oříšková loupež 2
17:30 Akta Pentagon: Skrytá válka
americký krimi thriller
20:00 Padesát odstínů svobody
erotické romantické drama USA
středa 28. února
14:00 FILM NA PŘÁNÍ
Hlasovat o filmu můžete na Facebooku
kina, více info na webu www.metro70.cz
17:30 Black Panther
americké sci-fi
20:00 Hora
australský dokument
čtvrtek 1. března
17:30 Noční hra
americká krimikomedie
20:00 Rudá volavka
americký mysteriózní thriller
pátek 2. března
15:30 Triky s trpaslíky
animovaný film USA
17:30 Já, Tonya
životopisné drama USA
20:00 Winchester: Sídlo démonů
americký horor
sobota 3. března
15:30 Triky s trpaslíky
17:30 Rudá volavka
20:15 Sex pistols: Anglie
tu bude navždy
záznam koncertu Velká Británie
neděle 4. března
10:30 Pračlověk
animovaný film Velká Británie
15:45 Plameny Paříže
ruský balet
19:00 Věčně tvá nevěrná
česká komedie
21:00 Uteč

Knihovna
Vápenice 9, Skálovo nám. 6, Prostějov
pondělí 26. února
17:00 PROMÍTEJ I TY:
ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY
Filmová esej se zabývá mezilidskými vztahy,
neboť Švédsko je vydáváno za modelový příklad sociálního státu, po čtyřiceti letech experimentu sociálního inženýrství je ale spíše
zemí zpřetrhaných rodinných vazeb
úterý 27. února
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje devátý ročník oblíbené výtvarné dílny, na níž se tentokrát bude vyrábět
jarní dekorace
středa 28. února
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
přijďte zavzpomínat na šedesátá léta
minulého století stylově, hrát se budou
hity tehdejších idolů na gramofonových
deskách a vyzkoušeny budou antistresové
omalovánky pro dospělé
do 31. března
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana „Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje fotografování
portrétů i přírody v okolí Prostějova a na
svých snímcích zachycuje okolní přírodu
v různých denních i ročních obdobích, jímž
se snaží vtisknout co největší emoční ráz

mysteriózní horor USA

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
pátek 3. března
15:00 KRTEK A WEEKEND
pásmo pohádek ČR
17:30 ESA Z PRALESA
francouzský animovaný film
20:00 SNĚHULÁK
mysteriózní horor USA

sobota 3. března:
16:00: TJ Sokol II Prostějov - SHC Maloměřice (14. kolo 2. ligy mužů, SH ve
Studentské ulici v Pv).
neděle 4. března:
10:30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK Tatran Bohunice (14. kolo 2. ligy mužů,
sk. Jižní Morava, SH Kostelec na Hané).

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

LEDNÍ HOKEJ:
čtvrtek 1. března:
15:15: SK Prostějov 1913 „A“ - SK Prostějov 1913 „B“ (Krajská liga přípravek,
velké hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
Sobota 3. března:
čas dle rozpisu ledu na základ vývoje ve WSM Lize mužů: SK Prostějov
1913 „B“ - HC Olomouc „A“ (Krajská
liga přípravek, velké hřiště, Víceúčelová
hala-zimní stadion v Pv).
čas dle rozpisu ledu na základ vývoje ve WSM Lize mužů: SK Prostějov
1913 „A“ - HC Olomouc „B“ (Krajská
liga přípravek, velké hřiště, Víceúčelová
hala-zimní stadion v Pv).
čas dle rozpisu ledu na základ vývoje
ve WSM Lize mužů:: Minihokej Olomouckého kraje (soutěž ročníku 2009,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 27. února
19:00 FINDING AMERIKA:
GANGSTEŘI Z NAŠEHO ODDÍLU
muzikálový příběh Divadla Point
Školní 1, Prostějov
při G.J.W. Prostějov
čtvrtek 1. března
Účinkují: V. Lužný, L. Kameníček,
17:00 OBRÁZKOVÁ ŘECKÁ
T. Snášelová, K. Vejmělková, M. Seibertová,
MYTOLOGIE
P. Martínková, D. Kopecká, K. Dohnalová,
vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ A. Buršová, M. Tabery, M. Osladil, O. KuNěmčice nad Hanou, na které vystoupí čera, A. Špičák, V. Palatý a další
žáci tanečního oboru
Režie: Aleš Procházka
pátek 2. března
sobota 3. března
18:00 TANEČNÍ VEČER
13:30 TANEC... TANEC
NEJEN PRO SENIORY
krajská postupová přehlídka dětských
do 31. března
skupin scénického tance s postupem na
PETR IN SAČEK
celostátní přehlídku do Kutné Hory
výstava Petra Lysáčka a jeho atelieru intermediální tvorby, který často v různých obMuzeum a galerie
měnách tvoří ve skupině, která nese název
v Prostìjovì
In Saček Veritas

Kulturní klub

DUHA

Zámek Konice
středa 28. února
19:00 ČESKO -MEXICKÝ VEČER
Koncert dua: Jan Škrdlík - violoncello
Omar Rojas - kytara
do 9. března
SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 6, Prostějov
do 28. února
IX. KLUBOVÁ VÝSTAVA
výstava Spolku prostějovských fotografů

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.,
jedná se o díla ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy, která dnes čítá více než
2000 předmětů, převzal jejich syn Milan

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 22. dubna
DAGMAR HAVLÍČKOVÁ - KRESBY
výstava 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 (1948-1997) k neoficiální
umělecké komunitě v Olomouci
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 4. března
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

PLESY


2.3. Velké sportovní plesy

  



Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
3.3. Městský ples
Kulturní dům Žárovice
Město Plumlov a Klubové zařízení Plumlov
3.3. Společenský ples
Sokolovna Určice
Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice
3.3. Ples sokolské župy Prostějovské
Sokolovna Smržice
TJ Sokol Smržice
3.3. Reprezentační ples Rotary klubu
Městské divadlo v Prostějově
Rotary klub Prostějov

akce
v regionu...

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Úterý

27.2.
9.00 - 10.00

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 26. února od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna KERAMIKA
* první z cyklu přednášek bylinkáře Vládi
Vytáska „LÉČIVÁ MOC BYLINEK I.“
o využití léčivých rostlin pro léčbu různých
nemocí a potlačení bolesti je na programu
ve středu 28. února od 17:00 hodin
MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* v pondělí 26. února od 18:00 hodin se
koná kreativní večer pro dospělé MAŇÁSCI A HRY PRO ROZVOJ DĚTÍ
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 26. února od 14:30 do
15:30 hodin se koná relaxační cvičení
s paní Světlanou
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 27. února v 17:00 hodin se koná
beseda na téma ODPUŠTĚNÍ
- ZÁKLAD DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
* pondělky jsou vyhrazeny programu pro
rodiče s malými dětmi, který vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální,
pohybové, hudební a manuální schopnosti
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

RÙZNÉ...
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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má změněnou
provozní dobu. Nově pondělí a středa
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství
a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
V novém roce je zahájen nový cyklus
TRÉNINKŮ PAMĚTI. Takže pokud si
chcete procvičit hravou formou paměť,
přijďte v úterý 27. února ve 14:00 hodin.
Těšit se můžete na novou lektorku. Všechny přednášky a besedy AKADEMIE
SENIORŮ se uskuteční v prostorách
LIPKA,z.s. Tetín 1, přízemí.
Galerie umění Prostějov pořádá
výstavu MILAN KUBEŠ - V ROZMEZÍ, která bude v OC Zlatá brána,
nám.T.G.Masaryka, Prostějov k dispozici
až do 31. března.

Česko-mexický
hudební večer
Kruh přátel hudby
Konice a MěKS Konice pořádají česko-mexický večer.
Akce se bude konat ve středu 28.
února od 19:00 hodin na zámku
v Konici. Na violoncello zahraje
představitel české violoncellové
školy, autor obrazů, poezie, prózy
a pedagog Jan Škrdlík. Na kytaru
mexický muzikant Omar Rojas.

Večer komorní hudby
Základní umělecká škola Němčice
nad Hanou zve na Večer komorní
hudby, který se bude konat ve středu
28. února od 18:00 hodin v kině Oko
v Němčicích nad Hanou. Účinkovat
budou školní soubory Muzička, Sašaband, Sedmikráska, Žesťový kvintet, Flétnový soubor, Fagotové duo
a další.

Předvelikonoční
setkání nad klubíčkem
V úterý 27. února od 16:00 do 18:00
hodin se v Městské knihovně v Němčicích nad Hanou uskuteční Předvelikonoční setkání nad klubíčkem.
Vyzkoušet si v něm můžete pletení,
háčkování, vyšívání a další techniky
pro začátečníky i zkušené. Přijďte si
uháčkovat velikonoční ozdoby, vyšít
krásný ubrus nebo jen posedět a naučit se nové techniky a vzory pod
zkušeným vedením paní Dany Kyselákové. Vezměte si s sebou háček a bílou či barevnou háčkovací přízi nebo
vyšívací bavlnky a kanavu na křížkové
vyšívání. Kdo má zájem o pletení,
může si vzít pletací příze a odpovídající jehlice.

3ċ('3/$71e
na rok 2018

608 960 042

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ZÁMECKÁ Jestábi vyzvou
SOBOTA Jágrovo Kladno

S PŘEKVAPENÍM

ík
Veernací
se vr sta
na mí

Naleznete
uvnitř

PREMIÉRA
PROSTĚ-OFF

 Uplynulý čtvrtek proběhlo
v Městské knihovně slavnostní
odhalení dememoriální desky
strana 23

ROŠÁDY
V KRALICÍCH
 Jediný vyslanec v krajském pře-

Foto: internet
Foto: Marek Moudrý

Historicky první
komentované prohlídky
v podání studentek
SOŠPO se vydaøily

strany 24-25
JEDNOU
VTOU
 Spolek Hanácký Jeruzalém, který nedávno vzniknul v Prostějově,
uspořádal v neděli další akci pro veřejnost. Tentokrát se jednalo o oslavu
židovského svátku PURIM.
Reportáž najdete v příštím čísle!
 Volejbalové „odevářky“ prohrály
další dva zápasy skupiny „C“ 2. ligy
žen. Na domácí palubovce padly se
Vsetínem dvakrát 0:3 (-21, -16, -16)
a (-19, -11, -19). Poslední místo a sestup už je téměř definitivní jistotou.
 V pondělí 19. února proběhlo
na Krajském ředitelství HZS Olomouckého kraje slavnostní předání
hasičských cisteren. Jednu převzali
profesionálové, další tři zamířily k jednotkám sborů dobrovolných hasičů
ze Štítů, Přemyslovic a Hvozdu.
Čtěte v příštím vydání!
 Vstup do skupiny o 7. až 12. místo v 1. lize basketbalistů mladým Orlům nevyšel. Na palubovce „béčka“
Nymburku prohráli 80:97 a v tabulce jsou předposlední.
 S otázkami týkajícími se onemocnění prsů a jejich vyšetření se mohou
lidé se svými dotazy obracet na odborníky online. Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL,
spustila nově na svých webových
stránkách online bezplatnou mamární poradnu, která má za cíl posloužit
jako rádce a zdroj informací.

boru provedl úpravy v hráčském
kádru. Kdo přišel? A kdo odešel?
strana 28

PROSTĚJOV Již v úterý večer započne rozhodující fáze tohoto ročníku hokejové WSM Ligy.
Prvními zápasy odstartuje čtvrtfinálové play-off a po roční pauze se mezi aktéry znovu objeví také prostějovské mužstvo. „A“-tým LHK Jestřábi coby šestý tým základní části začne
v úterý a ve středu na Kladně, o víkendu se pak představí na domácím ledě. S hosty možná
přijede i uzdravující se Jaromír Jágr, jenž musel poslední dva zápasy ze zdravotních důvodů
vynechat. A v hale nebude po opětovném navázání spolupráce s vedením klubu chybět
ani Večerník. „Ano, s předsedou Luňákem jsme zasedli ke stolu a dohodli se na spolupráci.
ROZDÍL
Každá ze stran ustoupila ze svého postoje. Pro fanoušky chystáme řadu novinek vedoucích
k propagaci hokeje,“ potvrdil Petr Kozák, šéfredaktor Večerníku. Můžete se tak od dnešního NA SCÉNÁCH
dne těšit na tradičně bohaté menu.
 Volejbalistky Prostějova schy-

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 32-33

➢

taly debakl v Lize mistryň, aby na
domácích palubovkách kralovaly
strany 35-37

Komici rozesmáli
Play-off práv zaíná,
METRO 70
Jestábi hostí Kladno
ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

2x foto pro Ve erník: Petr Klempa

PROSTĚJOV Uplynulý pátek večer
zažilo Kino Metro 70 frontální útok
čtyř komiků ze skupiny Underground
Comedy. Dva Češi, Srb a Kazach
svou půldruhou hodinu dlouhou
show způsobili, že se protiatomový
kryt otřásal smíchy a ačkoli byl humor některých vystupujících poněkud
na hraně, 130 diváků ocenilo výstupy
bouřlivým potleskem a dokonce v ně-

kolika případech navázalo publikum
s komiky smělý dialog. Po skončení
programu byli návštěvníci účastni živého koncertu prostějovského barda
Jakuba Chvojky a ti, kteří zůstali až
do konce, si mohli poslechnout i kazašskou píseň komika Ališera, kterému čas na pódiu nestačil a tak se ujal
mikrofonu také o půlnoci. Po celou
dobu mohli všichni ochutnat drinky

z dílny baru Prostor z Prostějova
a nechat se zhypnotizovat videomappingem Tomáše Petříka. „Obrovské několikametrové písmeno
M zářící na proskleném kině proměnlivými abstraktními obrazci dozajista zaujalo i kolemjdoucí a kino Metro
70 už nyní plánuje další stejně úspěšné akce,“ neskrývala spokojenost ředitelka Barbora Prágerová.
(pk)

PROSTĚJOV Znovu po
dvou letech se na prostějovský zimák vrací bitvyy
vyřazovací části WSM
Ligy. Loni skončila jestřábí cesta hned v předkole, kde se v neprostupnou překážku změnili přerovští Zubři, letos už jsou ale Jestřábi opět v čtvrtfinále a mohou si splnit
svůj sen o minimálně semifinálové účasti. Nyní proti nim stojí Kladno
v čele s Jaromírem Jágrem a cílem Středočechů není nic menšího než návrat do extraligy.
V play-off na sebe oba soupeři narazili pouze jednou. Stalo se tak před
památnými patnácti lety, kdy se tehdejšímu „hácéčku“ poradilo vyřadit
Mladou Boleslav a jedinkrát v historii přejít přes čtvrtfinále. V semifinále
čekal právě nynější soupeř, který dotáhl svou jízdu k finálové výhře nad
Jihlavou i barážovému postupu přes Havířov.
Také v základní části se více dařilo Rytířům, bilance je ale poměrně
vyrovnaná. Na půdě lépe postaveného celku sice nebylo co řešit, když
domácí dosáhli dvou hladkých výher 6:1 a 7:2, na Hané se ovšem také
radoval pouze hostitel. Úvodní souboj v polovině října ještě muselo rozhodnout prodloužení, které při přesilové hře ukončil Ladislav Havlík,
druhá prostějovská bitva konaná o čtvrt roku později už ale měla jednoznačného pána na ledě a Jestřábi si dokráčeli pro výhru 6:3, když v polovině zápasu vedli už 5:0.
Domácí se budou chtít spoléhat na třetí nejproduktivnější útok celé soutěže, silnou zbraní pro ně byly v základní části i přesilové hry. Opřít se
chtějí i na početnou a hlasitou podporu z hlediště.
Hrát se bude tuto sobotu 3. a 4. března shodně od 17:00 hodin. Vstupné činí 150 korun, volný předprodej se uskuteční v úterý a ve středu od
15:00 do 18:00 hodin.
(jim)
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tvrtení odhalení neznámému
tenái se neslo i v duchu recese
BYLI JSME
U TOHO

PROJEKT WOLKER POPRVÉ:
DESKA V MSTSKÉ KNIHOVN
PROSTĚJOV První počinek ambiciózního projektu moderního připomenutí básníka Jiřího
Wolkera má za sebou Městská knihovna Prostějov. Právě ve vstupní hale půjčovny knih proběhlo minulý čtvrtek slavnostní odhalení jakoby pamětní desky neznámému čtenáři, který
nikdy nečetl básníkovo dílo. Za přítomnosti autora Miloše Karáska desku odhalili primátorka
statutárního města Prostějov Alena Rašková a ředitel Městské knihovny Aleš Procházka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
„Měla jsem připravenou vážnou řeč,
ale nevím, nakolik se s ní po vašem
úvodu uplatním,“ pronesla Rašková
po úvodním vstupu Aleše Procházky, který vše pojal jako pietní akt za
onoho „navždy mrtvého“ neznámého čtenáře, na němž se v hojném počtu sešli jeho „pozůstalí“...
Primátorka předeslala, že jsou s Milošem Karáskem naladěni na stejnou
vlnu. „Je třeba se oprostit od nezáživných školních vědomostí, že se autor
narodil, napsal své dílo a zemřel. I za
proslulým umělcem je potřeba vidět především člověka žijícího běžný život se vším, co k němu patří,“
zdůraznila význam tohoto projektu
Rašková.

S tím souhlasila i senátorka Božena
Sekaninová, která si tuto mimořádnou událost v životě Prostějova rovněž nenechala ujít. „Jsem moc ráda,
že si Jiřího Wolkera připomínáme
právě takovým nekonvenčním způsobem. Dosud byl se svým městem
propojen pouze souslovím Wolkerův Prostějov a to je už v dnešní době
málo,“ připustila po skončení akce
v knihovně Sekaninová.
Slavnostního odhalení desky se
ujal hostitel s nejvyšší představitelkou básníkova rodného města.
Poté následoval krátký, ale o to zábavnější, protože zcela nenápadný kulturní program v duchu nejlepších tradic
divadla Point. Přítomné „pozůstalé“
totiž svou nikdy nedokončenou
přednáškou osvěžil emeritní profesor
Moravské akademie vět Květoslav
Zahajský, následován poutavou zdravicí rektora Univerzity virtuální reality East Point Caspara Boskinse, kterou naprosto znehodnotila přítomná
„překladatelka“ z angličtiny.

Rychlé pozvání na stylové občerstvení v podobě rakviček a věnečků nedalo žádný prostor autorovi
právě odhalené desky, což neopomněla reklamovat primátorka Rašková. „Za umělce mluví jeho dílo,“
skromně reagoval Miloš Karásek.
Jak již jednou autor projektu informoval, koncept dememoriálních desek si klade za cíl vytvoření

F o too r e poo r táá ž
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Dememoriální desku odhalili spole%n Alena Rašková a Aleš Procházka.

energetizujících bodů v parteru
a celkové oživení atmosféry města.
Podle jeho názoru jsme si zvykli pohybovat se v nám důvěrně
známém prostoru ulic a náměstí,
aniž bychom registrovali mnohost
detailů, jež nás obklopují. Bez povšimnutí míjíme dekorativní výlohy obchodů, květinovou výzdobu
a osazená sochařská díla. Ve snaze

o dokonalou harmonii formy obsahu se z prostoru kolem nás stala
civilizační šeď, která nás již ničím
neudivuje a moment překvapení
se vytratil. „Dememoriální desky
vycházejí ze zvykové formy memoriálních tabulí, ale jejich podstatou
je textově - výtvarný nonsens.
S precizní absurditou naformulovaný text je podpořen plastikou,

Foto: Tomáš Kaláb

jež má sama paradoxní charakter.
Svou koncepcí deska naprosto
vybočuje z běžné produkce, atakujíc svou zdánlivou nesmyslností
divákovo podvědomí a spouštějící asociační myšlení. Všední prostředí tak dostává sváteční rozměr
díky instalovanému uměleckému
artefaktu,“ vysvětlil Miloš Karásek
smysl desky.

jjiří
iřří wolker
wolk
ker tak
tak
k trochu
tro
och
hu jinak
jinak
k ....
..

3x foto: Tomáš Kaláb

S pokusem o odbornou p&ednášku vystoupil i s „vy- `editel, rektor a p&ekladatelka. Další mystifikace ve Autor %tvrte%ní akce Miloš Karásek a jeho vše&íkajíp'j%eným“ díttem Kvtoslav Zahajský.
stylu Divadla Point.
cí dílo, které zaujalo...

V RAINBOW GALLERY se peneseme díky ZUŠ Nmice do antického ecka

18022310235

PROSTĚJOV Základní umělecká
škola v Němčicích nad Hanou se
do prostějovské Rainbow Gallery,
kde vystavuje výtvarná díla svých
žáků, vrací pravidelně. K vidění
už byli tematické židovské, keltské
nebo indiánské umění a letos nás
škola počastuje tvorbou inspirovanou starým Řeckem a bájemi.

Vernisáž výstavy, která je nazvaná
Obrázková řecká mytologie, proběhne tento čtvrtek 1. března od
17:00 hodin.
V Rainbow Gallery bude němčická
ZUŠ vystavovat již posedmé. Každý
rok se snaží výstavu koncipovat do určitého tematického okruhu. První rok
tvořily děti výtvarná díla týkající se ži-

dovství, dále Keltů, indiánů, Egypta,
Moravy, příběhu Alenky v říši divů
a poslední výstava nesla název Ecce
homo. Tentokrát vedli učitelé žáky k
tvorbě podle řecké mytologie. „S dětmi jsme četli Staré řecké báje a pověsti, k nimž následně tvořily většinou
ilustrace. Na výstavě tedy najdete jednotlivé zarámované obrazy, ale i ko-

ČESKO-MEXICKÝ koncert VEER KOMORNÍ HUDBY

KONICE V Konici se na středu 28. února připravuje
unikátní koncert českého a mexického hudebníka, který začne úderem devatenácté hodiny. A něco takového
tu skutečně ještě nebylo! Uslyšíte známé skladby takových velikánů jako Josef Suk nebo Johann Sebastian
Bach, ale i hudbu z autorské tvorby.
Klub přátel hudby společně s Městským kulturním střediskem Konice pořádá česko-mexický večer, na němž vystoupí tam již známý muzikant Jan Škrdlík a Mexičan Omar

Rojas. „Pan Škrdlík v Konici vystupoval již několikrát, a to
ať už sám, nebo za klavírního doprovodu, či v komorním
uskupení. Velice rád se do Konice vrací a máme spolu velmi
dobrý pracovní vztah. Pan Rojas bude v Konici účinkovat
poprvé,“ prozradila Večerníku Ludmila Kopečná Nedomanská, předsedkyně Klubu přátel hudby Konice.
Jan Škrdlík pravidelně hraje na violoncello, Omar Rojas pak
představí svůj kytarový um. „Myslím si, že kombinace kytary a violoncella je velmi zajímavá...“
(tem)

NĚMČICE NAD HANOU Základní umělecká škola v Němčicích nad
Hanou se již počtvrté vydá do místního kina Oko se svým Večerem komorní hudby, a to ve středu 28. února v 18:00 hodin.
„Letos bude vystoupení jednotlivých souborů určitě zajímavé. Uslyšíme totiž
‚šestiruční klavír‘, fagotové a pěvecké duo či komorní soubor klarinetů,“ sdělila
Večerníku zástupkyně ředitele ZUŠ v Němčicích nad Hanou Ladislava Frýbortová. „Z mladších žáků jsou šikovné Flétnový soubor Nezamyslice nebo
Žesťový kvintet, které zde také vystoupí. Ze starších a velice kvalitních souborů
bych jmenovala soubory Muzička, Sašaband a Semikráska,“ dodala.
(tem)

miksy nebo knihy s těmito obrázky.
Někteří pak pracovali s počítačovou
grafikou, pomocí níž dávali život bájným tvorům. A nakonec jsme zhotovili i postavy Daidala a Ikara, které se
v místnosti vznáší na svých křídlech,“
prozradila Večerníku Radomíra Kubáníková z výtvarného oboru na ZUŠ
v Němčicích nad Hanou.
Na výstavě se podílí zhruba šest desítek žáků ve věku mezi 5 až 18 lety.
Ale protože němčická ZUŠ vyučuje
kromě výtvarného oboru i další umělecká odvětví, nebudou na vernisáži
chybět i další děti. „Každý rok koncipujeme vernisáž multioborově. Tento
rok zde tak vystoupí žáci tanečního
oboru, kteří předvedou tanec medúzy. A jelikož jsme chtěli zůstat tematicky jednotní, vyrobili jsme pro ně
také velký kostým medúzy,“ doplnila
Kubáníková.
(tem)

CHINASKI dorazí do Prostjova
VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOV Zažít večer v roli hudební hvězdy - tedy zahrát si před
narvaným sálem a vidět zákulisí
slavné kapely. Takový zážitek umožní jedné mladé a neznámé skupině
nebo umělci kapela Chinaski na
svém koncertě v Prostějově!
Hudebníci kolem zpěváka Michala
Malátného se rozhodli, že na aktuálním
klubovém turné nebudou mít jednu
předkapelu, ale naopak nechají v každém
městě zahrát místní hudebníky, které si
samivyberou.TermínkoncertuveSpolečenském domě je pátek 13. dubna.

Vstupenky jsou k dostání v síti TicketLIVE.
Kapely se mohou hlásit
do 5. března.
Jedna z nejpopulárnější českých skupin Chinaski vyráží na jarní klubové turné Není nám do pláče v nové
sestavě. Základní kapelovou a skladatelskou dvojici, zpěváka Michala Malátného a kytaristu Františka
Táborského, doplňují přední čeští
a slovenští hráči, které s Malátným
a Táborským pojí dlouholetá přátelství a hudební sympatie. Za bicí
v nové sestavě usedl jeden z nejlepších českých hráčů Lukáš Pavlík, který
dosud koncertoval s Čechomorem,
Ewou Farnou nebo Kamilem Střihav-

kou. Za baskytaru se postavil Tomi
Okres, rodák z Košic, jenž byl dosud
k vidění po boku Lukáše Adamce, Richarda Müllera, IMT Smile nebo Katky Knechtové. Čtveřici doplnil talentovaný klávesista, dlouholetý kapelník
Ewy Farne Jan Steinsdörfer. Toho již
fanoušci Chinaski znají z podzimních
halových koncertů.
Podívejte se prostřednictvím www.vecernikpv.cz na video, jak vypadá nová
sestava, která přehraje kromě písniček
z nového alba i všechny zásadní kapelové hity.
(red)

18020710183

v obmnné sestav

Pedkapelu
i
zi místním
hledají me
skupinami!

společnost

➢ ZE STRANY 3

nově zjevil fyzicky zdatný Petr. Martin
Složil se na začátku stal členem kmene
Manobo, který soupeří s kmenem Kalinga. Zatím poslední hra, při které se
oba kmeny utkaly, byl souboj s bubny.
„Proti Petrovi se mi vůbec nedařilo
a porazil mě. Navzdory mému selhání
však měl náš kmen velkou chuť zvítězit
a nakonec se nám to i podařilo. Díky
tomu jsme získali oheň, což může být
zásadní pro další vývoj,“ komentoval
situaci Martin Složil, podle něhož je
dobré se ve změti propletených vztahů
držet nějakého dopředu daného plánu.
Na ostrov vyhnanství po kmenové
radě v závěru šestého dílu putoval
neoblíbený Karel z kmene Kalinga.
„Hrozně se těším na další díly, myslím,
že to teď bude totálně hustý,“ uzavřel
Martin Složil v pořadu S Martinem na
vlně, který je k vidění na kanálu youtube.com.
(mls)

Výšovice a Vřesovice, dvě obce ležící
blízko u sebe, měly v sobě uplynulý pátek dopoledne ještě blíž! Náměstek primátorky statutárního města Prostějova
Pavel Smetana vyhrál na výšovickém

Michal KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

bále televizi, kterou přivezl do Vřesovic.
„Byl to okamžitý nápad, jak někomu
pomoci a udělat radost. Televizor jsem
vyhrál ve Výšovicích, a jelikož do vřesovické školky docházejí i děti z této obce,
rozhodl jsem se potěšit právě drobotinu z obou vesnic najednou. Věřím, že si
televizi děti užijí! My máme s manželkou jeden televizor doma, což na sledování olympiády bohatě stačí,“ svěřil se
exkluzivně Večerníku Pavel Smetana.
Z jeho nápadu byly nadšeny nejen

VŘESOVICE Tohle se jen tak nevidí! Náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana měl na nedávném Obecním
plese ve Výšovicích nebývalé štěstí, když v tombole společně
s manželkou Zuzanou vyhrál značkovou televizi za deset tisíc
korun. Hodnotnou cenu si ovšem nenechal, záhy totiž přišel
s nápadem, jak s nečekaným přírůstkem do domácnosti naložit.
„U nás přebývala, chtěl jsem tedy udělat radost někomu jinému,“
prozradil Smetana. Volba padla na děti z mateřské školy ve
Vřesovicích. A Večerník byl u toho.

čtyřleté a pětileté děti, ale i ředitelka
mateřinky z Vřesovic a starosta Výšovic. „Jsem rád, že první cena tomboly
z našeho obecního plesu skončila tady,
a to jen díky panu náměstku Smetanovi.
Obec Výšovice se snaží nádhernou vřesovickou školku na zámečku podporovat, a
je nám úplně jedno, zda jsou děti od nás
nebo z Vřesovic. Osobně jsem se nejvíce

BYLI JSME
U TOHO

těšil na reakci dětí, která je bezprostřední
a radostná,“ sdělil při slavnostním předání
televize v pátek dopoledne Jakub Haluza,
starosta Výšovic.
Děti skutečně těsně po předání televize ředitelce školky bouřlivě tleskaly
a Pavlu Smetanovi za odměnu přednesly básničku i zazpívaly píseň. „Televizi využijeme společně s propojením

Pavel Smetana udělal radost drobotině ve vřesovické školce

VYHRANOU TELEVIZI

Masopust v Tištíně organizují šestým rokem. Často je to později, než
velí tradice. Letos to bylo dokonce
až dva týdny poté, co masopustní
průvody prošly většinou obcí v prostějovském regionu. Proč? „Důvod
je jasný: nemáme u nás muzikanty.
A tak jsme si na ně museli dva týdny počkat, bez hudby by to prostě
nebylo ono,“ vysvětlila tištínská starostka Alena Wagnerová.
Celkem se do průvodu zapojily
přes tři desítky masek. Kromě
zlaté olympijské medailistky nesoucí vlajku s pěti kruhy mezi nimi
na první pohled vyčnívala zhruba
dvoumetrová Sněhurka. Ve srovnání s ní byli trpaslíci úplně všichni.
Pozornost budil i chodící domeček
místního truhláře a také nerozlučné
dvojice Karkulky a vlka, bílé paní
a rytíře Brtníka z Tištína, zajíce a králíka, dvou vojand i mnoho dalších.
„Původně bylo přihlášeno padesát
masek, ale řada dětí nám onemocněla,“ vysvětlila Alena Wagnerová.
Veselý průvod mimo jiné kasíroval
řidiče na hlavní tištínské komunikaci, když jim přísný příslušník SNB

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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to na tu Kanadu měli hrát, aby jim
medaile neunikla. „Letos jsme lihovar vyměnili za sokolovnu, ve které
probíhá kompletní rekonstrukce.
Věřím, že příští rok se sejdeme

jaký byl massoppustt v tišštííně...

bijačkové občerstvení. Ale nejen to.
Každý, komu zbylo trochu sil, si
mohl zasoutěžit v curlingu čili metané hrnci a také ukázat českým
hokejovým reprezentantům, kterak

/    X  
Foto: Martin Zaoral
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v novém,“ uzavřela starostka Alena
Wagnerová. Ještě předtím se však
budou v Tištíně konat vyhlášené
hody, které jsou letos naplánované
na 30. června.
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uděloval pokuty za „jízdu na silnici“.
Spolupracoval přitom s pětiletým
Večerníčkem Vojtou, který v třeskuté zimě podal skutečně heroický
výkon, chodil totiž i s dospělými po
celou dobu průvodu od deseti až do
čtyř hodin odpoledne.
Maškary zmožené nejen dlouhou
cestou v mrazivém počasí, ale zejména velkorysým pohoštěním ze
strany svých spoluobčanů nakonec dorazily do tepla společenského centra obce - do lihovaru, kde
funguje hospoda patřící místnímu
zemědělskému družstvu. Zde pro
ně i pro všechny, kteří neváhali otevřít své domy a přispět na masopustní veselí, bylo připraveno tradiční za-

TIŠTÍN Tohle nikdo nečekal! Ještě než se zlatá olympijská medailistka Ester Ledecká ukázala národu na Staroměstském náměstí
v Praze, dorazila ihned po svém druhém vítězství na masopust
do Tištína. Svoje dvojnásobné vítězství totiž chtěla oslavit stejně,
jako závodí. Tedy naplno! A nikde jinde k tomu nenašla lepší podmínky a veselejší kumpány než právě v Tištíně. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník byl u toho!

fq'`w#&`#^
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e v místním
Maškary s
tkaly
lihovaru u
metané
v hokeji a

PROSTĚJOV V rámci oslav
Mezinárodního dne průvodců
cestovního ruchu se v České republice na mnoha místech konají
různé akce. Prostějov se k této
akci připojil poprvé prohlídkami
pernštejnského zámku. Akci zorganizovala Střední odborná škola
podnikání a obchodu Prostějov
ve spolupráci s organizací Zdravé
město Prostějov.
Návštěvníci si tak uplynulou sobotu 24. února prohlédli turistům
běžně nepřístupný zámek. Studentky
SOŠPO jim ukázaly místnosti nad
vjezdem do zámku, které byly restaurované v loňském roce s cílem zachovat autentickou podobu původní
renesanční výzdoby. „Restaurování
těchto prostor proběhlo takzvaně
konzervačním způsobem s cílem zachování co největší autentičnosti původní
renesanční výzdoby. Byly odkryty
fragmenty dochovaných renesančních
maleb. Nejedná se o fresky, kdy se
výzdoba prováděla do vlhké omítky,
tzv. al fresco, ale o malbu na suchou
omítku, tzv. al secco. Restaurování
těchto dvou místností a jedné místnosti v přízemí trvalo jeden rok a vyšlo na
částku jednoho milionu osmi set tisíc
korun,“ sdělila přítomným studentka
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FILIPÍNY, PROSTĚJOV „Jestli
nevyhraješ, tak se asi zblázním.
Většího pohodáře jsem ještě
neviděla,“ vzkázala Martinovi
Složilovi Veronika Fuchsigová.
Rodák z Prostějova má opravdu
hodně fanynek.
„Z tebe jde ale neskutečná energie!
Díky za zpříjemnění dne! Jsi můj favorit!“ píše další z nich. Reakce diváků
a zejména divaček mluví jasně: Martin
Složil z Prostějova je jedním z hlavních
favoritů na celkové vítězství v druhé
řadě populární reality show.
Po minulé středě už má za sebou
Robinsonův ostrov šest odvysílaných
dílů. Úvod byl dle mínění diváků sice
poněkud rozvleklý, ale nyní už se na
ostrově začínají dít věci. Například se

milujeme vecerník




      
   
PROSTĚJOV Během předchozího týdne se prostějovské
volejbalistky trápily, ona sama rovněž. V uplynulých sedmi dnech
však šel výkon smečařky Andrey Kossányiové prudce nahoru, což
výrazně pomohlo ke zlepšení i celému družstvu VK. Coneglianu
Hanačky statečně vzdorovaly přes porážku 0:3, Liberec i Ostravu
vykleply přesvědčivě 3:0. A Kossy ve všech těchto duelech excelovala, když své herní tápání nechala daleko za sebou.

na derby do Olomouce



klikni na

PROSTĚJOV Vzájemný duel posledních českých zástupců v evropských pohárech byl specifický tím,
že oba celky do něj šly v únavě po
hodně náročném zápasovém programu. Mnohem lépe se s touhle situací vyrovnaly volejbalistky Prostějova, které střetnutí 23. kola UNIQA
extraligy proti Ostravě přesvědčivě
ovládly a potvrdily své vedení v průběžné tabulce.

Zahajovací dějství bylo vyrovnané jen
chvíli. Konkrétně do stavu 3:4, kdy
přišla na podání Horká a sérií účinných
servisů jak nastartovala svůj tým, tak
potopila ten hostující. Severomoravankám vůbec nefungovala přihrávka, přidaly i chyby na smeči a dlouho nebyly
schopné otočit. Rezultovalo z toho
deset bodů vékáčka za sebou na 13:4

Marek SONNEVEND

(!), což vlastně rozhodlo s předstihem
vstupní sadu. Hanačky se dostaly do
herní pohody, jasně dominovaly všemi
činnostmi. Matné soupeřky se zvedly
až v úplném závěru od stavu 24:13, kdy
též prostřídané družstvo Prostějova
náhle vyrobilo několik nevynucených
hrubek. A najednou světelná tabule po
sedmibodové šňůře ukazovala 24:20!
Teprve pak přišel konec proměněním
až osmého setbolu - 25:20 a 1:0.

:  & X D }  Q  %   :& @W :  E  !  + ! "
Foto: Marek Sonnevend
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3:0
Výběr TJ každopádně svým mohutným dotahováním zahrozil, tudíž se
favoritky musely mít na pozoru. Zkraje druhé části ostražitost měly, neboť
brzy opět získaly menší náskok (z 3:3
na 6:3). Často úspěšně zakončovaly
Horká s Kossányiovou, hru výborně
tvořila Weiss, kvalitní zákroky v poli
předváděla Kovářová. Jakmile se navíc
přidalo pár vítězných bloků, následoval další trhák na 12:6. Od té chvíle

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

VK PV
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„Já jsem spokojený. Místy jsme sice udělali nějaké chyby, ale náročný program tohle
přináší. A my jsme i přes únavu nechybovali nijak moc, naopak holky utkání zvládly
velice dobře. Byli jsme lepší ve všech činnostech a měli vývoj bezpečně pod kontrolou, čemuž odpovídala výše našeho vítězství. Jediné, co mi vadilo, že střídajícím
holkám v některých pasážích málo pomohly členky základu.“
 #>WW;=7> 
„Největší rozdíl byl v důrazu diagonálních hráček. Ty naše se pořádně nedostaly do
zápasu, zakončovaly s menší razancí. Navíc jsme nechytili začátky dvou setů, někdy
se dlouho zasekli v jednom postavení a nebyli schopní bodovat. K dobrým blokům
jsme nepřidali žádnou jinou činnost na potřebné úrovni, Prostějov nás tím pádem
jasně přehrál. Chtělo to větší odvahu a utkání si víc užít.“
sice ostravská děvčata držela vcelku rovy družiny z 3:2 na 3:5, po němž
rovnocenný boj, ale větší ohrožení to vypadalo na domácí komplikace.
obhájkyň mistrovského titulu z jejich Odpověď ovšem měla velkou rychlost
strany tentokrát nehrozilo. Rozdíl ve i razanci (7:5), načež rozjeté dámy
skóre kontinuálně narůstal s jedinou v červených dresech dostaly průběh
výjimkou (z 22:12 na 22:15) k suve- znovu pevně pod kontrolu. Jejich
rénnímu vyústění ve prospěch Čado- komplexně dobrý výkon nedal protivvy party - 25:15 a 2:0.
nicím už žádnou šanci a vedl k zaslouLeč rozhodnuto ještě nebylo a hned ženě hladkému triumfu - 25:17 a 3:0.
v úvodu třetího dílu přišla zajímavá záStatistiky z utkání
pletka. Měla podobu obratu Pommenajdete na straně 22
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PROSTĚJOV Uplynulý týden potvrdil jednu potěšující skutečnost. Pokud
prostějovské volejbalistky hrají svůj vysoký standard, nemívají v české nejvyšší soutěži se soupeři velké problémy. Do těch je dostane pouze vlastní
špatný výkon, nebo mimořádně dobrá produkce protivníka. K ničemu takovému ale v sobotu s Ostravou nedošlo.
Celý souboj přitom byl ještě mnohem jednoznačnější, než předchozí utkání proti
Liberci. Ten favorita dostal do dvou vyrovnaných koncovek, k čemuž se družstvo ze
severu Moravy ani nepřiblížilo. Důvody netřeba dlouho hledat: výběr TJ skoro nic
nevytěžil z výrazně přesnějšího příjmu (o šestnáct procent), když ve všech ostatních
činnostech zaostával. Na vítězných blocích jej Hanačky předčily mírně (9:7), přímými body ze servisu více (5:1) a útočným zakončením nejpronikavěji (rozdílem
čtrnácti procent). Hostující tým rovněž udělal neporovnatelně víc chyb a naopak
Prostějov měl vysoce přesnější i jistější mezihru, což znamenalo další klíčové faktory.
Podrobné statistiky najdete v článku na www.vecernikpv.cz
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Prostějov (son) - Neustále se tenčí náskok mladých volejbalistek
VK Prostějov v čele krajského přeboru kadetek 2017/18. Starší žákyně vékáčka hrající v této soutěži pod
hlavičkou oddílového béčka dané
věkové kategorie momentálně mají
na vedoucí příčce náskok jediného
bodíku. Po delší zápasové přestávce
se prostějovský tým představil v KP
U17 o minulém víkendu na hřišti
Šternberka B, což jsou vlastně též
tamní žákyně. Rozpoutaly se dvě vyrovnané bitvy, které domácí celek nakonec ztratil 2:3 (20, -15, 23, -13, -10)
a 1:3 (-22, -18, 23, -22). Svěřenkyně
trenérské dvojice Solange Soares +
Pavel Parobek tak vydřely pět bodů
za těsná vítězství a dál mají na kontě
pouze jednu porážku. Co je však ještě podstatnější, udržely první místo
o výše zmíněný kousek před druhým
Uničovem. V dalším dějství přivítají
4. března Přerov B.
Krajský přebor kadetek 2017/18
- průběžné pořadí po 22. kole:
1. VK Prostějov B 46, 2. Uničov 45,
3. Olomouc B 27, 4. Šternberk B
25, 5. Přerov B 25, 6. Přerov C 24, 7.
Olomouc C 6.


 

Foto: Marek Sonnevend







 




Zájezd pro fanoušky VK 

rády, že si
proti tak vynikajícím soupeřům vůbec můžeme
zahrát. S Novarou nám
to herně moc nevyšlo,
ale jinak myslím odvádíme na mezinárodní
scéně slušné výkony
a určitě neděláme českému volejbalu žádnou
ostudu. Ovšem celkově se
projevuje, že jsme narazily
na samé super kluby.“
 Teď máte poslední
pokus v Istanbulu. Třeba
se zrodí výsledková senzace tam, ne?

„My do toho zápasu
opět půjdeme tak,
že nemáme co ztratit
a zkusíme překvapit. Fenerbahce už ve skupině skončí určitě třetí
a nepostoupí do play-off, tím pádem
se třeba může stát cokoliv. (úsměv)
Prostě nastoupíme a budeme se rvát
o každý bod, případně set.“
 Čeká vás druhý týden za
sebou se třemi soutěžními
duely včetně sobotního derby na závěr v Olomouci. To
bude taková výživná tečka
za těžkou zápasovou sérií, že?
„Je to tak. Máme za sebou tři utkání středa,
čtvrtek a sobota, před
sebou další tři zápasy úterý, čtvrtek
a sobota plus cestování. Řekla bych
to takhle: pokud
zvládneme tyhle
dva týdny, tak už
zvládneme úplně
všechno!“

Prostějov (son) - Odpověď na otázku
z titulku tohoto krátkého příspěvku rozhodně může být kladná, byť se pravda
ukáže až v nejbližších týdnech a měsících. Připraven k útoku až na samotný
trůn klubového kontinentu však volejbalový oddíl z Trevisa bezpochyby je.
O lecčems vypovídá, že hvězdami už
tak nabitý kádr ještě posílila americká
smečařka Simone Lee. Přesto Conegliano o minulém víkendu nezvládlo
finále Italského poháru s podobně
našlapanou Novarou a do Prostějova
tak výprava loňského finalisty Champions League žen přicestovala v dost
smutné náladě. „Jsem moc ráda, že se
nám povedlo překousnout zklamání
a vítězstvím se vrátit na úspěšnou cestu,“
oddechla si kapitánka Imoco a současně jedna z top světových nahrávaček
Joanna Wolosz. „V domácí pohárové
soutěži jsme udělali botu, což bylo potřeba okamžitě napravit. Je moc dobře,
jakým způsobem se nám to podařilo,“
ulevilo se i trenérovi Danielu Santarellimu. Na dotaz, jestli pomýšlí na celkový
triumf v evropské Lize mistryň, odvětil
jasně. „V každé soutěži chceme útočit
úplně nejvýš,“ pravil Santarelli s pevným úsměvem. Dodejme, že s týmem
Conegliana přicestovala na Hanou
i malá skupinka věrných fanoušků hlasitě povzbuzujících také pomocí megafonu. Sice byli už postaršího věku, ale projevili se coby praví tifosi. Naštěstí velice
slušní a přátelští, jak je u volejbalu skoro
vždy zvykem.

 (*
@ 

RYCHLÝ

37



Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

  ! "  #

-Místku a v sobotu 3. března právě
v Olomouci, budou se moci s předstihem radovat z ideální výchozí
pozice pro play-off. „Samozřejmě
je příjemné mít větší náskok v čele,
už se cítím mnohem líp než předtím.
ale vůbec to neznamená, že bychom
V tom minulém týdnu totiž i na mě
nějak polevili. Vyhrávat chceme dál exkluzivní rozhovor
dolehla nemoc a v takovém případě se
v každém zápase, nejlepší by bylo pro Večerník
těžký zápasový program zvládá hůř.“
v české lize nepodlehnout ani jednou,“
 Souviselo tady vaše osobní
Marek
narýsoval Čada ideální scénář. „Na
zlepšení výkonnosti právě se zdrahřišti Frýdku každopádně dostanou SONNEVEND
votním stavem?
větší prostor hráčky, které tolik nena„Přesně tak. Fyzicky ani psychicky
stupují, aby si opory mohly oddech-  Jak se týmu povedlo překonat jsem se předtím necítila dobře a pak
nout. A do olomouckého derby pů- únavu, že jste slabší hru povýšily se mi nedařilo ani na hřišti, dolehla
v nabitém programu na tradiční vy- na mě krize. Pak jsem se ale jakž takž
jdeme znovu na maximum.“
kvalitu?
uzdravila a řekla si, že do toho půjdu
~ =Q sokou
„Měly jsme takové horší období, že znova od začátku. Asi se to povedlo,
Tuzemským povinnostem však nás několik bylo zraněných nebo ne- v posledních třech utkáních už jsem
bude termínově předcházet závěreč- mocných, trénovalo se v málo lidech se cítila fakt dobře. Pomáhá i výborná
né vystoupení žen VK v evropské a výkony tomu asi odpovídaly. Po- atmosféra v kolektivu, která přes ty
Lize mistryň 2017/2018. V úterý stupně jsme se ale uzdravily a z toho potíže pořád zůstávala.“
27. února od 15:00 hodin českého útlumu se nám povedlo docela rych-  Navzdory týmovému progresu jste
času odehrají svůj poslední mač zá- le dostat. Myslím, že v tomhle týdnu v evropské Lize mistryň opět nezískaly
kladní skupiny B na půdě Fenerba- jsme už hrály zase dobře, prostě náš v bitvě s Coneglianem ani sadu. Nakohce Istanbul, kde se pokusí na šestý volejbal. Tým prokázal svou sílu. lik těžké je se s tím smiřovat?
pokus urvat nějaký ten bodík, nebo A s takovými výkony bychom v české „Jednoduché to není, když hrajete
třeba senzačně zvítězit.
lize neměly mít větší problémy.“
dobře a stejně dostanete 0:3. Předem
První vzájemná konfrontace v hale  Sama na sobě jste nepociťovala jsme však věděly, že naše skupina
Sportcentra DDM dopadla před půl- větší vyčerpání?
v Champions League je smrtelná.
kou prosince 1:3 (20, -14, -19, -21), „Nějaká únava samozřejmě je, ale teď A na druhou stranu můžeme být
když Katy Weiss, Hela Horká, Julča
Kovářová a spol. slibně sahaly po tiebreaku. Turecký gigant je nijak nedrtil,
další naděje pro zítřejší bitvu pak spočívá ještě v jiné okolnosti: papírově extra silný protivník se již nemůže posunout výš ze třetího místa a nepostoupí
PROSTĚJOV Fanklub volejbalotedy do play-off.
„Motivace může zklamanému soupeři vého oddílu VK Prostějov pořádá
chybět, ale spekulovat o tom či na to autobusový zájezd na utkání 25. kola
dokonce spoléhat nehodláme. Fener- UNIQA extraligy žen ČR 2017/18
bahce má pořád ohromnou kvalitu mezi UP Olomouc a VK Prostějov.
a je jasným favoritem, zatímco my mů- Další klasické derby hanáckých rivalů v
žeme jedině překvapit. Což zase zkusí- letošním ročníku nejvyšší české soutěže se hraje v sobotu 3. března od 17.00 home, stejně jako ve všech předchozích din, sraz fanoušků je týž den v 15.45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
utkáních Champions League. Cílem Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.sonneje zahrát v Turecku nejlépe, jak to pů- vend@email.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na číslo 606 957 288. Uzájde, a důstojně se rozloučit s prestižní věrka přihlášek ve středu 28. února do 14.00 hodin.
mezinárodní soutěží,“ vyložil Miro- Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku na
slav Čada před leteckým přesunem samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho autobusu platí pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
(son)
k Bosporu na pomezí Evropy a Asie.

Foto: Marek Sonnevend
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aneb pohled
Kathleen Weiss

VÝHODNÉ
 
608 960 042

Zatím pouze jednou se prostějovským volejbalistkám stalo,
že základní skupinu evropské
Champions League zakončily s nulovým ziskem na bodovém kontě. Došlo k tomu
v sezóně 2012/2013, kdy
měly za soupeře Rabitu Baku,
Trefl Sopoty a Villu Cortese,
tedy podobně vražednou konkurenci jako letos.
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Nejvyšší česká soutěž volejbalistů to prožívá už několik let. Co? Zvýšení hráčské konkurence a tím i rozšíření špičky týmů, které mezi sebou vyrovnaně bojují jak v popředí tabulky o titul či cenné kovy, tak uprostřed pořadí o samotný
postup do play-off.
Ženská UNIQA extraliga sice tak daleko s kvalitativním posunem vpřed zatím není, ale progres zaznamenala hlavně v posledních dvou ročnících rovněž
značný. Klíčové bylo a je především zlepšení tria Olomouc, Ostrava, KP Brno
doplněné o razantní nástup nováčka z Liberce od letošního léta.
Polovinu desetičlenného pelotonu tím pádem tvoří víceméně silná družstva,
která se snaží nahánět předtím dlouho bezkonkurenční Prostějov. A zároveň vyrovnaně soupeří mezi sebou na medailových postech, respektive těsně za nimi.
Nejvíc soutěži prospívá právě nárůst dramatických zápasů, v nichž jde o hodně, a současně disponují poměrně vysokou úrovní srovnatelnou do jisté míry
s mezinárodním měřítkem. Doby, kdy bylo na tuzemské ligové scéně skoro
vše jasné předem, jsou naštěstí už pryč.
Teď třeba Olomouc smete Ostravu a málem zvítězí na prostějovském hřišti,
načež neuspěje v Liberci. Ten vyplení Královo Pole, ale zanedlouho pod Ještědem hladce padne se severomoravským celkem. Který pro změnu překoná
svůj předchozí útlum, aby vzápětí dostal klepec v hale Sportcentra DDM.
Zkrátka je to mezi elitní extraligovou pětkou dost zajímavé i divácky atraktivní, o což by mělo ve sportu jít v první řadě. Teď ještě lépe využít tenhle potenciál ke skutečnému zvýšení fanouškovských návštěv, což se v reálu většinou
neděje. V tomto ohledu má volejbalová scéna něžného pohlaví v ČR hodně
co dohánět.

Marek
Sonnevend
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Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Hodně náročný týden začal ve středu proti Coneglianu. S ním jsme dlouho hrály velmi
dobře, až od půlky třetího setu šel náš výkon dolů. Kromě tohoto závěru jsme ale špičkovému soupeři byly zdatným protivníkem a zanechaly slušný dojem, byť se nepodařilo
získat ani sadu. Hostům jsme vyrovnaně stačily ve všech činnostech kromě blokování,
v němž mělo Imoco suverénně navrch. Hned druhý den při utkání s Libercem jsme se
snažily nemyslet na těžký program a hlavně se soustředily na to, abychom hrály co nejlepší volejbal. Což se nám většinu času dařilo. Byly tam sice občas zbytečné chyby, ale
průběh jsme měly neustále pod kontrolou. Vítězství nad nebezpečným soupeřem bez
ztraceného setu nám udělalo radost, což se dá říct rovněž o sobotním souboji s Ostravou.
I ten jsme zvládly po herní a výsledkové stránce velice dobře. Kromě pár horších úseků
měl výkon celého týmu vysokou úroveň a celkově může určitě panovat spokojenost. Teď
nás ale čekají další tři zápasy v rychlém sledu, takže musíme vydržet a bojovat.“
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Při úzkém kádru, jaký mají volejbalistky Prostějova letos k dispozici,
zdravotní stav hráček byl, je i bude
převelice důležitým faktorem. Názorně se to projevilo během posledních dvou týdnů. V tom předchozím ženstvo VK poznamenala
četnější zranění a nemoci a hned
se málem zrodily dvě porážky od
českých soupeřů. Během uplynulého týdne naopak byly všechny
Hanačky už fit (kromě ve čtvrtek
odpočívající Niny Herelové kvůli
kolenu), což se blahodárně promítlo do zlepšených výkonů i výsledků. „Nina stále nemá tu nohu
úplně v pořádku, ale přesto sama
moc chtěla nastoupit. Toho si hodně cením, proti Coneglianu a Ostravě nám dost pomohla. Výborně
zabraly také všechny ostatní holky,
celý tým,“ zdůraznil spokojený trenér vékáčka Miroslav Čada. Jasně
se ukazuje jedno: pokud budou
jeho svěřenkyně z hlediska zdraví
v pořádku, neměly by mít na tuzemské scéně vážnější trable. Ani
s rivalskou Olomoucí.

  

Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Ten kontrast hodně bil do očí. V předchozím týdnu
hrála čtyřiadvacetiletá smečařka velice špatně, přímo se trápila. Pak ale přišlo nových sedm dnů a výkony Kossy narostly do úplně jiné dimenze: rázem
byly vynikající! Fantasticky jí vyšlo zejména utkání
Champions League proti Coneglianu, kdy silného
soupeře zasypala osmnácti body při skvělé úspěšnosti zakončení 65 procent, čímž jasně předčila i všechny hostující hvězdy. Slušně bodovala
a útočila také v následných duelech české extraligy s Libercem i Ostravou, ovšem nejvíc u ní
zaujala opakovaně výborná přihrávka na 58,
74 a 53 procent. V součtu se Andrea doslova
pochlapila (myšleno pozitivně) a ukázala, jak se
dá zatočit s únavou z náročného programu včetně
osobní nepohody.
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VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Hráčky Prostějova přemohly únavu, všechny tři domácí
mače odehrály dobře a dosáhly dvou hladkých vítězství
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Výsledkové překvapení se tak nezrodilo na účet VK, nýbrž jeho úhlavního
rivala. V sobotním extraligovém programu totiž liberecká Dukla skolila olomoucké vicemistryně ČR 3:1!
Hanácký konkurent přitom měl nemalé trable už při úterní předehrávce 27. dějství v Králově Poli, kde ho
Brňanky řádně prohnaly poměrem
2:3 (-14, 23, -16, 21, -11). „Po Prostějovu jsme vzali nečekaný bod i dalšímu favoritovi, což je skvělé. Potvrdilo

> * 
v Liberci

rezultát byl hladce na světě. „Holky
musím jednoznačně pochválit, jakým
způsobem náročný program zvládly.
V minulém týdnu na ně padla i vinou
zdravotních problémů trochu deka,
viditelně nebyly v pohodě. Dokázaly
se však z toho otřepat a prokázaly, že
naše celková připravenost je na úrovni. Přes únavu podaly ve všech třech
zápasech tohoto týdne dobré výkony,
tím pádem můžeme být spokojeni,“
konstatoval usmívající se Čada.
to náš návrat na dobrou cestu, tým
se opět zlepšuje a pomáhá si,“ mohl
s radostí říct lodivod KP Marek Rojko.
„Od druhého setu jsme začali dělat
chyby, kterých se nám až do konce
nedařilo vyvarovat. Proto jsme utkání
proti nadšeně hrajícímu Brnu velmi
zdramatizovali,“ ohlížel se Teplý.
Čtvrteční odveta ve Sportovní hale
Univerzity Palackého již patřila jeho
svěřenkyním, byť kromě zahajovacího
dějství nijak nedominovaly, viz rezultát
3:0 (13, 22, 23). Každopádně úpéčko poztrácelo dohromady čtyři body
a náskok prostějovských obhájkyň titulu v čele tabulky tím pádem vzrostl na
uklidňujících osm bodů. Krajský sok
navíc absolvoval o jeden duel více, což
znamená jediné: devítinásobné šampiónky republiky se výrazně přiblížily
tradiční definitivě svého prvenství po
základní části.
Pokud vítězně ovládnou dva nejbližší souboje 1. března ve Frýdku-

Vyčerpání z předchozího večera?
U Hanaček po něm v úvodu čtvrtečního utkání nebylo ani památky. Do utkání při servisu Weiss výborně vstoupily
(4:0) a rychle získaný náskok pak spolehlivým výkonem udržovaly. Hostující
družstvo sice hned dotáhlo na 4:3, ale
domácí tým znovu odskočil (10:6), načež nic nenasvědčovalo větší zápletce.
Ta přesto přišla, neboť Dukla za stavu
17:13 zlepšeným podáním i obranou
vystřihla čtyřbodovou sérii. A zásluhou
srovnání na 17:17 se začínalo nanovo.
Klíčový dopad zde měla okamžitá reakce favoritek (19:17, 22:19), jež také
samy přitvrdily ve všech činnostech,
aby zkoncentrovaným výkonem získaly těsnou koncovku pro sebe - 25:22
a 1:0.
Vékáčko se mohlo opřít o kvalitní útok
zejména dvojice Kossányiová + Horká,
zatímco v libereckých barvách řádila
jako obvykle Krišková, ovšem jinak nikdo. Až po hladkém startu druhé části
(5:2) se chytily i střeďačky a nováček
soutěže rázem smazal manko (6:6).
Tady Čadovým ovečkám trochu zahaprovala přihrávka, tudíž protivník šel
premiérově do vedení - 8:9. Rozhořel

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Hrát necelých čtyřiadvacet hodin po těžké bitvě
Champions League nelehký zápas
UNIQA extraligy žen, to vypadalo pro prostějovské volejbalistky
nebezpečně. Souboj 22. kola s Libercem však zvládly na jedničku
a úspěšně si vyzkoušely model
dvou střetnutí ve dvou dnech běžný
z play-off.

3:0

se vyrovnaný i divácky atraktivní boj
o každý míč, který ovlivňovaly maličkosti. Například dva body v řadě ze 14:14
na 16:14, zdánlivě nicotné, ovšem v
konečném důsledku důležité. Prostějovské plejerky po nich nabraly větší jistotu
a zanedlouho přidaly ještě mnohem
významnější šňůru (ze 17:16 na 22:16),
když pomohla servisem střídající Nová,
přidalo se několik vítězných bloků. Severočešky sice bleskově kontrovaly na
22:19, 23:21 a dokonce 24:23, leč osud
sady to už navzdory dramatickému závěru nezvrátilo – 25:23 a 2:0.
Ačkoliv neměly domácí hráčky z herního hlediska nijak markantně navrch
a překonávání pověstné defenzivy vojenské ekipy jim dávalo řádně zabrat,
stačilo pár nevynucených hrubek na
druhé straně sítě a skóre šlo do trháku
i ve třetí sadě (z 1:2 na 7:3 a 13:5). Navíc domácí kolektiv notně zkvalitnil
obrannou činnost, což se blahodárně
promítlo do celého jeho projevu na
palubovce. Naopak soupeřky chybo-

   '''
Bodový vývoj – první set: 4:0, 4:3,
7:4, 8:6, 10:6, 12:8, 12:10, 14:10,
17:13, 17:17, 19:17, 20:19, 22:19,
23:22, 25:22. Druhý set: 2:0, 3:2, 5:2,
6:3, 6:6, 8:7, 8:9, 10:11, 12:11, 14:14,
16:14, 17:16, 22:16, 22:19, 23:21,
25:23. Třetí set: 1:2, 4:2, 7:3, 9:4, 13:5,
13:8, 16:8, 19:12, 24:12, 25:13.
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„Jsem rozhodně spokojený. Hra nebyla z naší strany špatná, pořád jsme se
drželi nad soupeřem a jen vlastními chybami v některých pasážích ho vraceli
do zápasu. Celkově měl ale výkon celého družstva dobrou úroveň, těžili jsme
z lepšího příjmu i podání. A mírné převahy v útoku. Oceňuji, jak se holky popraly s únavou a střetnutí zvládly bez větších problémů.“
@+@:  @+  *
„Úvodní dva sety jsme ustáli na přihrávce proti výbornému servisu domácích.
Díky tomu se nám dařilo vyrovnaně držet krok, ale bohužel jsme v obou prvních sadách doplatili na naše vlastní chyby. Připravovali jsme se, abychom přesně takové nedělali, a stejně k tomu došlo, což je škoda. Stálo nás to lepší výsledek, přičemž v závěru jsme vinou zhoršeného příjmu již odpadli.“



 NA

valy pod tlakem čím dál víc a smě- hájkyně mistrovského titulu poslední
řovaly ke ztrátě duelu s urychleným pasáž mače bezpečně pod kontrolou
finišem. Přesně takhle vše i vyplynu- včetně drtivé koncovky - 25:13 a 3:0.
lo, pod taktovkou skvělých tahounek
Statistiky z utkání
Horké, Weiss a Kovářové měly obnajdete na straně 22
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Foto: Marek Sonnevend
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Nejdřív dokázaly většinu střetnutí vcelku vyrovnaně čelit jednomu z největších favoritů elitního poháru klubové
Evropy z Conegliana. S lídrem italské
Serie A1 držely krok až do poloviny
třetí sady, než v závěru odpadly na přihrávce. Navzdory výsledku 0:3 však zanechaly sympatický dojem, rozhodně
nešlo o žádný propadák. „Udělali jsme
maximum, co šlo. Soupeř přicestoval
po porážce ve finále národní pohárové
soutěže od Novary s ohromnou motivací svůj výpadek odčinit, od začátku
do toho naplno šlapal. A my jsme s ním
kromě jedné pasáže v každém setu sváděli vyrovnaný boj. Za výkon se určitě
nemusíme stydět, i když nakonec nestačil ani na jednu získanou sadu. Taková je realita,“ hodnotil kouč vékáčka
Miroslav Čada.

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

Hned druhý den šel jeho tým v rámci nejvyšší tuzemské ligy na velmi
nebezpečný Liberec, s nímž měl ve
dvou vzájemných střetech aktuální
sezóny značné potíže. Tentokrát ovšem nikoliv. Hanačky téměř neustále
vedly, poradily si s dotahováním protivníka v těsných koncovkách prvních
dvou dějství a zaknihovaly důležitý
triumf 3:0. „Klíčové bylo, že jsme výborně zpracovávali servis hostů. Díky
tomu nevznikal problém s rozvíjením
našich útočných kombinací a průběh
jsme měli pod kontrolou. Celý mančaft
odvedl dobrý, spolehlivý výkon,“ těšilo
Čadu ve čtvrtečním večeru.
V sobotu skončila minisérie tria bitev
doma během pouhých čtyř dnů utkáním proti Ostravě. A rovněž v tomhle
testu herních schopností i celkové
odolnosti si volejbalistky Prostějova
poradily, dokonce ještě přesvědčivějším způsobem. Kromě jediného
výpadku na sklonku úvodní části
(z 24:13 na 24:20) nedaly trochu nevyzpytatelné ekipě od hranic s Polskem ani čuchnout a další příjemný

PROSTĚJOV Výchozí situace prostějovských volejbalistek před sedmi dny? Značně nejistá,
plná obav. Po dvou horko těžko vydřených výhrách 3:2 nad Olomoucí i v Brně z (pod)průměrných výkonů šly do extrémně náročného týdne, během nějž je čekaly ve středu, ve čtvrtek
a v sobotu těžké duely na vlastní palubovce. Jak si s touto nelehkou situací poradí? Nedostanou
nářez v Champions League? A neutrpí premiérovou porážku (či dokonce porážky) v UNIQA
extralize? Ne, nic takového se nestalo. A ženy VK díky návratu herní kvality v zápasové výhni
obstály, na vysvědčení by dostaly jedničku!

VOLEJBALISTKY V PEKELNÉM TÝDNU
EXKLUZIVNĚ

nám nabídne nejen lepší obraz,“ sdělila
Večerníku ředitelka Mateřské školy ve
Vřesovicích Martina Bradová. „Za sebe,
naše zaměstnance a hlavně za děti děkuji
panu náměstku Smetanovi za jeho čin a
dar. S pohádkami to samozřejmě nebudeme přehánět, já preferuji spíše pobyt a
hlavně pohyb venku s dětmi,“ loučila se
dojatá dáma.
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se nechtěl k tématu plesu vyjadřovat.
Někteří byli vyloženě nespokojení,
nikdo však nemohl studentům vytknout, že by zvolené téma nezvládli.
Naopak studenti gymnázia i jeho absolventi byli vesměs nadšení.
„Téma Harry Potter nijak nevybočuje
z řady. Každý rok mají studenti podobné
nápady a ani letos se nedá říct, že by nějak překonali ty předešlé ročníky, “ uvedl
pro Večerník Aleš Pospíšil, jediný z učitelů, kdo pro Večerník promluvil.

\ !         %      "

třída učitelky Oříškové měla v erbu
hada, protože třídní se stará o školního
plaza a při vystoupení s ním přišla na
pódium. V tomto momentu někteří
v sále ani nedýchali, když viděli, jak se
jí škrtič omotává kolem paží. Co by
však pro svoje studenty neudělala...
Po představení a ostužkování všech studentů nechyběly ani tradiční vystoupení
tanečního souboru BUĎ ZUŠ, tombola a půlnoční překvapení. Bohužel
téměř nikdo z oslovených kantorů

www.vecernikpv.cz

VIDEO&FOTOGALERIE
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... a rozdělili přítomné kantory,
někteří totiž byli v mírném šoku
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jaký byl ples gjjw...

se dala pravděpodobně považovat za
jediné mínus, jinak byl celý program
promyšlen do posledního detailu.
Studenti si s tématem opravdu vyhráli. Svoje vystoupení převzali z filmů
o Harrym Potterovi, dokonce si sehnali i podobné uniformy jako ty,
které nosili studenti z Bradavic. Diváci byli z tanečků nadšení, stejně jako
z originální výzdoby sálu a chodeb.
Hlavní výzdobu každého plesu tvoří
velký plakát umístěný za moderátory
na pódiu. Letos na něm byly vyobrazeny čtyři erby, které měly symbolizovat čtyři koleje ze Školy čar a kouzel - Nebelvír, Mrzimor, Havraspár
a Zmijozel. Kromě toho každý erb
obsahoval nějaký prvek, který představoval konkrétní třídu. Například
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Reprezentační ples GJW bývá každoročně nejnavštěvovanější v Prostějově a ani letos tomu nebylo jinak. Při
slavnostním stužkování, během kterého bylo rozdáno 119 šerp, se v sále
Společenského domu nedalo skoro
ani dýchat. Podobná situace se týkala
i okolních prostor. Nebylo se čemu divit, když v rámci jednoho večera byly
ostužkovány hned čtyři třídy: 08.A,
08.B, 4.A a 4.B. Přeplněnost „Kaska“

Aneta
DANĚČKOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Letošní maturanty z Gymnázia Jiřího Wolkera už
teď čeká jen... ta maturita. Minulý pátek proběhlo slavnostní stužkování na Reprezentačním plesu, který byl speciální v tom, že se
studentům po několika letech naléhání povedlo prosadit téma,
po kterém tolik bažili - ples ve stylu filmů o Harrym Potterovi.
Večerník u toho nemohl chybět!

Šárka Malíková. Účastníci sobotních
prohlídek patří mezi první návštěvníky,
kteří mohli tyto prostory vidět.
Další zajímavou místností, kterou
studentky návštěvníkům ukázaly,
byla kancelář ředitele nejstaršího
finančního ústavu v Prostějově Úvěrního spolku záložna a zastavárna. Záložna vznikla roku 1863
a v době svého největšího rozmachu
zámek zakoupila. „Nacházíme se
v kanceláři ředitele záložny a zastavárny
a nynějšího ředitele Domovní správy.
Dochovalo se zde původní secesní vybavení. Svým zpracováním připomíná
výzdobu Národního domu. Ráda
bych upozornila na původní hodiny z
roku 1907, které vyrobila prostějovská
firma Františka Beránka, nebo na intarzovaný nábytek,“ představila tuto místnost studentka Šarlota Šínová.
Návštěvníci se poté přesunuli po
nově zbudovaném venkovním
schodišti do tanečního sálu, který
pravděpodobně býval hlavním sálem
zámku. Nyní ho využívá Základní
umělecká škola Vladimíra Ambrose.
„Malby, které můžeme obdivovat,
pochází buď z doby stavby zámku
Janem Bohatým z Pernštejna, nebo
z pozdější přestavby zámku za Vratislava Nádherného z Pernštejna. Restau-

rování maleb proběhlo retuší, tedy
doplněním původních fragmentů
do předpokládané podoby. Jedná se
o deset let starou rekonstrukci výzdoby
sálu. Malby znázorňují architektonické,
vegetativní a alegorické motivy. Vzorem
výzdoby byl Medicejský palác ve Florencii,“ prozradila Malíková.
Překvapením prohlídek bylo
hudební
vystoupení
Karla
Kekešiho a Dagmar Cáskové, kteří v
krojích zazpívali hanácké písničky.
Prohlídka zámku byla zakončena
v kavárně Dvořák, kde si Martin
Mokroš ze Střední zdravotnické školy
připravil přednášku o historii zámku.
„Jsem rád, že se tato akce vydařila.
Poděkování patří Zdravému městu,
Domovní správě Prostějov, ZUŠ
Vladimíra Ambrose a vedoucímu
památkové péče doktoru Perůtkovi,
bez nichž by prohlídky nemohly
proběhnout. Velký dík patří také
Karlu Kekešimu a Dagmar Cáskové
za krásné folklórní oživení prohlídek.
Prohlídky bychom rádi zopakovali
opět v dubnu nebo květnu,“ sdělil
Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu.
„Snad touto informací potěším ty, na
něž se z kapacitních důvodů tentokrát
nedostalo,“ usmál se.
(pk)
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o něco méně vína než jinde. Jak je to
možné? Protože všichni pijí pivo!
Na letošní třetí ročník si Plumlovští nadšenci opět pozvali své dvě
osvědčené stálice, konkrétně skupiny Quercus a Kabát revival Morava. Ty pak doplnily další dvě kapely
prezentující vlastní autorskou tvorbu.
Tou první byla přerovská Spocená
uklízečka, která ve svižném tempu zahrála písně o nevýhodách lásky k ženám a přednostech lásky k chlastu

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

zident nadšenců Marek Otruba, který
věřil, že ani tentokrát se na akci nikdo
nepopere. „Rockeři možná mají tvrdou
slupku, ve skutečnosti to však bývají
hodní lidé,“ všiml si Otruba.
Plumlovští nadšenci se po dvou akcích
opět uloží k zimnímu spánku a vylétnou až poslední dubnový den společně
s čarodějnicemi. Do kempu Žralok si
letos při této příležitosti pozvali nejen
spřízněnou kapelu Wohnout, ale i populárního Vojtu Kotka s jeho kapelou.

X!   \+     " E%  + ! 
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Foto: Martin Zaoral

dále pak zazněl hanácké bigbít
v podání Straceného ráje, který byl
hlavním tahákem celého večera.
„Vzhledem k velkému zájmu o náš ples
jsme přemýšleli, že jej uděláme dvakrát
po sobě. Nějak se nám to ale pořád nezdálo a tak jsme se nakonec rozhodli
zvolit bál pro rockery. Jsme rádi, že si
tato akce už našla své místo i publikum.
Dokonce k nám dorazil i pár z Brna,
který si kvůli tomu sehnal v Plumlově
ubytování,“ prozradil Večerníku pre-
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EXKLUZIVNÍ
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DUBANY Obecní ples Vrbátek se
tradičně konal v dubanské sokolovně.
Sobotní večer se na oblíbeném bále
bavili obyvatelé Vrbátek, Štětovic
a Duban zase pěkně společně, přestože
v kuloárech nebyla vždy jednota až tak
celistvá... To ve chvíli, kdy se řešila politika. V každém případě hlavní částí programu však byla zábava. Organizátoři
nalákali početné hosty na občerstvení
od Štětovických slipek či vystoupení
kvartetaolomouckýchstepařek.Utoho
vše byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Natřískaný sál sokolovny v Dubanech
svědčil o tom, že vrbátecký obecní ples
je oblíbený a má svoji tradici. Hned
na začátku přítomné rozehřála zdařilá
představení dívčí taneční skupiny Tarantela z Olomouce. Sličné stepařky roztleskaly
diváky, kteří se pomalu ale jistě zahřívali
u stolů při vínečku i slivovici. „Následně
bude k vidění vystoupení prostějovské
taneční skupiny Hubený, jejíž členové
předvedou našim hostům klasické tance.
K tanci a poslechu nám tu hraje výborná
skupina No-Problem a všichni návštěvníci
našeho plesu budou mít k dispozici bohaté
občerstvení, které připravily Štětovické
slipky. Mezi ně se počítám samozřejmě
i já,“ prozradila Večerníku rozesmátá
Kateřina Kubjátová, předsedkyně kulturní
komise při vrbáteckém zastupitelstvu.
Pořadatelé měli pro hosty připraveny
kuřecí řízky se salátem a také spoustu

BYLI JSME
U TOHO

chlebíčků. „Jinak přišli nejenom samotní
občané Vrbátek, Štětovic a Duban, ale
vidím tady i všechny členy obecního
zastupitelstva,“ podotkla Kubjátová.
Žena, která se ve Vrbátkách i ve dvou
přidružených obcích stará nejen o kulturu, ale také o sport a veškerý společenský
život, dodala, že obecní ples je po velmi
známých a tradičních šibřinkách druhou

akcí tohoto roku. „Letos nás čekají klasické dětské dny, kácení máje, vynášení
Morany na Zlaté farmě ve Štětovicích,
hody, drakiáda a spousta dalších akcí.
Věřím, že Večerník u toho bude,“ přeje si
Kateřina Kubjátová.
K dobré náladě v dubanské sokolovně při
Obecním plesu Vrbátek určitě přispěla
i velmi bohatá tombola.
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I správný rocker může zkusit udělat
něco pro své zdraví a chodit pravidelně běhat. Akorát musí počítat s tím,
že se mu přitom bude rozlívat pivo...
Rockový bál se od většiny plesů jasně liší. A to nejen oblečením, v němž
převládají rifle, jeansové bundy, trička, mikiny, kšiltovky, šátky či cokoliv z kůže. Zároveň se na něm vypije

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

ŽÁROVICE Hanácké Woodstock
pod střechou. I tak by se dal pojmenovat ojedinělý Rockový bál v režii
Spolku Plumlovských nadšenců.
Na sobotní akci dorazilo ke třem
stovkám návštěvníků, což bylo
zhruba o třetinu více jako v předchozích dvou letech.

&'(%'
  ROCKOVÝ BÁL nabídl koktejl muziky a piva

 ! "#$"

s počítačem, takže děti se budou moci
dívat na výukové programy. Pomocí
internetu tak mohou nyní vyhledávat
i různé obrázky. Už jsme sice jednu
využívali, ale jednalo se s prominutím
o takový retro přístroj, který byl moct
být zapnut jen velmi málo. Když bylo
škaredé počasí, tak se děti dívaly na pohádky. Teď máme televizi novou, což

  &/  & :   !  :" D:    
      :   !   """
2x foto: Michal Kadlec
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PŘEDAL DĚTEM! Letošní maturanti GJW vsadili na Harryho Pottera
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Konstelace hvězd Prostějova
šd

INFORMUJE
Vláda vyslyšela výzvu Hospodáské komory:

Většina Prostějovanů se v tomto období uzavře sama do sebe a bude řešit vlastní
problémy. Těch poslední dobou přibývá, tudíž nezbyde příliš mnoho času na společenské radovánky. A vězte, že veškeré špinavé prádlo se má prát doma!
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Nedostatkem peněz ani materiálním zázemím
rozhodně netrpíte, což se projeví
v následujících dnech. Budete více
utrácet, což samozřejmě může vést
k závisti ze strany nejbližšího okolí.
Připravte se na to.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Nebudete
vědět, kam dřív skočit. Ve stresu uděláte hned několik chyb, které půjdou
v budoucnu jen velmi těžko napravit. Možná by pomohlo, kdybyste si
práci rozdělili. Ochotných kolegů ale
bude málo, bohužel.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Několikrát v řadě nyní zaspíte do práce, což
nelibě ponesou nejen nadřízení, ale
i vaši kolegové. Kupte si kvalitnější
budík, protože v tomto období si nesmíte dovolit chodit do práce pozdě.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Stále doufáte v lepší zítřky, ty ale nepřicházejí.
Možná si před sebe kladete příliš
vysoké cíle. Pokud byste z některých slevili, možná byste směrem
k budoucnosti byli optimističtější.
A hlavně klidnější na mysli.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Máte vůdcovské schopnosti, nemáte ale pod
sebou tolik lidí, abyste je uplatnili.
Správná doba ale může nastat už za
chvíli, neboť nadřízení zcela vážně
uvažují o vašem povýšení. Polepšíte
si nejenom ve financích.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Zásluhou
své zamilovanosti přehlédnete několik důležitých faktorů, které provázejí
vašeho nového partnera. Zkuste se
na něj lépe informovat nejen u příbuzných, ale také u jeho kolegů v zaměstnání.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. U vás se
dá zcela reálně předpokládat, že do
konce týdne budete slavit velkolepý
úspěch ve své práci. Ten přijde zcela
nečekaně, protože právem jste považovali svůj úkol ještě za nedokončený.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Seznam
vašich přátel značně prořídne. Je čas
se zamyslet, proč vám ubývají partneři, ale také známí, se kterými jste
doposud byli naladěni na stejnou
notu. Jste totiž příliš ješitní a neberete na nikoho ohled.

SCHVÁLILA NAVÝŠENÍ KVÓT

PRO REŽIM UKRAJINA

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Déletrvající návštěva tchýně nebude
tím nejhorším okamžikem, které
vás v tomto období čekají. Ještě před
víkendem najdete ve schránce dopis,
který značně ovlivní váš další život.
A to nejen v rámci rodiny.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
Společenských akcí pořádaných v tomto týdnu se klidně zúčastnit můžete, ale
vystříhejte se proboha nadměrnému
požívání alkoholu! Víte sami, že pod
jeho vlivem děláte jen samé skopičiny.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Menší
spor s partnerem vás sice bude mrzet, na druhé straně ale i vy cítíte potřebu pročistit doma ovzduší. Proto
se nebojte i razantnější a peprnější
hádky. O to sladší a romantičtější
bude potom usmíření.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Projevíte
upřímnou snahu urovnat nejenom
spory v zaměstnání, ale sami začnete dávat kolektiv znovu dohromady.
Pokud se k vám někdo další přidá,
úspěch se dostaví ještě koncem tohoto týdne.

Na dvojnásobek se zvýší kapacita pro přijímání pracovních sil z Ukrajiny. Vláda rozhodla, že v rámci
Režimu Ukrajina, jehož je Hospodářská komora ČR
lídrem, budou mít čeští zaměstnavatelé nově možnost žádat až o 20 tisíc pracovníků z Ukrajiny ročně.
Dosud byla kvóta poloviční. Rozhodnutí vlády výrazně zkrátí dlouhé čekaní podnikatelů na nové pracovní síly z Ukrajiny, vyřízení žádosti v současnosti
trvá v průměru sedm měsíců. Hospodářská komora
vstřícný přístup vlády a její snahu o rychlé řešení situace na pracovním trhu velmi oceňuje.
„Hospodářská komora na ministerstvech vnitra a zahraničních věcí rychlejší nábor zahraničních pracovníků aktivně
iniciovala a jsem velice ráda, že se to podařilo. Věřím, že zvýšení kapacity pomůže českým firmám i celé české ekonomice,
která právě kvůli nedostatku pracovních sil začíná narážet
na své limity,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory
ČR Irena Bartoňová Pálková.
I nadále bude žádosti vyřizovat Generální konzulát
ve Lvově, nově ale bude tuto agendu zpracovávat skrze svoji agenturu také ministerstvo zahraničních věcí.
K rychlejšímu transferu pracovníků přispěje i personální

posílení na ministerstvu vnitra. Takto nastavený systém
by měl začít fungovat již během následujících tří měsíců.
Režim Ukrajina funguje pod vedením Hospodářské komory ČR od srpna 2016. Komora od té doby vyřídila již
1900 žádostí o více než 11 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. „Díky rozhodnutí české vlády budou tato čísla v příštích
týdnech rychle narůstat. Nejdůležitější je fakt, že se výrazně
zkrátí čekací doba na nové zaměstnance, pro české zaměstnavatele jsou současné lhůty velkým problémem,“ dodává
Irena Bartoňová Pálková.
Hospodářská komora nábor zahraniční zaměstnanců
dlouhodobě podporuje a vnímá ho jako krátkodobou
pomoc pro tuzemské firmy, která jim pomůže překlenout současný akutní nedostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly. Komora bude také po politicích
vyžadovat konkrétní strategii zaměstnávání cizinců v závislosti na demografickém vývoji v budoucích letech.
Pro dlouhodobé řešení nedostatku pracovníků Hospodářská komora prosazuje rovněž strukturální změny
v českém vzdělávacím systému tak, aby absolventi v příštích letech lépe odpovídali požadavkům trhu práce.
Zdroj: www.komora.cz

Pozvánky na školení

nákupní servis
pro vás

27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny v roce 2018
/přednáší Bc. Taťána Sojková/
28. 2. GDPR Vás nemine, buďte připraveni
/přednáší Luděk Mandok, specialista AutoCont CZ a.s./
28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
/přednáší Robert Křepinský/
9. 5. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi

... tentokrát ze sortimentu: PRO ZDRAVOU SNÍDANI...
ANI

Medové kroužky 250g

17,90

17,90

17,90

19,90
49,90
(225g)

-

Další pøipravované semináøe na témata:

19,90

26,90
(375g)

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
/přednáší Mgr. Radek Havran – OIP pro OK a MSK/
DPH pro začátečníky /přednáší Ing. Olga Hochmannová/
Aktuální informace naleznete na našem webu www.ohkpv.cz.

Kakaové kuliMky 250g

17,90

17,90

-

Cornflakes 500g

41,90

21,90

21,90

21,90 17,90 (250g)

Ovesné vloMky 500g

12,90

10,90

12,90

12,90

Müsli 750g
Kakaové mušliMky 250g

Naše
RESUMÉ

/přednáší Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D./

49,90
(375g)

21,90

17,90

9,90

87,90

74,90

54,90

45,90

84,90

79,90
(700g)

-

15,90

17,90

-

19,90

-

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie

Není nad to se kvalitně a pokud možno i zdravě nasnídat. Dnes je na trhu nabídka
široká, tudíž je dobré vědět, kam a pro co zajít. Kdo má rád kakaové mušličky, měl by
navštívit Lidl. Pro třičtvrtěkilové müsli se vypravte do Kauflandu a když už tam budete, přihoďte do košíku i cornflakes, které nabízí za stejnou cenu i Lidl, Billa a Penny
market. Tam najdete pro změnu nejlevnější ovesné vločky. Medové kroužky a kakaové
kuličky pak nabízí nejvýhodněji hned tři, resp. dva markety.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 21. února.

MUZEUM
PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ
ODDLENÍ - LIDOVÁ
HVZDÁRNA

18022310231

OD 26. 2. DO 4. 3. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se
koná v pondělí od 14:00 do 15:00
hodin a ve čtvrtek a v pátek od 15:00
do 16:00 hodin. Aktivita Slunce se
zvýšila, na povrchu se přesto nachází
jenom málo skvrn. Zajímavosti ukáže náš protuberanční dalekohled.
Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ
proběhne v pondělí od 18:30 do
19:30 hodin a ve čtvrtek a v pátek
od 19:30 do 20:30 hodin. Večerní
obloze dominuje náš kosmický soused Měsíc, ale spatříme také planetu
Uran i trpasličí planetu Ceres. Ve
svitu Měsíce si prohlédneme též
některé jasnější vzdálené vesmírné
objekty. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOMETA ŽANETA“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze
shlédnout na začátku všech akcí.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Křemenec
Obec: Konice - Ladín
Dne: 19. 3. 2018 od 7:00 do 9:00 Dne: 21. 3. 2018 od 7:00 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: část obce
podél silnice od č.1, 2 a 4 po konec oboustranně od č.41 a 37 po konec
obce směr Konice s čísly 8 a 20 (vč. obce směr Ponikev.
č.66 Jílovec). Oboustranně od č. 70 Obec: Ponikev
a 35 po č.28 a 30, od č.26 po č.22, Dne: 21. 3. 2018 od 9:00 do 11:00
č.29, 69, 68, 67.
hodin. Vypnutá oblast: areál Pila
Dne: 19. 3. 2018 od 9:00 do 11:00 Ludmírov (Ponikev na kopci).
hodin. Vypnutá oblast: dolní část Dne: 21. 3. 2018 od 11:00 do 13:00
obce - lokalita Trávníky, dále č.43 - hodin. Vypnutá oblast: celá obec
46, 39 - 42, 36, 37, 38, 71, 72.
Ponikev (mimo ZD)
Obec: Suchdol
Obec: Milkov
Dne: 19. 3. 2018 od 11:00 do 13:00 Dne: 21. 3. 2018 od 13:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
ně od č.100, 62 a has. zbrojnice po Milkov.
konec obce směr Ptenský Dvorek Obec: Vrchoslavice
s čísly 110, 146, 76, 99 a 94.
Dne: 21. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
Dne: 19. 3. 2018 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: č.5, 71, 72,
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- kostel, oboustranně od č.113 a 11
ně část obce od č.15, 14 a 27 po č.74 po konec obce směr Němčice ohraa 93 (vč. ulice s č.37, 103, 104).
ničený čísly:138, 139, 157, 40 a 53.
Obec: Lutotín
Dne: 21. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
Dne: 19. 3. 2018 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: jednostranhodin. Vypnutá oblast: část obce ně č.3, 2, 1 a 132 (ZŠ + MŠ) a dále
Lutotín - od hřiště u mostu (vč. oboustranně podél silnice směr
ČD) oboustranně zástavba podél Mořice od č. 110 a 57 po konec
kolejí a směrem do středu obce po obce s čísly 112, 114.
č. 6 u kaple (včetně) a dále celá část Obec: Malé Hradisko
obce od kaple, č. 6 a 27 po konec Dne: 21. 3. 2018 od 7:30 do 15:00
chatové lokality směr Bělecký mlýn. hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Vitčice
ně ulice od č. 92 a 106 sm. ke hřišti
Dne: 20. 3. 2018 od 7:30 do 9:30 po konec s č. 50 a 66.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Skřípov
ve směru od Koválovic ohraničená Dne: 23. 3. 2018 od 7:00 do 9:00
čísly 4, 58, 19, 40 a 99.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 20. 3. 2018 od 10:00 do 12:00 spodní konec ve směru od Nových
hodin. Vypnutá oblast: část obce Sadů po č. 56, 163 a 156.
oboustranně podél silnice od Vrcho- Dne: 23. 3. 2018 od 9:00 do 11:00
slavic na Srbce od č. 109 a 101 po hodin. Vypnutá oblast: střední část
č.92 a 95. Dále ulice od č.81, 82 a 39 obce ohraničená č.p.: od č.60, 57,
po č. 29 a 24. Ulice od č. 3 a 22 po ko- 160, 159, 155 po čísla 88, 293, 134
nec obce s č.86. Dále č.90, 55, 50, 52. a 327.

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Šubířov
Dne: 23. 3. 2018 od 11:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně podél silnice na Konici od č. 6
a 53 po konec obce s čísly 83 a 168
(vč. č. 363) a dále oboustranně od č.
40 a 42 po konec obce s č. 164 a 56
(vč. samoty č.159 a č.158).
Dne: 23. 3. 2018 od 13:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně od č. 32 a 50 po konec
obce směr Chobyně, dále od č. 66
po č. 147.
Obec: Ptení
Dne: 23. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně podél silnice z Vícova
na Zdětín od č. 272 a 237 po č. 288
(obchod) a č.15, a dále od č. 25 a 14
po konec obce s č.16 a 1. Ulice od č.
235 a 238 po č. 242 a 247.
Dne: 23. 3. 2018 od 10:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně podél silnice na Ptenský Dvorek
od č.75 a 57 po č. 26 a 89. Dále kostel a zákostelí č. 30, 31, 32, 40, 37.
Ulice od č.48 a 42 po č. 196, 202 ,
199 až č.208.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 23. 3. 2018 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
oboustranně podél silnice směr
Mořice od č. 163 a 177 p oč.10 a 6
včetně ulice za hřbitovem. Dále novostavby č. 172, 164, 158, 168, 166,
149, 165, 178.
Dne: 23. 3. 2018 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ulice za školou od
č.140 a 130 po konec obce s čísly
136, 8, 162 a 133, včetně ulice s č.
170, 158, 153, 176.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 26. února 2018
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TREFA D ERNÉHO
Individualitám VLÁDNOU

JESTÁBI

Foto:www.lhkjestrabi.cz

Jiří MOŽN
NÝ

PROSTĚJOV Tak nabité mužstvo tu již dlouho nehrálo! Pohled do statistik dokládá, že se hokejistům Prostějova vedlo v základní části jak v týmovém porovnání, tak i mezi jednotlivci. Od postupu ze druhé ligy nebylo zvykem, aby
se Jestřábi ve sledovaných aspektech pohybovali na tom lepším konci pořadí,
právě skončená dlouhodobá soutěž se ale nesla právě v jejich panování.

Šachovému peboru
stále VLÁDNE HOST

17112411389

PROSTĚJOV Už dvě třetiny šachového Okresního přeboru jednotlivců 2018 jsou minulostí. Tři
kola před koncem si vedoucí Tomáš Ochman udržuje půlbodový
náskok před Vladimírem Dvořákem, na třetí místo se s dalším půlbodovým mankem vyšvihl Karel
Meissel, jenž využil nečekaného
zaváhání Pavla Vaculky.
V šestém kole souboje tvořeného
téměř výhradně zástupci prostějovských oddílu SK a Rošády se neurodil
ani jeden nerozhodný výsledek. Tomáš Ochman z AŠK Olomouc, jediný
neprostějovský zástupce ve startovním
poli, si jako velitel bílého vojska poradil
s ředitelem turnaje Karlem Virglerem
a potvrdil dosavadní pozici lídra. Na
záda mu však stále dýchá Vladimír
Dvořák, jenž s černými kameny zdolal
Jana Tesaře, jenž tak i nadále uzavírá
celé desetičlenné pořadí.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Bronzová pozice až dosud patřila
Pavlu Vaculkovi. Hráč s druhým nejvyšším ratingem si ale v úterý večer
vybral slabší chvilku, když nestačil
na Aleše Hradského a umožnil tak
svému přemožiteli, aby se na něj bodově dotáhl. Při vyrovnaném pořadí
si tak na průběžné stupně vítězů proklestil cestu Karel Meissel, zkušený
šachista zdolal Pavla Františe. A v posledním duelu přehrál Václav Zvoníček Davida Krejsu, díky čemuž mu
nově náleží čtvrtá pozice. Také on
stejně jako Meissel zaostává o půl
bodu za stříbrem a bod za vedením.
V nejbližším kole narazí aktuálně nejlepší hráči na papírové slabší soupeře.
Ochman vyzve Františe, Dvořák Hradského a Meissel Krejsu, ve zbývajících
soubojích se poměří armády Vaculky
a Zvoníčka, Virglera a Tesaře. (jim)
Výsledkový servis najdete
na straně 22

Střelcům (i těm přesilovkovým) vládl Tomáš Divíšek, nahrávačům a pořadí produktivity Tomáš
Nouza. „Prostějov pořád není destinace, kam by
se hráči hrnuli. Spíš je to tak, že ti hráči, kteří u nás
odehrají dobrou sezónu, tak vystřelí někam jinam.
Za ‚tétéčko‘ jsme moc rádi. Na začátku sezóny nám
různými experty bylo předhazováno, že už to jsou
hráči, kteří tomu týmu nepomůžou, ale jsem rád,
že potvrdili to, co jsme si o nich mysleli a táhnou
po celou sezónu náš tým,“ pousmál se Jiří Vykou-

kal, trenér a sportovní manažer LHK Jestřábi.
V obou případech jim zdatně sekundoval také Jan
Rudovský. V obráncích se hned za slávistickým Jiřím
Drtinou nachází Marek Drtina, s pětadvaceti asistencemi nejlepší bek v tomto ohledu. Pouze bilance
plus/mínus se prostějovských hráčů příliš netýká
a v elitní třicítce se nenachází ani jeden zástupce regionálního účastníka WSM Ligy.

VÍCE NA STRANĚ 33

PARDUS-TUFO Prostjov
najíždl kilometry v Toskánsku

DRESY SKC MAJÍ NOVÝ DESIGN!

GROSSETO, PROSTĚOV V jižním
Toskánsku, konkrétně v regionu
Grosseto, se připravoval výrazně omlazený tým SKC PARDUS-TUFO
Prostějov. Pod dohledem trenérů
Tomáše Konečného a Michala
Mráčka najížděli základní penzum
kilometrů mladí nováčci týmu Tomáš
Bárta, Karel Tyrpekl, Daniel Babor
a Mykyta Zubenko, nová akvizice
prostějovského týmu z Ukrajiny.
„Wojciech Pszczolarski měl individuální
program, neboť absolvoval Kodaňské
šestidenní, kde mimochodem obsadil
čtvrté místo. Nyní se chystá na světový
šampionát na dráze v Apeldoornu.
Luděk Lichnovský je nemocný a zůstal
doma, stejně jako Marek Dolníček, který
onemocněl a ze soustředění odjel,“ prozradil exkluzivně pro Večerník přímo
z Itálie Michal Mráček.
Zcela individuálně se pak připravuje
Karel Hník. Asi nejzvučnější letošní
posila prostějovského týmu najíždí
kilometry ve Španělsku. Celé
soustředění s prvním týmem absolvoval
i kvartet juniorů - René Smékal, Maxmilián Müller, Lukáš Kolařík a Tomáš
Konečný. Z Toskánska se elitní tým SKC
PARDUS-TUFO vrátil předminulou
sobotu. V domácím prostředí se však
dlouho nezdržel a už tuto středu 28. úno-

➢

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Přijede Jágr! Šéf hokejových Jestřábů
Jaroslav Luňák se nijak netajil tím,
že pro čtvrtfinále play off si přeje ze
soupeře tým kladenských Rytířů,
který v závěru sezóny posílil nejlepší
hokejista české historie. Nevíme, jak
to „zařídil“, či kolikrát se modli, ale
prostějovskému bossovi a místním
fanouškům se tužba vyplnila.
DEBAKL:

2x foto: www.skcprostejov.cz

ra odlétá na Rhodos, kde ho čekají nejen
najíždění tréninkových kilometrů, ale
také první letošní závody jednorázovka
International Rhode Grand Prix i etapák
International Tour of Rhodes. „Oba jsou
závody druhé kategorie UCI. Tým by
měl být na Rhodu téměř kompletní,
chybět bude pouze Vojta Pszczolarski,
který již v té době bude startovat na
dráhovém mistrovství světa v Apeldoornu,“ uvedl trenér Mráček.
Jak je na snímcích z Toskánska vidět, pro
letošní rok došlo ke změně designu týmového oblečení, které v letošní sezóně
bude dodávat tradiční výrobce sportovního oblečení – brněnská společnost
ATEX sportswear. „Dresy trochu ztmavly, ale Honzovi Brychtovi, který podobu
dresů navrhl, se velmi zdařile podařilo

Volejbalistky TJ OP Prostějov
prohrály i další dva zápasy druholigové skupiny „C“, když tentokrát
nestačily v sobotním odpoledni na
Vsetín, proti kterému neuhrály ani
set. V tabulce jedné z grup třetí nejvyšší soutěže jsou „oděvářky“ beznadějně s patnáctibodovou ztrátou
poslední...
ÍSLO:

13 130 000

naplnit zadání v podobě změny designu
při zachování tradičních barev modré
a žluté,“ pousmál se spokojeně Michal
Mráček.
(pk)

OLYMPIJSKÉ OPOJENÍ…

… I NEPÍJEMNÉ OTÁZKY

ŽIVO TAKÉ U NÁS DOMA

Nemohu nezačít právě skončenou zimní olympiádou 2018, byť s regionálním sportem nemá v podstatě (skoro) nic společného. Snad kromě těch úplných
základů, z nichž veškeré sportování obecně vychází.
Každopádně zážitkem číslo jedna z Pchjongčchangu muselo pro všechny Čechy - a zdaleka nejen
pro ně - suverénně být neskutečné vítězství Ester
Ledecké v super G.
Přívlastky pro tenhle absolutně bombastický triumf
vyskakují hravě samy, neboť šlo o něco tak mimořádného, že to každému muselo vyrazit dech. Mně tedy
určitě, asi nejvýstižněji bych své pocity vyjádřil dvěma
krátkými větami: pohnula se země, a zastavil čas.
Pokud žijete sportem a někdo, komu fandíte, pak
dokáže něco podobně historického, pocítíte takovou nádheru v jedinečné nezapomenutelnosti,
z níž doslova tryskají přívaly mocné energie.
Navíc v Jižní Koreji zdaleka nezůstalo z pohledu ČR jen u dvojnásobně zlaté hrdinky STR.
Ohromnou radost nám udělali také Veronika
Vítková, Michal Krčmář, Eva Samková, Martina
Sáblíková či Karolína Erbanová. Všem velké díky,
že jsme aspoň chvíli mohli být hrdými Čechy.

Ne, že bych já osobně nebyl hrdým občanem České
republiky trvale, v tomhle směru vnitřní problém nemám. Pouze je někdy složité ztotožnit se s veškerým
děním, které v naší krásné zemi dlouhodobě probíhá.
Nebojte, nebudu zde vytahovat nedávné prezidentské
volby, jež (údajně) rozdělily stát v srdci Evropy na dva
nesmiřitelné lidské tábory. Možná to tak může působit, ale když máme tu „demograciu“, nelze neakceptovat svobodné rozhodnutí většiny. Jakkoliv těsné.
Co mě trápí mnohem víc, to je stále zoufale nedořešená podpora sportu právě ze strany státu. Ten se
po výše zmíněných úspěších ze ZOH v daleké Asii
může schovávat za to, že když naši reprezentanti přivezli tolik medailí, není to přece s tuzemskou situací
zdaleka tak špatné.
Problém však spočívá ve faktu, že většiny špičkových
výsledků v Koreji dosáhli jedinci stojící mimo špatně
fungující i nedostatečně podporovaný systém. A uspěli do jisté míry jemu navzdory.
Dokud bude opakovaně zůstávat jen u prázdných slibů různých politiků, jež následně nedojdou téměř nikdy naplnění, budou si u nás sportovci nadále připadat
jako někdo nechtěný a odstrkovaný.

Jestliže se z mrazivých dálav jiného kontinentu vrátíme
na Prostějovsko, tak zjistíme, že tady doma u nás se
sportovní dění navzdory olympijským hrám ani zdaleka nezastavilo. Spíš právě naopak, nabralo na intenzitě.
Hokejoví Jestřábi uzavřeli vydařenou základní část
WSM ligy a přichází jejich letošní vrchol v podobě
play-off, kde vzhledem ke své aktuální síle mohou
směle pomýšlet na splnění semifinálové vize. Či přímo snít o senzačním postupu do extraligové baráže?
Doslova v jednom kole jsou volejbalistk
VK Prostějov, které sice neprorazily v ukrutně tvrdé evropské konkurenci, ale té české zatím zvládají
spolehlivě panovat. Svůj základní cíl splnili rovněž
basketbalisté BK Olomoucko tím, že i s trochou
potřebného štěstí pronikli do horní nadstavbové
skupiny NBL a první sezóna pro ně tudíž dopadne
už v každém případě dobře.
Krátká zimní pauza navíc skončila druholigovým
házenkářům kosteleckým i prostějovským, po delší
přestávce se teď vracejí na scénu též extraligoví boxeři DTJ Prostějov s cílem vybojovat další mistrovský
titul. A brzy se znovu roztočí například i fotbalový kolotoč. Takže řečeno slovy klasika: pořád se něco děje!

Přesně taková suma byla prostějovským zastupitelstvem rozdělena mezi sportovní kluby, oddíly
a jednoty. Souhrnná částka byla
oproti loňsku navýšena pro rok
2018 o zhruba čtyři miliony korun. Pro seniorské kategorie činí
7 330 000, mládež obdržela dalších
5 800 000 korun.
VÝROK:

„SEDALO SI
TO NKOLIK
MSÍCs...“
Zkušený basketbalový kouč PREDRAG
BENÁČEK měl při skládání týmu BK
Olomoucko těžkou pozici, proti byl i čas.
Přesto dovedl mužstvo do lepší šestky, čas
od vedení klubu dostal.

KOMETA:

JOSEF MUCHA

Foto: internet

Po dlouhé době sedí na lavičce jednoho
z prvoligových fotbalových týmů jako
hlavní trenér rodák z Prostějova. Karvinský lodivod si prozatím lepší start nemohl
přát. Jeho svěřenci vyhráli nejprve v Mladé
Boleslavi, aby o víkendu rozdrtili Zlín.
Tomu se říká pravá trenérská kometa!
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a chodil i v prosinci na umělou trávu,
od té doby se po něm ale slehla zem,
druhý jmenovaný sice v Kralicích bydlí, fotbal ale musí jít alespoň dočasně
stranou, u třetího do party převážila
vidina několika postupů za sebou.
„Asi to spoustu lidí překvapí, ale je to
pravda. Původně jsem si myslel, že
v Kralicích ještě minimálně půl roku
zůstanu, přidám dalších osm devět
gólů a pak se třeba vydám i do divize,
ozvali se mi ale z Olešnice, která je ekonomicky silná a má ambice,“ šokoval
jednadvacetiletý útočník a čtvrtý nejlepší střelec krajského přeboru svým
dobrovolným přesunem o tři patra
níž. Místo se Zábřehem, Lutínem,
Přerovem či holickým „béčkem“ tak
bude nově v olomouckém okresním
přeboru měřit síly s Horkou na Moravě, Velkým Týncem či Drahanovicemi. „Jsou tam vesměs mladí kluci

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

jubileum...

Kralice na Hané Jan Novotný. Právě
o sedmadvacetiletého defenzivněji
laděného hráče by ale ještě rád velice
stál i v tomto přestupovém období.
„V Šumperku odehrál velice dobrý
zápas a byl by to dobrý tah. Může hrát
na obou krajích i uprostřed obrany, stejně tak v záloze. Vyhrál každou hlavu i
osobní souboj,“ nešetřil chválou společně s dovětkem, že v hledáčku jsou i další
dva tři zatím blíže nespecifikovaní hráči.

GANGNEUNG, PROSTĚJOV
Stejně jako před čtyřmi lety na
světovém šampionátu, tak i nyní
na zimní olympiádě zůstal Ondřej Vitásek těsně pod stupni
vítězů. V roce 2014 z toho bylo
čtvrté místo po prohře se Švédskem, nyní o nevděčné „bramborové“ medaili rozhodla sobotní porážka s Kanadou.
Sedmadvacetiletý prostějovský rodák strávil většinu turnaje mimo
hlavní sestavu a naskočil jen do
dvou duelů – po úvodní výhře nad
Koreou přispěl i ke čtvrtfinálovému

postupu přes Spojené státy americké. Při své zápasové premiéře pod
pěti kruhy strávil na ledě necelých
patnáct minut a připsal si jeden plusový bod, proti Americe mu naopak
statistici napočítali jen sto čtyřicet
sedm sekund pobytu na hrací ploše
a jeden mínusový bod.
V sestavách pro vyvrcholení turnaje se již neobjevil a nemohl tak
odvrátit páteční semifinálovou
prohru 0:3 s Ruskem ani o den
mladší neúspěch 4:6 s Kanadou.
Ve výsledku je z toho pouze pomyslný evropský bronz za stříbrným

Německem, které téměř dosáhlo
na potenciálně největší hokejovou
senzaci, když jej necelá minuta dělila od zisku zlatých medailí.
Někdejšímu Bílému Tygrovi
z Liberce nyní již opět začnou
oddílové povinnosti, již v úterý nastoupí jeho Jugra Chanty Mansijsk k dalšímu souboji
KHL na ledě Magnitogorsku.
Před sebou má poslední dva duely
základní části, v níž je zatím sibiřský oddíl předposlední ve východní konferenci, o bod před Ladou
Toljatti.
(jim)
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„V případě Skalníka jsme s Kostelcem
domluveni a čeká se jen na formality.
U Škrabala se s Blanskem ještě domlouváme, chtěli bychom ho ale přivést,
u Javoříka je situace složitější. Slíbil
Kojetínu, že u něj bude pokračovat,
a nemyslíme si, že tu zůstane, jsme ale
v jednání. Jasněji asi ale bude až v létě,“
vyjádřil se k příchodům předseda FC

Jiří MOŽNÝ

Obě zatím nejpravděpodobnější posily patří k tomu nejmladšímu. Kosteleckému i konickému odchovanci
je teprve devatenáct let, oba navíc
v mládežnických kategoriích prošli
prostějovským 1.SK. „Skalník sice přišel z nižší soutěže, rád s ním ale pracuji.
Spousta věcí se na něm dá vybrousit.
Má velké nasazení a na hřišti nechá
všechno, mile mě překvapil. Škrabal
sice hrál divizi, přišel ale poměrně zanedbaný. Bude ale platným hráčem,
chce to jen čas. Má výbornou techniku
a je navíc levákem, musí si to jen sednout,“ poznamenal hlavní kouč David
Kobylík. Právě šestatřicetiletý lodivod
se rozhodl přenést si z Frenštátu pod
Radhoštěm i registračku a rád naskočí i v roli hráče. „Počítám s tím, i když
předpokládám, že tu budu primárně
jako trenér a toto bude až poslední varianta,“ nepřeceňuje svůj význam.

od Šumperka a Zábřehu a přesvědčili
mě. Jsou jeden dva body od prvního
místa a chtějí postoupit do I.B třídy,
v dalších letech pak do I.A i krajského
přeboru. Trénuji tam již od konce ledna a nějakou dobu bych tam chtěl zůstat. Na Kralice ale budu vzpomínat v
dobrém, daly mi šanci,“ sdělil konický
odchovanec, který prošel i prostějovským dorostem. Menší nadšení už
po této novince zaznělo v Kralicích.
„Nebudu mu bránit ve štěstí. Nechápu ale, že má ambice, chtěl se pobít
o divizi a pak jde o tři třídy níž...,“
kroutil hlavou David Kobylík.
Nikdo další by už ale neměl být na odchodu a pokračuje i gólmanská jednička David Šarman. „Je dobrý a chceme,
aby u nás zůstal. Je vidět, že prošel přípravou ,eskáčka‘ a chodil i na tréninky
s ,áčkem‘, měl by nám určitě pomoci,“
přemítal šéf klubu Novotný.

MORKOVICE, PROSTĚJOV První zápas zimní přípravy bez vstřelené
branky mají za sebou fotbalisté Kralic na Hané. David Kobylík se znovu
mohl spolehnout pouze na deset
hráčů do pole a dva gólmany, tato
dvanáctka mohykánů nestačila na
Morkovice a s účastníkem zlínského
krajského přeboru prohrála 0:2.
„Opět nás bylo tak akorát a neměl jsem
nikoho na střídání. Kluci si hrábli na dno
a navíc ve velké zimě, nabrali ale pořádnou minutáž. Snad z toho nikdo neonemocní. Soupeř mohl hodně prostřídat
a navíc mí hráči museli nastoupit i na
trochu nezvyklých postech, takže to bylo
složitější, hodinu jsme se ale drželi a bylo
to nerozhodně,“ hodnotil v tuto chvíli stále ještě nehrající kouč Kralic.
Svůj comeback na fotbalové trávníky

musel opět ještě trochu odložit, postranní kolenní vazy zatím ještě nejsou zcela
v pořádku. „Ještě týden nebo dva tomu
musím dát a pořád navíc platí, že jsem
jen pojistkou, kdybych cítil, že je potřeba
klukům pomoct,“ podotkl ke svému zapojení na hřišti.
Na morkovickém trávníku se rozhodlo
v posledních třiceti minutách, kdy už
hostům trochu docházely síly. „Do té
doby jsme měli více šancí než soupeř,
jenže jsme je neproměňovali a některé
akce jsme nedotáhli. Hráči se ale vydali, můj styl hry s vysokým presinkem je
hodně náročný. Hodilo by se mít několik hráčů na lavičce a věřím, že v dalších
zápasech nás už bude víc,“ neztrácí optimismus.
Na menším počtu lidí pro utkání přesto
nevidí jen samá negativa, hráči se totiž
Sestava Kralic: Šarman – Němčík, Krobot, Hlačík, Škrabal – Troneček, Neoral,
Nečas, Skalník – Cibulka, Gábor. Střídal: Adamík. Trenér: David Kobylík.

FC Morkovice
- FC Kralice na Hané
2:0 (0:0)

mohou řádně vyhrát. „Spousta kluků
dostává tolik prostoru vůbec poprvé, je
to ku prospěchu věci. Mladí kluci navíc
poctivě pracují na tréninku a jdou velice
nahoru, jsem s nimi nadmíru spokojen,“
libuje si.
V tomto týdnu se Kraličtí utkají v sobotu od 17:00 hodin na vyškovské
umělé trávě s Vyškovem, generálku na
jarní část krajského přeboru pak sehrají
o týden později s Beňovem na umělce v
Lipníku.
(jim)

Kralice v Morkovicích neskórovaly

„Ve Frenštátu byl hrajícím trenérem
a navrhl, že by i tady mohl pomoci
mužstvu. S klukama trénuje, hraje ale
ještě i malou kopanou a poranil si nedávno koleno. Co jsem viděl, tak umí
rozdat krásné balony na hlavu i do
nohy. Má ligové zkušenosti a pamatuji si ještě z Hněvotína, jak dovedl najít
útočníka na metr,“ chválil Novotný.
Již nyní si tak cení, jakého nástupce se
podařilo získat za Ivo Lošťáka. „Ivoše
jsem si vyhlédl sám, už když odcházel
pan Gottwald, tehdy ještě nemohl.
A právě Ivoš nám doporučil Davida,
oba vyznávají stejný způsob hry. Kluci
ho hltají a zdá se být přínosem pro Kralice. Dodal klukům pozitivní myšlení a
chuť poprat se o výsledek,“ upozornil.
Klub naopak zřejmě opouští trio Gottwald, Petržela a Kováč. První z nich
se během podzimu vrátil ze zahraničí,
dohrál v Kralicích úvodní část sezóny

17102711278

KRALICE NA HANÉ Ke třem příchodům a stejnému počtu
odchodů se schyluje v táboře jediného regionálního vyslance
v krajském přeboru mužů. Jak již Večerník informoval, na cestě
do„A“-týmu jsou Jan Skalník z Kostelce na Hané, Tomáš Škrabal
z Blanska a také v roli hráče nynější kouč David Kobylík. Ten se
naopak bude muset v jarní části obejít bez Martina Kováče,
jehož zlákala Olešnice u Bouzova, Ondřeje Petržely, jemuž nedovolily pokračovat pracovní povinnosti, a Jakuba Gottwalda,
s nímž se zatím nepodařilo navázat kontakt. Zcela vyloučeno
naopak není angažování exurčického Davida Javoříka.

kem-Místkem ale přinesly dostatečný
klid. Bilance z posledních pěti zápasů
pak značí jedinou výhru a hned čtyři porážky, z toho tři v řadě proti Ústí,
Varům a Kladnu, leč pohled do statistik
ukazuje, že ani jednou v tomto ročníku
neprohráli Jestřábi více utkání za sebou
a nejpozději v tomto momentu se podařilo neúspěchy zlomit.
Mimo play-off pak vedle Horácké
Slavie zůstal i Frýdek-Místek, Litoměřice a Ústí nad Labem, velice
záhy pak bylo jasno, že se bitvy o elitní
osmičky nebudou nijak týkat Benátek
nad Jizerou a Kadaně. Tu zachránilo
od pádu do druhé ligy nové pravidlo
o uzavření soutěže, které má mimo jiné
poskytnout více prostoru mladým hráčům.
„Nevěřím tomu, že je to cesta, jak je zapracovat do dospělého hokeje. Jsem přesvědčen, že dokud se u nás nezmění přestupní a registrační řád a budou zde hrát
zvýhodnění cizinci, tak žádná omezení
nebo naopak nařízení českému hokeji
nepomůžou. Já bych v současné situaci
svého syna na hokej nedal,“ vyjádřil se
zcela jasně Vykoukal.
(jim)

PŘEKVAPILI

ORITŮM,

Ukažme celé lize, že JSME
PROSTĚJOV!

majitele vstupenek z utkání s Frýdkem Místkem, Třebíčí a Karlovy Vary.
Akce PŘIJĎTE V ÚNORU NA
ZIMÁK a majitele permanentních
vstupenek.
V úterý 27.2 a středa 28.2 od 15 do 18
hod - bude VOLNÝ PŘEDPRODEJ
Cena vstupenky bude 150 Kč.

penek na playoff

Hlavním trumfem Rytířů se měl stát Jaromír Jágr, legendární osmašedesátka se
vrátila krátce před koncem základní části
s vidinou, že se stane vůdcem na cestě
vzhůru, jenže s nyní již šestačtyřicetiletou
legendou v sestavě se Kladnu až tolik nedařilo a samotný útočník navíc kvůli zranění vynechal poslední zápasy. Otázkou
tak zůstává, jestli se JJ neproměnil z klasického Rytíře spíše v rytíře Blanického,
který by týmu přišel na pomoc až v momentě, kdy by mu opravdu teklo do bot.
„Těžko říct, jestli je Kladno silnější s Jaromírem Jágrem, nebo bez něj. Možná
to v základní části lehce vyznívalo, že je
Kladno lepší bez něj, ale v play-off jsou
jeho zkušenosti k nezaplacení. Je to zkušený hráč a v play-off potřebujete hlavně
zkušenosti. Člověk se samozřejmě snaží
zjistit informace, a ty moje jsou takové,
že by nastoupit měl, počítám s tím. Ale
také to může být taktická hra ze strany
Kladna,“ přemítal hlavní kouč Jestřábů Jiří
Vykoukal.
Čtvrtfinálová série startuje dvěma zápasy na kladenském ledě, v úterý i ve
středu se hraje od 18:00 hodin, poté
se oba týmy přesunou na Hanou, kde
se v sobotu i neděli utkají od 17:00
hodin. Celé play-off se hraje na čtyři
výhry, a nebude-li po víkendu rozhodnuto, sejdou se oba výběry v úterý
ve středních Čechách, následně by se
hrálo ve čtvrtek v Prostějově a případnou sedmou bitvu by v sobotu 10.
(jim)
března hostilo opět Kladno.
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 Povídejte, jaká je aktuální situace?
„Po ne úplně ideálním začátku sezóny,
kdy nám kotel hodně chyběl, jsme moc
rádi, že nás opět ti nejhlasitější fans podporují a stojí za námi. Dříve byli na černé
listině celé ligy, ale teď je všude dávají za
příklad a třeba jejich výjezd do Litoměřic v parádních oblecích nebo obrovská
chorea jsou podle mě ozdobou celé
soutěže. Jezdí s námi všude a já jim za to
chci moc poděkovat. V klubu se také začalo více dbát na komunikaci, Facebook,
přestávkový program. Věříme, že všichni
v play-off společně ukážeme, že jsme Prostějov!“ (úsměv)
 Jak výraznou diváckou podporu
očekáváte?
„Já už sám nevím, jestli bude vyprodáno,
nebo nebude. Vždy tu byl nějaký důvod,
proč lidé nechodí, za čtyři pět let jsme už
ale zkusili všechno - byli jsme poslední
i první, hráli jsme špatné i dobré zápasy,
byli jsme v play-off i hráli o sestup, ale
vždy byl nějaký důvod, proč lidé nepřišli.
Budu rád, když přijdou, a budeme jim
strašně vděčni, před plným zimákem se
hraje o hodně líp. Nechám to ale na nich,
ať se rozhodnou, jestli nám chtějí pomoci, nebo ne.“
 Hodně fanoušků v posledních
dnech spekulovalo, že tým hraje tak,
aby se potkal v play-off s Kladnem. Můžete to potvrdit?
„Tyhle ty spekulace nemám rád... Český
národ je mistr světa ve spekulacích, podezřívání a myslím, že na světě nemáme
konkurenci. Mým snem bylo skončit do
čtvrtého místa a začínat na domácím ledě
play-off, ale to se nám zbortilo zápasem
v Ústí. Byli jsme pár minut od vítězství
a po našich zbytečných chybách jsme
o důležité body přišli. Stejně tak jsem
chtěl poslední dvě utkání odehrát v úplné
sestavě, ale tím, že se zranil Tomáš Diví-

>>>dokončení ze strany 27
Mezi brankáři se blýskl Jakub Neužil,
s osmadvaceti výhrami a více než
dvanácti sty zásahy lídr těchto
ukazatelů. Jeho úspěšnost atakovala
dvaadevadesát a půl procenta, což jej
řadí na třetí místo za duo Filip Novotný, Dominik Frodl, v průměru
obdržených gólů na zápas je sedmý.
Vychytal tři čistá konta a jako jediný
je v zápisu hned třikrát uveden i v roli
nahrávače. „My jsme dlouho věděli, že
Kuba má potenciál. Dva roky si tady
odpracoval a stále se chodil ptát, kdy

už začne chytat. U něho bylo jasné,
že potřebuje sbírat zkušenosti a už
na konci minulé sezóny jsme si řekli,
že Kuba bude gólman číslo jedna pro
letošní ročník, a udělali jsme dobře,“
libuje si Vykoukal.
A radost může mít i při pohledu
na týmová čísla. Jestřábi dlouho
soupeřili o post nejlepší ofenzívy
a tohoto primátu nedocílili jen
kvůli slabší koncovce v závěrečných
kolech, naopak využití přesilovek
zůstalo v jejich moci a k tomu přidali
páté nejlepší oslabení.

VLÁDNOU JESTŘÁBI

Individualitám

 Obsadili jste po základní části šesté
místo, co vás dovedlo takto vysoko?
„Hráči opravdu pracovali. Myslím si, že
jsme docela tvrdě trénovali, celou sezónu od začátku letní přípravy. Hráči byli
dobře kondičně připraveni a snažili jsme
se naordinovat systém, který dodržovali,
k tomu se přidaly jejich výborné individuální výkony. Z toho všeho vyplynul
atak na první čtyřku.“
 Ano, čtvrtá příčka byla velice blízko.
Které detaily byste vypíchl, že vám nakonec pár bodů scházelo?
„Mrzí mě třeba zápas v Litoměřicích,
kde jsme zbytečně prohráli, dále zápas
v Ústí, který jsme měli dotáhnout do
vítězného konce. To jsou body, které nám pak v závěru sezóny chyběly.
Všichni hráči se snaží dodržovat taktické
pokyny, pak ale přijde špatná nahrávka,
prohrajete souboj jeden na jednoho. To
rozhodne o tom, jestli zápas vyhrajete,
nebo prohrajete.“
 Co se vám až dosud naopak opravdu povedlo?
„Určitě vysoké výhry nad Motorem,
Třebíčí, Ústím a Kladnem. Sehráli jsme
v základní části velice zajímavé zápasy
a dařily se nám přesilové hry, ve kterých
první letka dokázala rozhodovat zápasy.
Ze začátku to klukům moc nešlo, ale pak
si sedli a lidem se zápasy musely líbit.
Jsem rád, že kluci uvěřili práci, kterou tu
realizační tým dělá. Pak je tady jedna věc,
kterou bych rád zmínil, a to že se povedlo vylepšit vztah s fanoušky...“

Jiří
MOŽNÝ

původní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu pozdě večer se zpět na Hanou
vrátil autobus s prostějovskými hokejisty, aby po nedělním tréninku nabral v pondělí znovu směr Kladno, kde o den později vstoupí
Jestřábi do čtvrtfinálových bitev. Jiří Vykoukal splnil hlavní předsezónní úkol v podobě postupu do vyřazovací fáze a nyní věří, že je
mužstvo v plné sestavě schopné projít ještě dál. Minulé měsíce ho
přesvědčily o síle a kvalitě stávajícího kádru. Ta je podle šestačtyřicetiletého kouče srovnatelná se Středočechy.
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bude jen o tom dát do toho vše, co můžeme, a zápasy zvládnout. Oni musí, mají to
jasně dané, my budeme chtít. Pevně věřím
tomu, že nastoupíme v plné sestavě.“
 Opravdu se na mužstvu nijak neprojevují horší výsledky?
„Poslední zápasy jsme nehráli v optimální sestavě. Jak v Ústí jsme odehráli špatný
zápas, tak s Vary jsme odehráli zápas velice
slušně. Dostali jsme nešťastný gól bruslí, po
něm hned další a ten zápas nám proklouzl
mezi prsty a v Kladně jsme do pětatřicáté
minuty byli vyrovnaným soupeřem.“
 V jakém duchu se ponesou poslední hodiny před startem prvního duelu?
„Rozplánoval jsem to pracovně - nastudovat soupeře. Hráli jsme spolu již čtyřikrát, takže o nich něco víme. Řekneme si
něco k naší i jejich hře a vyrazíme.“
 Lze říci, že nyní máte k dispozici
nejkvalitnější a nejzkušenější mužstvo za poslední roky?
„Zkušenost máme, ale útočná síla je nyní
spíše vložena do prvních dvou lajn, zatímco loni jsme ji měli více rozloženou mezi
všechny čtyři formace. Letos to táhne první, někdy se přidá druhá, třetí a čtvrtá moc
gólových příspěvků neměla. V tom je u nás
velký rozdíl oproti předchozí sezóně.“
 Od třetí a čtvrté lajny se ale asi
neočekává, že bude často rozhodovat
zápasy...
„Očekává. Všichni hráči jsou tu od toho,
aby dobře bránili a dávali góly. Samozřejmě to tedy očekávám i od třetí a čtvrté
lajny, přestože máte pravdu, že se až tolik
nedostanou na přesilovky nebo do gólových příležitostí, ale to neznamená, že by
neměli dávat góly. Pro mě je důležitá i statistika plus/mínus - pokud góly nedávám,
tak je nemůžu ani dostávat.“

šek, že Tomáš Nouza jel na vyhlašování
ankety ‚Bruslař desetiletí‘ a že onemocněl
Honza Starý, tak se nám rozpadla první
pětka a do toho se Ondrovi Fialovi narodil potomek, tak dostal volno.“
 Zdálo se ale, že jste zápas na Kladně
pojali spíše tréninkově...
„No, nepojali jsme to vyloženě tréninkově, ale tam už přemýšlíte i tak, že v úterý
se znovu hraje a cestujete. Nechtěl jsem
klíčové hráče tahat na čtyři hodiny autobusem tam a zase zpátky. Přijedete v jedenáct večer a druhý den máte trénink,
u něhož jsem chtěl, aby měl nějakou
kvalitu, a v pondělí zase odjíždíme. Chtěl
jsem ušetřit nějaký čas a dopřát odpočinek prvním dvěma lajnám, navíc jsme
nechtěli před play-off odkrývat karty.
Tak jsme se rozhodli dát na Kladně šanci
širšímu kádru.“
 V úterý začíná čtvrtfinále, s jakým
cílem vstupujete do play-off?
„Vyřadit prvního soupeře, kterým je Kladno.“
 Co by na něj mělo platit?
„To si řekneme na poradě. (smích) Slabé i silné stránky si necháme pro sebe,
Kladno je ale velice dobře bruslící tým se
čtyřmi lajnami, co hrají celoplošný hokej.
Věřím tomu, že zvládneme domácí zápasy a také nějaký ten venkovní. Ani jednou
jsme u nich nehráli v plné sestavě, v obou
případech nám dost hráčů chybělo.
Kladno je sice jasným favoritem a vyhlásilo ambice na postup do extraligy, když
jsem si ale porovnal každého hráče u nás
a u nich, tak mi vyšlo, že jsme srovnatelní.“
 V jaké pohodě vstupujete do vyřazovací části?
„Myslím si, že budeme připraveni, to stejné
ale i soupeř. Taktiku si určíme a pak už to

Spekulace o prohrách?
Mým snem bylo skončit
do čtvrtého místa a začínat
na domácím ledě play-off,
aletosenámzbortilozápasemvÚstí.

“

soupeře - Kladno!“

Vyřadit prvního

play-off?

„Můj cíl pro
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REPORTÁŽE
Z UTKÁNÍ JESTŘÁBŮ
najdete na www. vecernikpv.cz

„Nevím, co je lepší, jestli bojovat
o umístění až do poslední chvíle, nebo
mít jistotu, ale posledních deset zápasů se už nehrálo v takovém tempu. Tak
tomu bylo i doma proti Varům. Věděli
jsme, že v play off budeme mít někoho
z tria Kladno, Slavia, Přerov a nehrála
naše první pětka, také hosté už byli
blízko prvnímu místu. Zápas sice měl
kvalitu, ale ne vysoké tempo. Kuba
Neužil nás dvě třetiny držel a vedli
jsme jedna nula, pak jsme ale dostali
dva slepené góly. Mohli jsme ještě
vyrovnat a třeba Honza Rudovský to
udělal perfektně, jenže koncovka mu
nevyšla. Mohlo se jít do prodloužení,
což by zápasu více slušelo. Vrchol sezóny ale přijde až v play off. Na Kladně
jsem nebyl, viděl jsem ale sestřih a bavil se s klukama. Nastoupili v okleštěné sestavě, trenéři šetřili dva útoky
a nechtěli Kladnu moc ukázat, protože
bylo velmi pravděpodobné, že se spolu utkáme i v play off. Je to ale legitimní,
spousta týmů to tak dělá. Zkusili na ně
vlétnout, vedli dva jedna a měli spoustu přesilovek, asi jim ale došel dech
a Kladnu se podařilo zápas z brejků
otočit. Všichni už ale vyhlížíme play off
a těšíme se na něj.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

V uplynulém týdnu sice pětatřicetiletý útočník odpočíval a do
zápasů nezasáhl, ocenění nejlepšího Jestřába po základní části
ale náleží právě jemu. Písecký rodák dosáhl v padesáti zápasech na jednadvacet branek a šestatřicet asistencí, celkem sedmapadesát kanadských bodů mu zajistilo pozici nejproduktivnějšího hráče celé WSM Ligy. Nejvíce se zaskvěl v polovině
listopadu při kanonádě proti Třebíči, výhru 9:0 podpořil
bilancí 2+4, od konce října do závěru listopadu pak bodoval
v deseti po sobě jdoucích zápasech (18. až 27. kolo). Vedení
oddílu se tak zdařil tah v podobě jeho angažování z Českých
Budějovic, záda mu navíc kryla další letní akvizice v podobě
Tomáše Divíška, o tři roky starší forvard nastřádal jen o bod
méně a se čtyřiadvaceti brankami se pro změnu stal králem
kanonýrů druhé nejvyšší domácí soutěže!

TOMÁŠ NOUZA

Budějovicemi, které sváděly hlavní duel
o triumf v základní části.
Týmové produktivitě vévodí Patrik Machač, jenž se blížil k padesátce kanadských
bodů, v závěsu za ním se nacházejí z Ústí
příchozí Jan Kloz s Davidem Tůmou, na
nedávné výkony Vítězslava Bílka či Davida Stacha ovšem hledí z uctivé vzdálenosti. Oproti Jestřábům je však výhodou
Rytířů rozložení ofenzivy na více hráčů,
minimálně na dvacet bodů se ještě dostali
Přikryl, Pekr, Strnad, Kubík, Štindl i Redlich, trio Kurjanov, Kaut a Hořava navíc
zůstalo jen o chloupek za touto metou.
Mezi tyčemi se stal jasnou jedničkou Lukáš Cikánek, který má s hodnotou 2,04
nižší průměr inkasovaných branek, což
však hovoří spíše o lepší práci celé defenzivy, naopak s úspěšností zásahů 91,66
procenta je téměř o jeden procentní bod
za Jakubem Neužilem. Totéž platí i při pohledu na dvě čistá konta a šest set sedmdesát zásahů, zde je však nutné podotknout, že téměř polovinu zápasů odchytal
i Miroslav Kopřiva, jehož čísla ale zdaleka
nejsou tak oslnivá - úspěšnost jen lehce
nad devětaosmdesát procent a deset porážek při jedenácti výhrách.

Tomáš Nouza
Tomáš Divíšek
Jan Rudovský
Matouš Venkrbec
David Dvořáček
Jan Starý
Lukáš Luňák
Ondřej Fiala
Radek Prokeš
Václav Meidl
Marek Švec
Viktor Nestrašil
Milan Švarc
Matěj Zabloudil
Daniel Voženílek
Zdeněk Král
Jiří Hozák
Jiří Cetkovský
Jakub Hajný

Jméno

Marek Drtina
Dušan Žovinec
Ladislav Havlík
Aleš Holík
Ondřej Mikliš
Alex Rašner
Daniel Kolář
Jan Ščotka
Josef Horyna
Ladislav Pospíchal
Matěj Bažant

Jméno

Jakub Neužil
Dominik Groh

Jméno
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BRANKÁØI
Zápasy Minuty Prùmìr Úspìšnost Nuly TM

Hráèské statistiky
LHK Jestøábi Prostìjov
ve WSM  &`]q_q^
(základní èást )

Nejslavnější éra Kladna, tehdy ještě „Poldovky“ je již pokryta hodně silnou vrstvou prachu. Pod kladenskou taktovkou
se odehrávala zejména druhá polovina
sedmdesátých let, jak ilustrují tituly 1975,
1976, 1977, 1978 a 1980. Právě ten je ale
dosud posledním a v éře české extraligy
stojí nejvýše dvě semifinálové účasti z let
1994 a 1995. Ročník 2013/2014 pak
znamenal pád do první ligy, v níž se zatím
ani jednou nepodařilo Středočechům
prodrat alespoň do baráže. Uspět chtějí
na čtvrtý pokus.
Letos se po většinu ročníku zdálo, že tým
nestojí na takových individualitách jako
v nedávné minulosti, kdy se spoléhal na
Burgra, Tona, Ptáčka či Tenkráta, stejně tak zůstává družstvo vedené Pavlem
Paterou a Miloslavem Hořavou starším
v závěsu za Karlovými Vary a Českými

Jiří
MOŽNÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Půlroční zápasové období a jemu předcházejících několik měsíců tvrdé přípravy na suchu i na ledě přinesly
své ovoce. Jestřábi jsou znovu v prvoligovém play-off a věří, že
uhrají lepší výsledek než před dvěma lety, kdy skončili ve čtvrtfinále po sérii 0:4 se Slavií. Na Kladno si věří, vždyť doma jej dokázali dvakrát porazit a mohou se spolehnout na silný útok, spolehlivého brankáře i nebezpečné přesilovky. V cestě však stojí
šestinásobný vítěz československé ligy toužící po návratu mezi
tuzemskou elitu. Bude hrát i jeho největší star Jaromír Jágr?

SEZÓNY JE

letos slavíme

Příležitost prezentovat své schopnosti tedy dostaly obě ukrajinské posily, z
nichž zejména Žykov v záloze splňuje
představy trenéra Machaly. „Ve středu zálohy máme obrovský střelecký
potenciál, Fládr, Langer i Žykov jsou
dobří střelci ze střední vzdálenosti,“
pochvaloval si lodivod eskáčka.
V čem byl patrný největší posun?
Na to nejlépe odpoví srovnání obou
přípravných utkání s Frýdkem-Místkem v podání trenéra Machaly:
„I v prvním zápase s druholigovým
soupeřem jsme dominovali, jenže
jsme udělali hloupé chyby, z nichž
jsme inkasovali. Kluci se přesvědčili,
že máme nějakou sílu, protože jsme

29

0:3

utekl po levém křídle domácí Langer, jeho oblouček však z brankové
čáry vykopli hosté na roh. Krátce
nato se po rohovém kopu na druhé straně dostal ve vápně k míči
Hapal, kterého skvěle vychytal
zblízka Truhlář. Ve 24. minutě překvapil hostujícího gólmana Neorala ústecký kapitán Vaňous, jehož
dalekonosný přímý kop zastavilo
až břevno. Snaha domácích o srovnání skóre mohla být naplněna
deset minut před přestávkou, kdy

PROSTĚJOV Střelba, střelba,
střelba. To chce neustále po takových šutérech, jakým Zdeněk
Fládr bezesporu je, trenér
prostějovských fotbalistů Oldřich
Machala. Že to doopravdy jde,
prokázala opora záložní řady ve
středečním přípravném utkání
v Ústí nad Orlicí.

„První branku jsem dal ze standardní situace, druhá padla po střele
nějakých pět šest metrů za hranicí
šestnáctky.“
 Byl jste jedním z hráčů, kteří
zahraniční soustředění absolvovali poprvé. Jaké ve vás zanechalo dojmy?
„Určitě pozitivní. Týden na přírodní
trávě nám hodně pomohl, škoda že
jsme se opět vrátili na umělý povrch
a do nepříjemných mrazů. Jinak
se zázemím a podmínkami
v Chorvatsku panovala
naprostá spokojenost.“
 Do posledního
přípravného zápasu máte dva
týdny, v čem
ještě pociťujete
rezervy?
„Myslím, že
po taktické
stránce byly
poslední dva
zápasy
už
hodně slušné,
ještě bude potřeba vyladit
kopačky na střelbu.“

Pozápasové hodnocení
trenéra

že se nám povede urvat první čtverka,
ale bohužel nepovedeným zápasem
v Ústí jsme se o tuto možnost prakticky
připravili,“ přemítal víceméně spokojený
jestřábí kouč a současně sportovní manažer „A“-mužstva Jiří Vykoukal.
Základ pro umístění v lepší polovině
tabulky položili jeho svěřenci na domácím ledě. V šestadvaceti zápasech
nasázeli téměř sto branek a vybojovali
čtyřiapadesát bodů, jen čtyři mužstva
byla v tomto směru úspěšnější. Jestřábům se navíc dařilo pravidelně bodovat i na soupeřově hřišti, svědčí o tom
dvaatřicet bodů a sedmá pozice, jen pět
bodů od čtvrtého Vsetína.
Vstup do sezóny byl sice rozpačitý a na
první úspěch se čekalo až do třetího
kola, z prvních osmi zápasů si navíc
Hanáci odnesli hned pět porážek. V říjnu si ale nově obměněné mužstvo začalo více sedat, když za celý měsíc jen
třikrát nebodovalo, listopad byl ještě
lepší a prosinec se až do předsilvestrovského duelu nesl zcela na vítězné vlně.
Start do závěrečné čtvrtiny se sice zcela
nevydařil, avšak drtivé výhry nad Českými Budějovicemi, Benátkami i Frýd-

JESTŘÁBI PŘÍJEMNĚ P

PROSTĚJOV Karlovy Vary, České
Budějovice, Kladno. Nejvyšší pozice
po základní části WSM Ligy patří týmům, od nichž se to očekávalo, otázkou pouze zůstávalo, v jakém pořadí
se seřadí. O další pozice už byl mnohem větší boj a k prostějovské radosti do něj zasáhli i Jestřábi. Na čtvrtou
ani pátou pozici nakonec nedosáhli
a za Slavií i Přerovem o fous zaostali,
přesto měli již několik týdnů jistotu,
že vyřazovací část neproběhne bez
nich. Největší bitva se nakonec udála
o osmou pozici, až v posledním kole
ji pro sebe na úkor Třebíče získal
Vsetín. Do play-off proklouzl i Havířov, přestože se jednu chvíli trápil na
dně tabulky.
„Nad naším týmem se hodně expertů
pozastavovalo a jsem rád, že jsme základní částí prošli celkem slušně. Odehráli jsme spoustu výborných zápasů,
stříleli jsme hodně gólů, náš hokej bavil
diváky a naši hráči ovládli několik statistik ligy. Nejlepší střelec Tomáš Divíšek, král kanadského bodování Tomáš
Nouza, nejlepší přesilovky, nejvíce vychytaných výher Jakub Neužil. Doufal,

 V dosavadním průběhu jste
zasáhl do všech utkání. Jaký máte
před vlastní generálkou z přípravy
pocit?
„Myslím, že příprava proběhla zatím
vcelku dobře, naše výkony už mají
dobré parametry a co je podstatné,
je podle mě vidět vzrůstající výkonnostní tendence. Když v tomto
budeme pokračovat i v mistrovských
utkáních, můžeme se od přípravy
dobře odpíchnout.“
 Ve středu jste vstřelil dva
krásné góly v Ústí nad Orlicí, je to
známka určité osobní pohody?
„Fyzická únava z kondičních
tréninků už opadla, nohy už mě
celkem poslouchají, takže je to dobré. Dva góly jsou tak trochu navíc.“
 Můžete oba střelecké úspěchy
popsat?

Tomáš KALÁB

Foto: Josef Popelka

 Jak vnímáte dosavadní průběh
přípravy?
„Já jsem především rád, že jsme hráli
to, co po nás trenér chtěl. Presink,
když má soupeř těžký balón, a hra
z bloku. Hra z bloku nám myslím
dobře funguje, po zisku míče se
snažíme o rychlý přechod do útoku.
Poslední dva zápasy jsme si na to
konečně zvykli a podle mě to bylo
diametrálně odlišné než v počátcích
přípravy. Je to na dobré cestě.“
 Vidíte tedy určitý kvalitativní
posun?
„Poslední dva zápasy určitě, i s Chor-

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Nedávný talent
prostějovské mládežnické kopané se už v „A“-týmu usadil
a pravidelně válí v základní sestavě.
Aktuálně zabral místo na levém
kraji obrany, kde odehrál prakticky
všechny zápasy přípravy. Večerník
zajímalo, jaké jsou jeho dojmy
z dosavadního průběhu i nedávného
soustředění...

parádně napálil do šibenice z nějakých dvaceti metrů Langer – 0:2.
Také po přestávce se hrál otevřený fotbal s řadou nadějných situací
před oběma brankami. Po hodině
hry se vyznamenal domácí gólman
Krátký, když konečky prstů vytěsnil
na roh další dobře kopnutý přímý
kop Fládra. V 70. minutě si na druhé straně Vaňous ideálně zpracoval
pas Pazdery, postupoval sám na
branku, ale opět mířil moc vysoko.
O minutu později zakončoval pěknou kombinační akcí Jiskry z vápna
Souček, ale míč z jeho kopačky zastavila jen ochranná síť za brankou.
Deset minut před koncem běžel sám
na brankáře také Habrman, uvnitř
šestnáctky však o míč přišel. Jak na
to mu vzápětí ukázal opět Fládr,
opřel se do míče z pětadvaceti metrů
a mírně tečovaná rána určila konečný výsledek - 0:3. Zajímavé utkání
tak skončilo bezpečným vítězstvím
favorita.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22



7    !  +  +!>Y  !: ! :  =  7 
 !&"
Foto: www.fkfm.cz

PROSTĚJOV V kvalitním přípravném utkání loňský účastník
druhé ligy vyučoval tým hrající
zůstal po dalším rohovém kopu
uprostřed tabulky České fotbaneobsazený ve vápně Chleboun,
lové ligy z efektivity. Na základě
jeho hlavička však skončila těsně
dosavadních zkušeností z přípranad brankou. V závěru úvodní čásvy příjemné konstatování. Tři pati hosté znovu vyučovali ze střelby,
rádní rány ze střední vzdálenosti
odražený míč před šestnáctkou
zápas na umělce, kde předchozí
roky eskáčko trénovalo na soustředění, rozhodly.
Domácí se snažili, bojovali, dokázali si vytvořit několik nadějných
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
situací, ale v zakončení za svým „Zápas jsme začali dobře, soupeře nepustili do jediné brankové příležitosti,
soupeřem výrazně zaostali. Úvod z naší strany mohlo být skóre i vyšší. Výsledek podle mě úplně neodpovídá
zápasu vyšel lépe Prostějovu, když průběhu hry, o tři branky to mělo být už po poločase. Jsem ale rád, že jsme
už v 7. minutě se parádní ranou utkání zvládli jak v útočné, tak obranné fázi. Navíc jsme vstřelili krásné
z přímého kopu prosadil kapitán góly. Se zápasem jsem spokojen, Ústí hraje sice střed tabulky, ale je to
Fládr - 0:1. Za dalších pět minut třetiligový soupeř.“
>)> %#~=%;(q'<:#><=7>#><;>%G`]q_`]q^

J ÚNO
1.SK PV

Trenér 1.SK Machala neměl v obou
zápasech k dispozici trio „Brňáků“
Kroupu, Schustera a Suse, kteří si
stále doléčují své zdravotní potíže.
Mimo hru byl rovněž Pančochář, který přechod z teplých krajin odstonal,
takže nastoupil až na závěr utkání ve
Frýdku-Místku.

1:2

vaty jsme na soustředění sehráli
dobrý zápas. Doplnění kádru určitě
prospělo, máme dobrý tým.“
 Na levém beku jste odehrál celou přípravu, jak se cítíte?
„Počítal jsem s pauzou v zápase ve
Vyškově, měli jsme se vystřídat s Martinem Hirschem, jenže on se v sedmnácté minutě zranil, takže jsem odehrál prakticky celé utkání. Samozřejmě
bych rád, aby se toto vytížení
projevilo i v mistrovských
utkáních. Musel jsem
zlepšit věci, které
mi trenér vyčítal,
především důraz
v
soubojích.
Je to snad na
dobré cestě
a doufám, že
bych mohl
být na svém
postu týmu
prospěšný.“
 V čem vidíte naději do jarních
zápasů?
„Mám především dobrý pocit z kolektivu, je tady fakt dobrá parta táhnoucí za jeden provaz, takže by jaro
mohlo dopadnout dobře.“
 Jako mladý hráč jste absolvoval
poprvé zahraniční soustředění, co
podle vás týmu přineslo?

„V tomto duelu se zúročila práce na soustředění v Chorvatsku, co se týče
pohybu hráčů a správného posouvání, takže soupeř si vytvořil šanci pouze
ze špatné malé domů nebo špatně odvráceného míče. Gól jsme dostali
z přímého kopu, jinak si soupeř nic nevytvořil. Naopak my jsme v prvním
poločase dominovali, vytvořili si spoustu brejkových situací. Dva zápasy
tohoto týdne nám ukázaly, že tým má nějakou sílu i v neúplné sestavě. Jsem
rád, že se nikdo nezranil a výkon šel nahoru.“

Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:

„Zápas jsme prohráli naprosto zaslouženě, kdy náš výkon nebyl optimální,
zejména pak v první půli. Nenapadali jsme dobře, v soubojích jsme byli
pozdě a zbytečně díky nepřesnostem jsme ztráceli jednoduché míče. Ve
druhém poločase to bylo o malinko už lepší, ale nic to nemění na tom, že
utkání jsme prohospodařili v první půli a zaslouženě tím prohráli.“

7(:~– asistent trenéra MFK FM:

Pozápasové hodnocení
trenéra

PROSTĚJOV Pro druholigové
Valcíře z Frýdku-Místku to byl poslední zápas jejich přípravy před
víkendovým startem druhé ligy.
Z tohoto pohledu jim eskáčko generálku trochu znechutilo, protože bylo po celých devadesát minut
aktivnější, aby nakonec zaslouženě zvítězilo.

MFK FM
1.SK PV

Výborný herní výkon v prvním poločase se svěřencům kouče Machaly
podařilo zúročit i střelecky, když se
v samém závěru prosadil Šteigl - 0:1.
Domácí sice krátce po změně stran vyrovnali díky stoperu Literákovi (1:1),
vítěznou branku ale vstřelil čtvrt hodiny před koncem ukrajinský záložník
v prostějovských služnách Žykov - 1:2.
Udržet si tento náskok už nebyl pro
tentokrát velice dobře a kompaktně
hrající hosty problém.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

soupeře přehráli ve všech směrech.“
Přestože i zápas Tipsport ligy vyšel
solidně po herní stránce, eskáčko
skutečně srážely zbytečné chyby, po
nichž inkasovalo laciné góly. Právě
lepší poziční hra a vykrytí prázdných
prostorů těmto chybám tentokrát zamezily a častější střelba také přinesla
své ovoce.
Do vlastní generálky před startem třetí
ligy schází Prostějovu ještě dva týdny.
Na taktickou přípravu a vypilování
různých herních situací je tedy ještě
dost času. Předvést natrénované budou moci Hanáci v domácím utkání
proti divizním Novým Sadům v sobotu 10. března od 15:00 hodin.

fotbal

znechutilo
`>/W  =   1.SK
Frýdku generálku

Tomáš
KALÁB

původní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Bezprostředně po návratu z týdenního soustředění, na němž fotbalisté 1.SK Prostějov sehráli v Chorvatsku
dva zápasy, čekaly na svěřence trenéra Oldřicha Machaly další
dva zápasy během jednoho týdne, tentokrát v místních mrazivých podmínkách. Oba duely se jim ovšem náramně povedly
a je zřejmé, že výkony eskáčka mají s postupující přípravou
stoupající tendenci. To je jistě příslibem do blížící se mistrovské sezóny.

milujeme vecerník


4&)+.)'%'&'5&64/7839:)'*;<7878=

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

„Zkušenosti opravdu nemám, ale
považuji jej za výborně zařízené.
Byla výhoda, že Petar Aleksijević vše
domluvil, včetně třeba regenerace po
každém tréninku. Uspořádali jsme
turnaj v počítačové hře, takže i parta
se dala víc dohromady. Opravdu
musíme všichni smeknout, co nám
klub umožnil, jen doufám, že jsme
v Medulinu nebyli naposledy.“

Foto: Josef Popelka
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Vrchol sezony začíná! Ve čtvrtfinále WSM ligy se tým prostějovských Jestřábů utká s kladenskými Rytíři.

padě účasti dalších několika stovek
dětí by byla ohrožena (nejen) jejich
bezpečnost. Tuto omezení bude mít
většina účastníků vyřazovacích klání,“
informoval Večerník Štefan Žigárdy,
„Připomínáme, že majitelé perma- marketingový pracovník LHK Jestřánentek mají vstup na utkání playoff bi Prostějov.
zdarma. Na vyřazovací část nemají
vstup zdarma děti do 130 cm jako Termíny předprodeje:
v základní části. Je to z důvodu vý- V pondělí 26.2 od 15 do 18 hod - tenrazně naplněného hlediště, kdy v pří- to den bude předprodej pouze pro

Informace o předprodeji vstup
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1 – Zbyněk Liška (Otaslavice „B“), Bohumil Kejnar (Pavlovice), Martin Leskovec
(Biskupice).

Hráèi s nejvíce
    x

15 – Jiří Karásek (Skalka), 11 – Petr Zbořil
(Brodek u PV „B“), 10 – Michal Kučera
(Bedihošť), 9 – Tomáš Bureš (Brodek u PV
„B“), 8 – Martin Musil (Bedihošť), Přemysl
Emperger (Pavlovice), Adam Buriánek
(Němčice „B“), 7 – Stanislav Filka (Skalka),
Zdeněk Filický, Filip Baroš (oba Biskupice),
Pavel Svoboda (Pavlovice).
Hattricky:
2 – Jiří Karásek (Skalka), Michal Kučera
(Bedihošť), Petr Zbořil (Brodek u PV
„B“), 1 – Tomáš Bureš (Brodek u PV „B“),
Michal Kaláb, Martin Tkáč, Lukáš Kaláb
(všichni Otaslavice „B“), Adam Buriánek
(Němčice „B“), David Fojtík, Zdeněk Hrubý
(oba Bedihošť), Stanislav Filka, Ondřej
Mlčoch (oba Skalka), Filip Baroš (Biskupice),
Přemysl Emperger (Pavlovice)

Nejlepší støelci
 & x

1. Skalka
 '/Y
3. Otaslavice „B“
4. Brodek u PV „B“
5. Pavlovice
6. Kralice „B“
7. Biskupice
 &"@/ m'q
9. Nezamyslice „B“
10 I@

TABULKA DOMA

3
2
2
2
1
1
1
0
# 0
0

5
4
4
5
4
5
4

0 2 24:15 9
0 2 20:1 8
0 2 14:15 6
0 3 8:10 6
0 3 13:13 3
0 4 9:16 3
0 3 9:30 3
0 #_1 0
0 # :_M 0
0 :_M: 0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
2
0
0
0
1
0
0
0
0

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

4 – Michal Přecechtěl (Pavlovice), 3 – Jaroslav Brátel (Želeč), Petr Zbořil (Brodek
u PV „B“), Luděk Zdráhal (Bedihošť),
Přemysl Emperger (Pavlovice), 2 – Jindřich
Koudela, Martin Tkáč (oba Otaslavice
„B“), Petr Držálek (Němčice „B“), Miroslav
Vévoda (Nezamyslice „B“), Josef Přecechtěl
(Pavlovice), Jiří Karásek (Skalka).

Hráèi s nejvíce
&   x

815 – Tomáš Tomek, Pavel Svoboda,
Josef Přecechtěl (všichni Pavlovice), 813
– Luděk Zdráhal (Bedihošť), Ondřej Spisar,
Lukáš Petržela, Antonín Glouzar (všichni
Skalka), 810 – Martin Smýkal (Biskupice),
Tomáš Vystavěl, Petr Klobouk (oba Brodek
u PV „B“), Pavel Dokoupil (Želeč).

Nejvíce
  * x

1. Biskupice
2. Skalka
3. Kralice „B“
4. Nezamyslice „B“
5. Otaslavice „B“
6. Pavlovice
7. Brodek u PV „B“
 '/Y
w &"@/ m'q
10 I@

TABULKA VENKU

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

{  
1. FK Skalka 2011
2. TJ Biskupice
3. FC Kralice na Hané „B“
4. TJ Sokol Otaslavice „B“
5. TJ Pavlovice u Kojetína
6. TJ Sokol Brodek u PV „B“
7. \R ? '/Y
8. TJ Haná Nezamyslice „B“
9. HA &"@/  K m'q
10. \R I@

III. TØÍDA, SK. „A“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV V minulém vydání jsme v rámci
dlouhodobě nejkomplexnějšího servisu pro
fanoušky nejpopulárnější hry světa na Prostějovsku
FOTBAL EXTRA završili celkově třídílné ohlédnutí za
Okresním přeborem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku II. třídou Okresního fotbalového svazu. Nyní poprvé
zabrousíme do nejnižší soutěže, konkrétně III. třídy
OFS Prostějov, a sice její skupiny „A“.
I v právě probíhající zimní přestávce tak nejsou
čtenáři Večerníku ochuzeni o podrobné a důkladné
zhodnocení toho, co se v uplynulých týdnech
a měsících událo na zdejších pažitech. Prakticky ihned
po závěrečném písknutí do píšťalky jsme započali
s prvotním ohlédnutím za mužskými, mládežnickými
i ženskými soutěžemi, ještě v loňském roce jsme se
úžeji zaměřili na 1.SK Prostějov, FC Kralice na Hané
a Sokol Konice. Nový rok následně zahájila sonda do
„B“-skupiny I.A třídy Olomouckého KFS, následovalo
završení krajských soutěží dospělých a úvodní sonda
do okresního zápolení.
V tuto chvíli se naše pozornost plně upíná ke geograficky jižnější ze dvou skupin III. třídy a vedle
tradičního redakčního zhodnocení i pohledu do řeči
čísel dostali slovo zástupci jednotlivých účastníků.
Největší prostor je samozřejmě věnován lídrovi ze
Skalky, projevit svůj pohled ale mohli i trenéři či
oddíloví činovníci ze zbývající devítky mančaftů.
V příštím čísle se podíváme na bitvy v „B“ skupině
III. třídy, posléze se vrhneme na fotbalistky, načež
už budeme moci pomalu vyhlížet příchod fotbalového jara. Podrobněji pak zabrousíme také pod
pokličku jednotlivých mládežnických družstev.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně
vyplatí.

30
31

     

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

rozstřel, když v obou případech byl
úspěšnější soupeř. Jinak vyčnívá dominancí jak v počtu vstřelených, tak
i počtu obdržených branek.
Druhou pozici prozatím okupují Biskupice a dá se říci, že jde o překvapení.
Loni byly totiž předposlední, předloni taktéž a do horní poloviny soutěže se prosadily naposledy v ročníku
2012/2013, kdy skončily čtvrté ve IV.
třídě. Loňský podzim ale tamním hráčům zachutnal, do svých soupeřů se
zakousli jako do pořádného pamlsku
a hned šestkrát slavili vítězství. Mimo
jiné i nad třetí rezervou Kralic na Hané.
Právě „béčko“ účastníka Krajského
přeboru by se ale mohlo stát hlavní
štikou jarní části. Zatímco Skalka
alespoň navenek stále lavíruje, zda
vůbec chce jít nahoru, nebo ne, tak
u rezervy tradičního účastníka nejvyšší krajské soutěže nepochybují.
Průnik mezi okresní elitu je jasným

Zbývající sedmička se chce v tom lepším případě zejména fotbalem bavit,
v tom horším však bojuje sama se sebou. Ze čtyř „béček“ jde hned ve třech
případech o zálohy týmů z okresních
přeborů, které ani nemohou mít postupové ambice. Přáním zbývajících
celků je scházet se v dostatečném počtu. Překvapením je snad jen další
ústup Bedihoště a propad do dolní
poloviny tabulky, trio Nezamyslice

KOMENTÁØ

a hlasitě vysloveným cílem - metou,
o niž ve zbylých deseti zápasech zabojují. A mají vše ve svých rukou,
v případě čistého průchodu jednotlivými zápasy bude první místo jejich,
při rovnosti bodů by pro ně hrála lepší bilance vzájemných soubojů.

„B“, Němčice „B“ a Želeč se zcela dole
potkalo již před rokem.
Hlavními otázkami pro zbytek ročníku tedy zůstává, jestli se Skalce
podaří jízdu dotáhnout až do konce, nebo ji Kralice „B“ či někdo jiný
předstihne? Jak dopadnou boje ve vyrovnaném středu tabulky, kde čtvrtý
a sedmý tým dělí jen tři body? A také,
v jaké kondici jednotlivé týmy jaro
dohrají a jestli budou chtít i nadále
pokračovat?

jaře. Cílem je zaútočit na první místo
a postoupit, okresní přebor má čtrnáct
účastníků a byl by lepší pro dorostence i pendlující hráče z ‚áčka‘, navíc
bychom mohli přilákat další hráče,“
maluje si ideální scénář kralický lodivod. V tuto chvíli bronzový výběr při
pohledu na skóre nepřevyšoval své
soupeře tolik jako zbytek nejlepší čtyřky a hned dvakrát mu ke třem bodům
stačila jediná branka (proti Nezamyslicím a Bedihošti), avšak i tak si vychutnal několik gólových přestřelek,
což dokládají výhry 7:1 nad Němčicemi, 7:4 nad Brodkem nebo 5:1 v Želči.
„Výkony byly dobré, hlavně doma.
Venku jsme chtěli řešit vše fotbalově, bylo to ale i o srdíčku a nasazení,
které nám scházelo a které v nižších
soutěžích platí. Se Skalkou se hrálo
na umělce a dlouho to bylo vyrovnané utkání, neřekl bych, že byli fotbalovější, rozhodl ale důraz. Podobně
to bylo i s Biskupicemi,“ ohlížel se
lodivod, jež si pochvaluje výbornou
spolupráci s „A“-mužstvem, které nastupuje v krajském přeboru. Těší se
pak na další posily a třeba i navrátilce
k fotbalu. V nejlepším případě by tak
chtěl s mužstvem dojít ještě dál než
jen do II. třídy. „Ideálem by bylo hrát
alespoň I.B třídu,“ nepochybuje Miroslav Takáč.

Po jarní dohrávce v polovině dubna
může být situace zase jiná, nicméně
v tuto chvíli platí, že v roli hlavního
pronásledovatele vedoucí Skalky se
nacházejí Biskupice. Obec se zhruba
tři sta obyvateli tak může směle vyhlížet jarní část, na podzim dokázali
hráči tamějšího TJ pětkrát zvítězit za
tři body, jednou za dva body a stejně
tak se jim jeden penaltový rozstřel nevyvedl, ve dvou případech odcházeli
z trávníku s prázdnou.
Nejpodařenější pasáž trvala od poloviny září do poloviny října, po
úvodní prohře v Otaslavicích totiž následovalo pět výher v řadě nad Pavlovicemi, Němčicemi, Nezamyslicemi,
Bedihoští i Kralicemi, než tuto sérii
Otaslavická záloha
uťal Brodek u Prostějova. Poté přišel
hlavní debakl, když si Skalka odvezla
  
výhru 8:0, podzim ale zakončili Biskupičtí vítězně, v Želči zvítězili přesvěd- V těsném kontaktu s nejlepšími se
nacházejí Otaslavice „B“. Stejně jako
čivě 6:1.
třetí rezerva Kralic má tým na kontě
Kralice „B“
o zápas méně než v tuto chvíli nejlepší dvojice, přesto zaostává jen o tři
chtìjí nahoru
body za druhou pozicí. Mužstvo se
Pouze bod za druhou pozicí a celkem nedočkalo ani jednoho penaltového
šest bodů za průběžně vedoucím po- rozstřelu, pětkrát zvítězilo a při stostavením tráví zimu Kralice na Hané procentní domácí bilanci nestačilo jen
„B“. Nedávno vedené mužstvo vede na Bedihošť, Němčice a Skalku.
z pozice hrajícího kouče Miroslav Ta- „Jsme tu pro dorostence a jako klakáč a jeho svěřencům nevyšly pouze sický rezervní tým. Spolupracujeme
dva zápasy - v sousedních Biskupicích spolu a vypomáháme si podle situace.
prohráli 1:4 a v Pavlovicích dokonce Nemáme žádné velké ambice, postu1:6. Na pokutové kopy naopak doká- povat stejně ani nemůžeme. Podzim
zali zdolat lídra ze Skalky a ve zbylých jsme si užili, byl zcela v pohodě,“ mohl
pěti zápasech neztratili ani bod.
se usmívat sekretář oddílu Pavel Ska„Chtěl jsem hrát na špici a jsem cel- lický.
kem spokojen, vše se rozhodne až na Nejvíce si on i další členové tamější-

Biskupice
& $+

Za vedoucí Skalkou se s mírným
a posléze výraznějším odstupem
nachází zbylá devítka mančaftů.
S výjimkou třetích Kralic na Hané
„B“ a čtvrtých Otaslavic „B“, které
se utkají ve vzájemném souboji až
na jaře, mají také na kontě devět
střetnutí a za sebou rovnou polovinu zápasové porce. Jak jejich zástupci okomentovali své dosavadní
účinkování? Až na druhé Biskupice
všichni možnosti Večerníku využili.

Dolní polovinu pořadí otevírají fotbalisté Brodku u Prostějova „B“. Ti mají
na kontě stejně jako Pavlovice čtrnáct
bodů, v jejich případě k nim vedly
čtyři „plnotučné“ výhry a jedna po pe-

Brodek si
dìlá radost

Nejlepší pětici v podzimní tabulce
uzavírají hráči Pavlovic u Kojetína.
Během první poloviny sezóny pětkrát
zvítězili, z toho ve dvou případech na
pokutové kopy, dále uhráli jednu remízu a třikrát nebodovali. Zaostávají
tak jen bod za čtvrtými Otaslavicemi
„B“. „Celkem to jde, šlape nám to relativně dobře. Čekali jsme, že bychom
mohli být do poloviny, a jsme tam.
Takže jsme spokojeni a důležité je, že
se vůbec ještě hraje. Hráči jsou stále
starší, mladé už asi sport nebaví. Takový je ale trend,“ přemítal pavlovický
kouč Bohumil Kejnar.
Osobně se nejvíce těšil na derby s rezervou Nezamyslic a zápas mu také
nakonec udělal radost, jeho svěřenci
v něm zvítězili 3:2 na penalty. „Dříve
jsme se potkávali i s Tištínem nebo
Dobromilicemi, zbytek týmů už je
dál. Škoda že s nimi stále nehrajeme,“
zasnil se kouč.
Pro zbytek sezóny si žádné velké cíle
nedává, hlavním úspěchem bude,
když se podaří jaro odehrát v podobném duchu jako podzimní část. „Byl
bych rád, kdyby to zůstalo, jak je. Potřebujeme ale sehnat nějaké mladíky,
tomu nejstaršímu už je totiž skoro padesát a pak tu máme i pár čtyřicátníků.
Nejhorší by bylo, kdyby se mužstvo
rozpadlo, pak by se už nikdy neobnovilo,“ uvědomuje si krutou pravdu
Kejnar.

Pavlovice jsou
spokojeny

ho Sokola užili souboje s nedalekým
brodeckým „béčkem“, tradičního rivala zdolali přesvědčivě 7:3. „Vždy to
je a bude derby. Z výhry jsme tak měli
slastný pocit,“ nezastíral. A pro jarní
část má jediné přání - udržet se tam,
kde se momentálně Otaslavice „B“
nacházejí.

Na vyšší pozice byli v posledních
letech zvyklí hráči i fanoušci v Bedihošti. Podzimní část jim však výsledkově příliš nevyšla, ke čtyřem
výhrám připojili hned pět porážek.
Téměř stoprocentně v jejich případě
platilo pravidlo „můj dům, můj hrad“,
z cizích trávníků si nepřivezli ani bod
a doma neuspěli pouze proti rezervě Nezamyslic. „U nás je to o tom, že
sedm lidí dělá v jedné práci a chodí na
směny. Jednou jsme tak v plné sestavě
a vyhrajeme, jak máme a jsme zvyklí,
pak je nás ale málo a musím nastoupit
i já, přestože jsem už ukončil kariéru.
A jednou nastoupím v bráně, podruhé
v obraně, potřetí v útoku,“ krčil rameny pětačtyřicetiletý šéf klubu Josef
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naltovém rozstřelu. Nejpovedenějším
obdobím pak byl jednoznačně závěr
podzimní části, kdy Brodečtí zvítězili třikrát za sebou - nejprve zdolali za
dva body Biskupice a pak za tři body
Němčice „B“ a již vzpomínané Pavlovice, jimž nadělili tenisových 6:2.
„Snažíme se zapojit kluky, co se nedostali do ‚áčka‘, dorostence a také ty
starší, co si chtějí zahrát. Hráči dokonce chodili paradoxně raději do ‚béčka‘.
Tady si jdou zahrát na pěkném velkém
hřišti a pobavit se. Nemáme v úmyslu
nikam postupovat, chceme se ale pravidelně scházet, mít pohyb a udělat si
radost,“ představil celou filozofii týmu
hrající trenér Přemysl Slouka.
V mužstvu se tak například objevuje
i bývalý ligový gólman a tamější rodák
Tomáš Bureš, s devíti góly včetně jednoho hattricku nejlepší střelec mužstva. „Jdeme se odreagovat po pracovním týdnu a proběhnout se, stále
jsme se scházeli ve dvanácti, čtrnácti
i patnácti lidech,“ podotkl. Tu vůbec
nejvyšší výhru zaznamenali fotbalisté
Brodku hned na úvod, v prestižním
derby proti Želči zvítězili 12:0. „Proti
nim a Otaslavicím se vždy nachystáme, abychom měli co nejlepší kádr
a porazili je. Rivalita tu je,“ nezastírá.
Naopak v Bedihošti padlo jeho mužstvo podobně drtivým výsledkem
2:14.
Zřejmě poslední půlrok má před sebou „béčko“ Nezamyslic. K jeho konci
se schylovalo již delší čas a bylo vždy
otázkou, jestli jej oddíloví funkcionáři
přihlásí, nebo ne, nyní se zdá, že jaro
2018 pro něj bude alespoň na nějaký
čas poslední. „Jsme spíše nespokojeni,
ale s celkovým přístupem hráčů v Nezamyslicích! Rozpadlo se nám ‚áčko‘
a kluci z ‚béčka‘ museli nastoupit tam,
i proto to tak dopadlo. Žádné zlepšení se nerýsuje a uvidíme, co bude dál,
jestli se vrátí kluci, co se rozutekli,“ podotkl sekretář oddílu Vlastimil Michlíček. Posteskl si zejména na realitu po
zavedení nového přestupního řádu,
které dalo hráčům vyšší volnost při
přesunech mezi kluby. „Bez našeho
vědomí odešli tři čtyři muži a sedm
dorostenců. Zrušili jsme totiž dorost,
který nastupoval v kraji, než ale začaly
soutěže, tak nám je přetáhly Němčice

Rezervì „Nezátek“
zvoní hrana

Zemánek.
Konkrétně tak platilo, že proti Želči
a Brodku u Prostějova si Bedihošť výrazně zastřílela a zvítězila 12:1 a 14:2,
venku to naopak o gól nevyšlo proti
Kralicím a Biskupicím, dva góly chyběly na Pavlovice a tři na Skalku. „Je
to o práci, bohužel situace je taková,
že jí lidé musejí dát přednost, aby uživili rodinu. Počítali jsme, že všechno
nevyhrajeme, myslel jsem si ale, že
budeme výš. Nikomu nemůžu nic
vytknout, všichni chodí, jak můžou,“
smířil se s realitou.
S podobnými starostmi se potýkají i v jiných oddílech, s obavami pak
v Bedihošti vyhlížejí další vývoj. „Mladí nejsou, to je alfa a omega a hlavní
problém, dorost skoro nikde není,
a kdo ho má, tomu gratuluji. Není kde
brát a třeba my máme pět místních.
Zbytek tvoří známí z Prostějova, Vrahovic, Držovic nebo třeba Klenovic,“
podotkl Zemánek. A jaké jsou tedy
představy pro zbylou část ročníku?
„Nemůžeme mít vyšší ambice, tato
soutěž je pro nás akorát. Chceme si zahrát, udělat žízeň. Jsme rádi, že to funguje a chceme, aby fungovalo i dál,“
sdělil předseda oddílu.

Po postupu lační kralická rezerva,
většinu týmů trápí práce a stárnutí

Na čele jižnější z obou skupin místní
III. třídy OFS Prostějov se po podzimní části nachází trojice mužstev,
která může reálně pomýšlet na prvenství a právo postupu do Okresního
přeboru. Vedoucí Skalka si vypracovala drobný náskok na druhé Biskupice a mezi tyto týmy se ještě mohou
vměstnat hráči kralického „béčka“,
potvrdí-li výhodu domácího prostředí a v dubnové dohrávce porazí momentálně čtvrté Otaslavice.
FK Skalka. Lídr desetičlenného startovního pole dokázal, že ne nadarmo trávil poslední roky o patro výš.
Při pohledu na složení týmu je navíc
patrné, že i v poslední době lovil v nedalekém Pivíně a řada jeho hráčů tak
má zkušenosti i s krajskou I.B třídou.
I z tohoto důvodu není divu, že své
soupeře povětšinou převyšoval. De
facto jedinou disciplínu, v níž se Skalka trápila, představoval penaltový

Sedmi bodů docílil na podzim 2017
záložní celek Němčic nad Hanou.
Tým mající svou domovinu v Tvorovicích bodoval pouze třikrát, nejprve
si připsal bod z penaltové porážky
s Biskupicemi, poté doma potvrdil roli
favorita proti Želči a zvítězil 6:2, hned
o týden později pak mužstvo uspělo
i proti rezervě Otaslavic, kterou zdolalo polovičním rozdílem 3:1.
„Je to spíše zklamání, nedařilo se nám,
jak jsme počítali. Zkušenější skončili
a mladí toho bez nich moc neuhráli.
Projevilo se také pracování na směny
a látání sestav, museli nastupovat i dorostenci. Bylo to problematické,“ vracel se do druhé poloviny uplynulého
roku němčický sekretář Ivo Kopřiva.
Ještě výraznější bolest mu a dalším
funkcionářům ale způsobuje, že se
řada hráčů rozhodla jít cestou menšího odporu a ztratila ambice propracovat se v opory „A“-mužstva. „Pro lidi,
co s nimi trávili delší čas, je to zklamání. Odmalička tu vyrůstali, někdo se
jim věnoval, pro ně je ale jednodušší
hrát za ‚béčko‘ než za ‚áčko‘. Nemusejí
na sobě tolik pracovat a stačí jim tato
jednodušší cesta. Je ale dobře, že tu
‚béčko‘ je a kluci se aspoň tak věnují
fotbalu,“ dělil se o své dojmy.
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a Otaslavice. Stejně tak hráči nad třiatřicet let mohou jít, kam chtějí. Ani
se neptali a nic jsme za ně nedostali,“
smutně konstatoval.
Samotné Nezamyslice sice mají čtyřciferný počet obyvatel, přesto se potýkají s nedostatečnou základnou.
„Obec je sice velká, okolní malé jsou
ale pro kluky možná zajímavější. Nemusejí tolik trénovat a někde jim platí i za zápasy,“ upozornil Michlíček.
Nezamyslice mají plný bodový zisk
z duelů proti týmům kolem sebe, když
zdolaly Bedihošť, Němčice i Želeč,
desátý bod získali za remízu proti Pavlovicím. „Podařilo se nám zapracovat
některé mladíky a vypadá to, že budou
platnými členy. Obsadili jsme i dlouhodobě bolavý post gólmana, občas
naskočil i za ‚áčko‘,“ poukázal klubový
sekretář.

 Jak jste si užili podzimní část?
„Tento rok jsme se s klukama domluvili na tom, že se přihlásíme do třetí třídy
a chceme se fotbalem opravdu bavit.
Většina kluků začala stavět domy, založila rodiny, mají děti, nebylo už tolik času
na trénink, takže jsme se domluvili tímto stylem a fotbal si víceméně užíváme,
i když je to v nejnižší soutěži.“
 Přinesl přesun z Okresního přeboru do „trojky“ hlavně pozitiva?
„Převládají dvě roviny. Jedna je ta, že de
facto soutěž začíná později, tudíž nemusíme zápolit s tím, že většina hráčů
bývala na dovolené a těžce jsme dávali dohromady dvanáct třináct kluků.
Kdyby nedošlo v říjnu k odkladu, tak
bychom i dřív končili a nehrálo by se na
horších terénech. Dále tam máme méně
zápasů, což hlavně kvitují naše přítelkyně a manželky. (úsměv) Ale co se týče
kvality soupeřů, tak až na pár výjimek
je pochopitelně někde jinde. To stejné
platí o hřištích.“

£
v posily
Již tradicí se stalo, že pořadí jedné ze
skupin nejnižší okresní soutěže uzavírají fotbalisté Želče a toto pravidlo platilo i na podzim, když se tamějšímu TJ
podařilo uhrát dva body za penaltovou
výhru nad Pavlovicemi. Jinak to velká
sláva nebyla, osm porážek a všechny
s nejméně tříbrankovým rozdílem, třikrát se pak zrodil dvojciferný výsledek
- 0:12 v Brodku u Prostějova, 0:11 se
Skalkou, 1:12 v Bedihošti „Podzimní
část se nám moc nepovedla, máme
hrozný problém s hráči a párkrát jsme
měli strach, abychom vůbec dohráli!
Mladí nejsou, raději jdou do hasiče.
Snad se nám podaří sehnat nějaké kluky
a obrátí se to k lepšímu,“ doufá předseda oddílu Jiří Pavlík. Dosavadní bilance
se také projevuje na atmosféře v týmu,
která má k ideálu daleko. „Máme dva
místní chlapy a zbytek jsou cizí. I kvůli
práci není čas jezdit na tréninky, pak
odehrají zápas a jedou domů. My jsme
bývali třikrát týdně na trávníku, ale jak
není partie, tak je to špatné. Posledních
pět let je to špatné, a jak někdo vidí naše
výsledky, tak sem nechce jít,“ prozradil
šéf oddílu, který zastává nejspodnější
příčku fotbalového žebříčku. Na posilách se ale intenzivně pracuje a zdá se,
že by mohlo tentokrát vše dobře dopadnout. „Uvidíme, jak se dohodneme,
měli by ale přijít hráči z Olomoucka.
Doufám, že se nám podaří vše dotáhnout i třetí třída ale nejde hrát bez tréninku. Máme čtyři přáteláky a snažíme
se neukončit činnost, pak už by ji nikdo
neobnovil. Jsem optimistou,“ věří Pavlík v pozitivnější okamžiky.



Také v jarní části by mužstvo chtělo
stavět na mladých hráčích a pokračovat ve spolupráci s Tvorovicemi. „Jsme
spokojeni, přináší to své ovoce. Všichni
jejich hráči prošli našimi mládežnickými kategoriemi a dva tři kluci se dostali
až do našeho ‚áčka‘. A u nich díky tomu
všemu mohl fotbal vůbec zůstat,“ sdělil
Kopřiva. A cílem je prodrat se aspoň
o fous kupředu. „Chceme se posunout
do středu tabulky. Nikdo po hráčích
nechce, aby hráli na špici, chvost ale
také není nic potěšujícího,“ uvedl.

 S tím jste ale asi počítali...
„Jo, víceméně. Z pozice trenéra něco vidím, co jsem se ale bavil s klukama, tak
některé zápasy byly celkem tvrdé. V přeboru toho tolik nebylo, přestože se tvrdší
zákroky vyskytovaly i tam.“
 Za předpokladu, že byste svou víceméně suverénní jízdu dotáhli až do
konce, chtěli byste se vrátit do nejvyšší okresní soutěže?
„Momentálně nejsem schopen odpovědět, jestli bychom šli nahoru, nebo nešli.
Toto budeme řešit až na konci sezóny,
znovu zasedneme a uvidíme. Jsme parta
a domluvíme se. Možná by u kluků převažovalo, že by chtěli znovu hrát okresní
přebor, a za předpokladu, že bude trénovat většina, tak se tomu nebráníme. Ale
pokud ne, tak budeme dál pokračovat
ve trojce. Aspektů je ve hře strašně moc,
abychom mohli pomýšlet na okresní
přebor. Otázkou také je, kolik hráčů
skončí po sezóně a jestli se nám podaří
mančaft doplnit.“

SKALKA K dobrovolnému odchodu z okresního přeboru se v létě
loňského roku odhodlali fotbalisté Skalky. Ačkoliv obsadili ve II. třídě
deváté místo jen o fous za lepší polovinou a mohli v ní pokračovat
i nadále, přednost dostalo pohodovější hraní o patro níž. Trénující
předseda oddílu Stanislav Prečan si tak společně se svými hráči mohl užít hned sedmi vítězství za tři body a neporazitelnosti v řádné
hrací době, i proto je právě tamější FK slavící letos sedm let od svého
založení půlmistrem jižnější„A“ skupiny.

tři kluci, co hrávají za ‚áčko‘. I když jsme
tento zápas vyhráli, tak jsme v některých pasážích měli evidentně problémy. Tam se poměřovala kvalita toho,
jestli bychom okresní přebor mohli
hrát, nebo ne. Že jsme většinu zápasů
vyhráli, je pěkné, ale mě spíše zajímá,
aby kluci měli radost z fotbalu a nestresovali se.“
 A tak tomu bylo?
„Ano, radost přišla. A uvidíme, jestli
bude pokračovat i na jaře.“ (úsměv)
 Cílem pro jaro zůstává hlavně bavit se fotbalem?
„Přesně tak. Netlačíme na to, že chceme soutěž za každou cenu vyhrát, to
určitě ne. Chceme se fotbalem bavit,
my i naši fanoušci. Samozřejmě když
přicházejí vítězství, tak je i větší radost,
hlavně ale ať v klucích převládá dobrý
pocit ze hry a ať mají z fotbalu radost.
Pokud ji mít nebudou, tak nemá cenu
dál fotbal ve Skalce provozovat. To je
můj osobní názor.“

Za předpokladu, že bude trénovat
většina kluků, tak se návratu do
přeboru nebráníme. Ale pokud ne,
tak budeme dál pokračovat ve trojce.

(smích) „Byl bych moc
rád, kdyby tyto ročníky už nyní táhly mančaft, ale
z mého pohledu
to zatím činí
starší ročníky.
Nechci se
teď nikoho
dotknout, ale řekl bych, že až na mladíky
Tondu Glouzara a Ondru Spisara mají
právě starší větší radost z fotbalu a táhnou tento tým. Od mladších ročníků tak
očekávám čím dál větší iniciativu a vyšší
nadšení do fotbalu.“
 Podzimní částí jste šli víceméně
od vítězství k vítězství, byla to pohodová půlsezóna?
„Určitě to nebylo až tak přesvědčivé,
to si nemyslím... Utrpěli jsme porážku
s rezervou Kralic na penalty a stejně
tak jsme prohráli ještě v Pavlovicích.
Pro mě bylo velkým měřítkem utkání
s Otaslavicemi ‚B‘, za které nastoupili

“

Jan Frehar (5/1), David Gottwald (1/0),
Alexandr Hangurbadžo (1/1), Jaroslav
Hladík (4/0), Jakub Chvojka (1/1),
Giovanni Janura (1/0), Lukáš Kaláb
(4/4), Michal Kaláb (6/4), Jan Kaláb

TJ Sokol
Otaslavice „B“:

Rostislav Adamík (1/0), Martin Balák
(2/0), Jan Bílek (1/0), Martin Blahák
(4/3), Radim Dokoupil (1/0), Ladislav
Dvořák (6/0), Daniel Halenka (2/1),
Martin Haluza (8/1), Václav Kadlčík
(5/0), Petr Kawij (3/2), Radim Miler
(6/0), Jiří Němčík (4/1), Martin Neoral (3/1), Jakub Petržela (5/1), Michal
Přidálek (7/0), Jakub Répal (1/0),
František (Řezáč (8/4), Michal Skulník (6/0), Vít Smýkal (3/3), Richard
Soušek (6/2), Tadeáš Spáčil (1/0), Petr
Svozil (2/1), David Šarman (1/0), Martin Šponer (4/0), Miroslav Takáč (5/1),
Lukáš Tronček (4/1), Matěj Vincourek
(2/1), Jan Zatloukal (4/0), David Zatloukal (6/1), Jakub Zemánek (4/0).

FC Kralice
na Hané „B“:

Daniel Baroš (8/3), Filip Baroš (7/7),
Ladislav Čuba (2/0), Jiří Dočkal (8/0),
Zdeněk Filický (9/7), Martin Halenka
(3/0), Luděk Hemmr (7/0), Martin
Hulka (4/0), Michal Kluka (1/0), Lukáš Kovařík (8/2), Lukáš Král (3/0),
Radek Kubíček (6/2), Martin Leskovec (4/1), Patrik Naniáš (9/1), Jiří
Pospíšil (8/0), Martin Smýkal (9/1),
Martin Surma (7/5), Milan Trávníček
(1/0), Martin Trávníček (9/1), Pavel
Vyhlídal (3/2), Adam Zbořil (8/3).

TJ
Biskupice:

Daniel Baláš (5/1), Stanislav Filka (8/7),
Antonín Glouzar (9/0), Martin Glouzar
(8/3), Roman Hyžďál (9/5), Petr Chytil (8/1), Jiří Karásek (8/15), Josef Krchňák (6/1), Radek Maňák (4/0), Ondřej Mlčoch (6/5), Jakub Molčík (5/1),
Lukáš Petržela (9/0), Roman Pinkava
(6/1), Petr Slamenec (8/2), Ondřej Spisar (9/0), Vladimír Svozil (2/0), Michal
Šín (4/1), Kamil Švéda (6/0).

FK Skalka
2011:

Tomáš Buriánek (2/0), Drahomír Crhan
(1/0), Jiří Dostalík (5/0), Lukáš Dvořák
(8/0), Radek Fialka (1/1), Martin Flajzar
(9/0), Michal Frgál (6/3), Petr Gabrišák
(8/0), David Hájek (3/0), Zdeněk Hanák (8/0), Ondřej Hradil (6/2), Roman
Kiriljuk (1/0), Michal Lakomý (6/1),
Martin Machálek (8/0), Martin Majer
(8/4), Dominik Matoušek (7/1), Vlastimil Michlíček (1/0), Ladislav Moler
(1/0), Daniel Moravec (9/1), Martin Ošťádal (1/0), Dalibor Šebek (8/1), Zbyněk
Špička (7/1), Zdeněk Špička (8/0), Miroslav Vévoda (9/3).

TJ Haná
Nezamyslice „B“:

Tomáš Přecechtěl (4/1), Martin Soušek (1/0), Jiří Škop (8/0), David Tinka (9/0), Michal Vojtuš (4/0), Luděk
Zdráhal (9/1), Josef Zemánek (3/1).

Eduard Čarváš (7/0), Přemysl Emperger (9/8), Michal Holínka (1/0), Bohumil Kejnar (8/0), Zbyněk Křepelka
(8/3), Libor Mitana (3/0), Filip Navrátil (5/0), Vojtěch Navrátil (6/0),
Marek Novotný (6/0), Jan Novotný
(3/0), Jaromír Pospíšil (8/0), Dušan Pospíšil (6/0), Daniel Přecechtěl
(4/0), Michal Přecechtěl (5/2), Josef
FK Němčice
Přecechtěl (9/2), Jakub Strašák (4/0),
nad Hanou „B“:
Marcel Svoboda (8/0), Milan Tesařík
Martin Buček (3/1), Adam Buriánek
(1/0), Tomáš Tomek (9/0).
(8/8), Luděk Čala (7/1), Dominik
TJ Sokol
Dorňák (1/0), Petr Držálek (2/0), Pavel
Brodek u PV „B“:
Fečo (8/0), Lukáš Hošek (7/2), Martin
Tomáš Bureš (7/9), Jiří Buriánek Hrabal (4/0), Zdeněk Chalánek (3/0),
(1/0), Petr Fialka (2/0), Petr Gamber- Lukáš Chlud (3/1), Ivan Jarmer (7/0),
ský (2/0), Jiří Harazin (1/0), Richard Radim Jemelka (3/0), Michal Jiříček
Hudeček (1/0), Michal Jelínek (3/0), (1/0), Michal Kaňák (3/0), Štefan KaPetr Klobouk (9/5), Ondřej Kořínek šík (3/0), Filip Kučera (4/0), Tomáš
(5/1), Pavel Kudělka (2/0), Jaromír Kyselák (4/0), Martin Navrátil (3/3),
Matoušek (7/4), Ivo Petlák (7/0), Petr Vlastimil Palíšek (4/1), Jiří Svobodník
Piňos (2/0), Patrik Rakáš (3/0), Petr (5/0), Michal Tomek (1/2), Ondřej
Sedlák (4/2), Přemysl Slouka (8/1), Tomek (8/1), Kristián Vlach (6/0), Jiří
Miloš Smejkal (9/0), Tomáš Smékal Vodný (7/0), Miroslav Vrána (5/0), Jan
(2/2), Jiří Sochor (2/0), Dušan So- Vrána (4/0), Jan Župka (4/0).
chůrek (7/0), Roman Stachura (1/0),
TJ
David Stoupal (1/0), Tomáš Ševčík
Želeč:
(4/1), Roman Šimeček (2/0), Jan Typner (1/2), Ondřej Vlachynský (4/1), Jaroslav Brátel (8/0), Jaroslav Bureš
Jakub Vybíral (3/1), Tomáš Vystavěl (8/0), Jan Dadok (1/0), Pavel Dokou(9/0), Petr Zbořil (6/11).
pil (9/2), Imrich Duplinský (7/2), Jan
Juráň (2/0), Jiří Klobouk (8/0), Jiří
TJ
Křehlík (8/0), Tomáš Kupčík (3/0),
Bedihošť:
Pavel Laucký (3/0), Jan Libič (1/0), Jiří
Vladimír Bednář (2/0), Tomáš Čunder- Masař (7/0), Pavel Müller (6/1), Josef
le (6/1), David Fojtík (8/3), Jan Hájek Netopil (1/0), Pavel Neuman (4/0),
(8/3), Viliem Hangurbadžo (1/0), Lu- Přemysl Procházka (2/0), Petr Sadílek
boš Hejda (6/0), Zdeněk Hrubý (9/6), (2/0), Tomáš Sedlák (5/2), Marek
Richard Khýr (6/4), Michal Kučera Selucký (6/0), Marek Tomášek (5/0),
(9/10), Lukáš Kutmon (5/1), Tomáš Lukáš Uhrin (1/0), Filip Úlehla (2/1),
Mirga (2/2), Martin Musil (8/8), Pavel Miroslav Úlehla (2/0), Martin Václavík
Novotný (5/1), Pavel Pluhařík (4/0), (4/0), Tomáš Žvátora (7/0).

TJ Pavlovice
u Kojetína:

(8/0), Pavel Kaplánek (7/1), Jindřich
Koudela (7/0), Jan Krátký (3/0), Daniel Langer (6/4), Zbyněk Liška (3/0),
Roman Rieger (2/2), Jan Ruszó (3/4),
Martin Sika (8/0), Pavel Skalický (6/0),
Lubomír Smékal (1/0), Jaroslav Šatný
(8/2), Martin Tkáč (4/4), Milan Valenta (7/1), Jan Viktora (3/0), Martin Vogl
(1/0), Marek Začal (7/0), Dominik Zatloukal (4/3), Petr Závodský (1/0).
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stejný jako na podzim. V hledáčku
momentálně nikoho nemáme, ale do
začátku soutěže se ještě samozřejmě
může stát cokoliv.“
 V jaké hráčské kondici se vlastně
oddíl momentálně nachází?
„Myslím si, že na třetí třídu je to dostačující. (pousměje se) Co se týče Okresního
přeboru, tak nevím, nebudu soudit, neznám kvalitu, ale kolem desátého místa
bychom asi hráli.“
 Vaše mužstvo není příliš staré, je
v něm spousta hráčů narozených po
roce 1990. O budoucnost je tedy postaráno?

 Očekáváte již
nyní nějaké změny v týmu?
„Nevím o tom,
že by někdo končil. Co je jisté, že
z Okresního přeboru je zájem o Radka Maňáka, jinak
by kádr měl
na jaře vícemén ě
zůstat

se fotbalem bavit. My i naši fanoušci,“
FAVORIT POTVRDIL SVOU KVALITU „Chceme
předesílá hlavní cíl Stanislav Prečan, předseda Skalka

Jak si vedly týmy v nejnižší soutěži, která má v sezóně 2017/2018 dvě skupiny?
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rozhovor Večerníku

„DOKUD STOJÍM, JE TO DOBRÉ...“
Prostějovská tenistka Petra Kvitová se těší z návratu do světové desítky
jsem se vezla na vlně i v Kataru. Přitom
se v Dauhá hrálo venku, což byla velká
změna. Ale pomohlo mi vědomí, že
jsem v Praze zvládla těžké zápasy.“
 Po fedcupovém utkání jste přiznala, že vás duely emočně hodně
vyčerpaly. To vám v Dauhá nevadilo?
„Hrát týmovou soutěž za národní tým
je něco jiného než přijet na turnaj sama
za sebe. Proti Švýcarkám to bylo těžké
z několika důvodů. Vracela jsem se
do národního týmu po dlouhé pauze.
A navíc to dopadlo tak, že jsem byla
jedničkou a body se ode mě očekávaly.
Nebylo snadné to zvládnout. Povedlo
se, to mě povzbudilo a pohoda se přenesla i na další turnaj.“
 Myslíte si, že jste ve formě, kdy
se vás soupeřky bojí?
„Podle odehraných zápasů je to těžké posoudit. Byly hodně vyrovnané,
mohly dopadnout opačně. Někdy
hraji opravdu dobře a cítím to. Někdy
je to naopak horší. Chce to větší vyrovnanost, na tom budeme pracovat.“
 Fyzicky vypadáte hodně dobře.
Čerpáte z přípravy, která byla hodně náročná?
„Určitě mi příprava v několika případech pomohla. Třeba v semifinále
v Dauhá proti Caroline Wozniacké.
Byla jsem strašně unavená, utkání stálo
hodně sil. Ani jsem nevěděla, kde se ve
mně berou. V přípravě se mi stalo, že
jsem po tréninku ležela na kurtu a nemohla jsem vstát. V Kataru jsem si na
to vzpomněla a říkala si, že je to dobré.
Že ještě stojím. (smích) Těžká příprava
se ale určitě vyplatila.“
 Oproti loňské sezóně se opět
hodně opíráte o servis. Další přínos
přípravného období?
„Trošku jsme podání upravili. Na
začátku servisu nedělám s raketou
takový výmyk, neotáčím ji a sama se
snažím víc prohýbat. Asi to pomohlo.
V posledních týdnech jsem si servisem
hodně pomáhala v klíčových situacích.
Takže na té změně asi něco bude.“
 Dva úspěchy vám přinesly žebříčkový posun o devatenáct míst.
Překvapila vás rychlost, s jakou se
vracíte mezi absolutní světovou
elitu?
„Nějak zvlášť jsem body nesledovala.
Bylo jasné, že když budu vyhrávat,
posune mě to. Ale nepočítala jsem,
o kolik míst mě nějaká výhra posune.
O tom, že to můžu dotáhnout do Top
Ten, jsem se dozvěděla před finále
v Dauhá od novinářů. Je to pochopitelně příjemné, přesto se soustředím
hlavně na svůj výkon a své pocity.
Tělo se nebude žebříčku podřizovat.
Kdyby to tak bylo, neodhlásila bych
se z turnaje v Dubaji. Navíc až do
grandslamového French Open neobhajuji žádné body, takže příležitostí ke
zlepšení je dost.“
 Která z posledních dvou trofejí
má pro vás větší cenu?

PRAHA, PROSTĚJOV Na začátku
sezóny stanovil trenér Jiří Vaněk
prostějovské tenistce Petře Kvitové
hodně vysoký výkonnostní cíl - rovných padesát vítězných zápasů. Samotná hráčka tomu příliš nevěřila
a její pocity potvrdil nepřesvědčivý
vstup do nového roku v Austrálii.
Všechno se obrátilo v Petrohradu,
kde původně vůbec neměla startovat a do soutěže se dostala díky volné kartě od pořadatelů. Od té doby
neprohrála ani jedno utkání a třinácti výhrami v řadě výrazně nakročila ke splnění mety. Celkově už má
na svém kontě šestnáct úspěšných
duelů. „Původně jsme si představovali, že vyhraji více zápasů a Austrálii, to je drobná změna. Jinak ale
jedeme podle plánu, i když se mi
na začátku roku zdál až příliš optimistický,“ ohlédla se s úsměvem za
úspěšnými třemi týdny elitní česká
reprezentantka, která během zlaté
jízdy vyhrála vedle turnaje v Rusku
také klání v Dauhá, a dvoubodovým
ziskem výrazně přispěla k postupu
přes Švýcarsko do semifinále Fed
Cupu. Třešničkou na dortu je pro
sedmadvacetiletou Kvitovou návrat
do první desítky světového žebříčku! Patnáct měsíců od napadení
v jejím bývalém prostějovském
bytě, kde jí útočník - mimochodem
stále neznámý - ošklivě pořezal levou ruku... „K tomu už se nechci
vracet,“ předeslala důrazně. Minulé úterý pózovala s oběma poháry
z turnajů v areálu tenisové Sparty.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
 Jak se s odstupem několika týdnů díváte na nepovedený start sezóny v Austrálii?
„První turnaje se opravdu moc nepovedly. Jeden z nich jsem musela vynechat kvůli nemoci, v dalších dvou se
mi nedařilo. Přesto byla i porážka hned
v prvním kole Australian Open přínosná. Ukázala, že jsem potřebovala
odehrát víc zápasů a turnajů, abych do
nich převedla všechno z tréninků. Ze
začátku sezóny se každý trochu hledá,
mně to trvalo delší dobu. Kdybych se
v Melbourne dostala dál, nehrála bych
v Petrohradě, program by byl jiný. Zřejmě by nebyla ani ta vítězná série. Asi to
tak mělo být.“ (úsměv)
 Cítíte, že vám poslední úspěchy
posílily sebevědomí?
„Někdy s tím mám problémy, to je pravda. Myslím, že vítězství posílí každého.
Platí to i u mě. Titul v Petrohradu mi pomohl k výkonům ve Fed Cupu. Po něm

kariérní bilance petry kvitové
DVOUHRA

439

úspìšnost 68,91%

198 porážek

35

porážek

13

vítězství

je se každý rok. Aspoň že
se bude hrát v teple, to
je hned všechno příjemnější.“
 Zpět ke kondici.
Budete na velkou
porci zápasů nachystaná?
„Po návratu z Kataru
jsem dostala pár dní
volna od trenéra Jiřího Vaňka. U kondičního kouče Davida Vydry jsem ale úplně neuspěla.
(poušklíbne se) Chvilku jsem tedy odpočívala, ale nebylo to jenom válení.
Od začátku týdne ale máme normální
tréninkový rozpis, chci být na turnaje
ve Státech připravená. Například v Indian Wells se mi už podařilo dvakrát
postoupit do čtvrtfinále. Vím, že můžu
nějaké zápasy vyhrát a poletím za
moře s cílem uspět.“

Je skvělé být zpátky v Top 10. Před rokem
se všechno tohle zdálo neuvěřitelné,
mnoho lidí tomu nevěřilo, ale teď tu stojím
jako vítězka a jsem šťastná

úspìšnost 57,62%

ležitý. Hlavně na velkých turnajích se
hodí z pohledu nasazování.“
 Myslíte na grandslamech?
K nim směřujete své hlavní úsilí?
„Každý tenista to tak má. I můj plán je
stejný, chci uspět na grandslamu. To je
pro mě nejvíc. Zahrát si takových šest
sedm zápasů a ještě lépe je vyhrát. To
by se mi líbilo.“
 Věříte, že se to může podařit?
„Nic mě nebolí, nic mě netahá, což je
nejdůležitější. V přípravě jsem dostala dost do těla, udělali jsme spoustu
práce. Po pomalejším rozjezdu se dostavily dobré výsledky. Jsem už hráčka,
kterou jsem byla dříve. Takže můžu
doufat, že se mi to může
podařit. Bez ohledu na
žebříček, bez ohledu
na nasazení. To se
ostatně ukázalo i při
posledním turnaji.
Tatínek vždycky říká když chceš vyhrát, musíš
porazit všechny. V Kataru se to podařilo,
proč by to nemohlo
vyjít na grandslamu?“ (úsměv)

Foto: Twitter
že bych v Dubaji vypadla v prvním
kole. Navíc na nějaká čísla jsem nikdy
nebyla. Příliš neřeším, kam bych se
mohla dostat.“
 Už jste se svým týmem stanovili
herní plán na příští týdny?
„Ten turnajový je více méně daný.
Další podniky mě čekají ve Spojených
státech, které prostě k březnu dlouhodobě patří. Konkurence v Indian
Wells a Miami je vždy extrémní. Bude
to skoro jako na grandslamu. K tomu
mám v plánu ještě turnaj v Charlestonu. Je to náročný program, ale opaku-

 A pokračovat na cestě k padesáti
výhrám v sezóně?
(smích) „Pár už jich na kontě mám,
i když je teprve únor. Ale hodně mi
jich ještě chybí. Mám co dělat.
 Když budou přicházet, vylepšíte i postavení na žebříčku WTA.
Vnímáte tyto spojené nádoby?
„To už jsme ale zpátky u počtů. Opravdu se snažím to tak nevnímat, nechci
na sebe vytvářet extra tlak. To mi nedělá dobře. Chtěla bych být uvolněnější a užívat si to. Ale pochopitelně si
uvědomuji, že žebříček je někdy dů-

VÍTÌZNÁ SÉRIE V ÈÍSLECH

2
3
6
13
15
19
1370

tolik titulů během série získala (Petrohrad, Dauhá)
tolikrát otáčela stav z 0:1 na sety
tolik hráček z top 10 během série porazila
v tolika utkáních je neporažena
tolik milionů korun před zdaněním vydělala během šňůry
o tolik míst v žebříčku si polepší,
z 29. místa se odrazila na 10. příčku
tolik bodů do žebříčku získala,
to je víc jak za grandslamové finále

NEJDELŠÍ VÍTÌZNÉ SÉRIE PETRY KVITOVÉ

vítězství

ÈTYØHRA

„Podle soupeřek asi ta z Kataru. Hrála
jsem šest těžkých zápasů v šesti dnech,
čtyřikrát nastoupila proti soupeřkám
z první desítky. To se vám nestane ani
na grandslamu! Navíc nebyl prostor
k regeneraci, o to byl turnaj náročnější. Na druhou stranu se základ tohoto
úspěchu zrodil v Petrohradu, kde se mi
podařilo nabrat sebevědomí. Bez této
trofeje by nebyla zřejmě ani ta druhá.
Patří tak nějak k sobě, obě mi přinesly
radost.“
 Takovou, že přebila únavu z těžkého programu?
„To zase úplně ne. Bezprostředně po
turnaji v Dauhá mě bolelo celé tělo.
Fyzicky jsem byla vyčerpaná, pořád se
mi chtělo spát. Tělo opravdu dostalo
pořádně zabrat. Už se začínalo ozývat.
Musela jsem poslechnout, nechceme
to přepísknout, to byl důvod krátké
herní pauzy.“
 Nestálo za to ještě týden vydržet, držet se na vlně a ještě vylepšit
své postavení na žebříčku WTA?
„To nemělo smysl. Ke konci podniku
v Dauhá jsem už cítila, že se docela
těžko dostávám do zápasu. Už to
bylo na hraně. Mohlo se stát,

14 13
11
(2011-12, Linz (5),
Turnaj mistryň (5),
Fed Cup finále (2),
Sydney (2)

(2018, Petrohrad (5),
Fed Cup (2),
Dauhá (6)

(2011, Fed Cup (2),
Madrid (6),
Roland Garros (3)

vizitka
PETRA KVITOVÁ
✓ narodila se 8. března 1990 v Bílovci (Fulnek)
✓ profesionální tenistka, hráčka TK Agrofert
Prostějov
✓ k tenisu ji přivedl otec Jiří, který byl také už
v raném dětství jejím prvním trenérem
✓ v roce 2008 se stal osobním koučem David Kotyza, který ji vedl do ledna
2016, načež v dubnu toho roku najala Františka Čermáka, od poloviny prosince 2016 se jejím trenérem stal bývalý tenista Jiří Vaněk
✓ do šestnácti let startovala za TJ Fulnek, poté se stal jejím mateřským tenisovým klubem TK Prostějov, s nímž opakovaně vyhrála mistrovství republiky
smíšených družstev, a jehož je od 4. července 2011 doživotní čestnou členkou
✓ profesionálně se tenisu věnuje od roku 2006, tedy od svých 16 let
✓ na okruhu WTA vyhrála již dvaadvacet turnajů, z toho dva v letošním roce
✓ v rámci okruhu ITF zvítězila na sedmi singlových událostech
✓ dvakrát vyhrála ve dvouhře grandslamový podnik ve Wimbledonu (2011,
2014)
✓ na Australian Open a French Open došla nejdále do semifinále (shodně
v roce 2012), na US Open do čtvrtfinále (2015, 2017)
✓ v roce 2011 ovládla Turnaj mistryň
✓ čuchajským titulem z WTA Elite Trophy 2016 se stala vůbec první tenistkou na okruhu, která ovládla oba závěrečné turnaje sezóny vždy při své premiérové účasti
✓ na olympijských hrách v Riu de Janeiru získala bronzovou medaili ve
dvouhře
✓ pětkrát získala s českým týmem Fed Cup (2011, 2012, 2014, 2015, 2016)
✓ s Tomášem Berdychem triumfovala na Hopmanově poháru 2012
✓ v říjnu roku 2011 byla v tenisovém žebříčku WTA klasifikována jako světová dvojka ve dvouhře, což byl zatím vrchol její sportovní kariéry
✓ do letošní sezony vstoupila v pozici 29. hráčky světa, aktuálně se posunula
na 10. pozici
✓ v žebříčku čtyřhry byla nejvýše v únoru 2011 na 196. místě,na konci roku
2017 byla 253.
✓ ve stejném roce vyhrála kromě Wimbledonu také Turnaj mistryň a Fed
Cup a stala se tak první tenistkou, které se toto v 21. století podařilo
✓ v letech 2011 a 2014 vyhrála anketu Sportovec roku.
✓ v kariéře si na prize money vydělala 24 826 462 amerických dolarů
✓ v soukromí měla partnerský vztah s tenistou a oddílovým kolegou Adamem Pavláskem, poté se jejím partnerem stal Radek Štěpánek, zasnoubená
byla s Radkem Meidlem
✓ v úterý 20. prosince 2016 ji v prostějovském bytě přepadl neznámý útočník
a hráčku pořezal na levé ruce, po zranění se vrátila na kurty v květnu 2017
zajímavost: 2. září 2011 vyšel na kupónu poštovní známky v hodnotě 10
Kč (s motivem Gratulační kytice) přítisk, na kterém je zobrazena fotografie Petry Kvitové s wimbledonskou trofejí mísou Venus Rosewater, která
byla pořízena těsně po jejím vítězství ve wimbledonském finále

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Naposledy v Lize mistryň to zkusí zítra na Fenerbahce
PROSTĚJOV Jako legendární Don Quijote při boji s větrnými
mlýny si musejí připadat volejbalistky VK Prostějov během
svého působení v aktuálním ročníku Champions League.
Dělají, co mohou, ale proti nedostižným protivníkům končí
veškeré jejich statečné (možná až bláhové) snahy výsledkovými neúspěchy. Tak jako v dosud posledním 5. kole základní
skupiny „B“, kdy si uplynulou středu vylámaly herní zuby na
jejím vynikajícím lídrovi z italského Conegliana.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
České zástupkyně v elitním klubovém
poháru Evropy přitom odváděly po
většinu středečního střetnutí dobrý
výkon. Jenže v úvodních dvou setech
vždycky stačil krátkodobý výpadek
k tomu, aby nabušený sok získal rozhodující náskok (ze 7:7 na 8:12, respektive ze 7:7 na 7:13). Ve třetí sadě
pak domácí tým držel vyrovnaný boj
o něco déle, načež ale zcela odpadl
(z 11:11 na 15:25). A mač nakonec
vinou slabšího závěru vyzněl hůř, než
ze strany vékáčka většinově byl. Tak či
onak: prostějovské družstvo po třech
opticky přijatelnějších porážkách 1:3
podlehlo už podruhé za sebou 0:3,

v tabulce nemá ani bod a s jistotou obsadí právě až čtvrtý post.
„Asi se budu opakovat, ale proti tak
fyzicky vybaveným - to znamená výškově i silově - a technicky vyspělým
hráčkám je pro nás hrozně těžké se
prosazovat. Třeba Helu Horkou si soupeř pozorně hlídal, pořád na ni stavěl
enormně vysoké dvojbloky a překonat je bylo složité. Podobné to měla
Laura Emonts, ani střeďačky se tolik
neprosazovaly. Jediná, kdo dnes útokem pravidelně bodovala, byla Andrea
Kossányiová. Po několika minulých
zápasech, v nichž se jí moc nedařilo,
zahrála tentokrát výborně. Na extrémně kvalitní Imoco však tohle nestačilo,“
rozebral kouč VK Miroslav Čada.
Speciální poklonu vysekl jedné hostující hvězdě. „My sice taky máme
v osobě Katy Weiss nahrávačku mezinárodní úrovně, ale jak dokáže svůj
mančaft dirigovat Joanna Wolosz,
to se vidí jen málokdy! Vezměte si, že

Conegliano mělo spíš podprůměrný
příjem a ona přesto i ze špatných přihrávek dokázala často nahrát úplně
fantasticky. Ve schopnosti připravit si
útok po ubráněném míči a následně
jej úspěšně zakončit byl mezi oběma
družstvy výrazný rozdíl, stejně jako
ve zmíněném blokování. Podobně
špičkové i vyspělé kolektivy jako náš
dnešní soupeř jsou prostě v daných
ohledech mnohem dál než my,“ uznal
Čada logický fakt.
Jde o přímou úměru srovnatelnou
s rozložením sil v české extralize. Na
její poměry má Prostějov k dispozici
nadstandardní volejbalistky, a proto
tuzemské soutěži v posledních deseti
letech opakovaně dominuje. V Lize
mistryň je naopak on v pozici outsidera vůči velkoklubům formátu Istanbulů, Novary, Conegliana, Kazaně a podobných kolosů s hráčkami světové
top kategorie na všech postech. „My
jsme hned po losování skupin věděli,
do čeho půjdeme a že to bude strašlivě
náročné, ale člověk přesto uvnitř doufá v nějakou dílčí senzaci. Potom však
nastane tvrdá realita a zklamání z opakujících se porážek nelze úplně potlačit. Děláte, co můžete, hrajete dobře
a stejně se maximálně dostanete na
jeden získaný set v utkání...,“ povzdechl si Čada.

Že se jeho tým (zase) ocitl zrovna
v grupě smrti, s tím se dosud úplně nevyrovnal. „Pořád mě to štve.
Máme dobrý mančaft a jsem přesvědčený, že v jakékoliv jiné skupině bychom získali minimálně
nějaké body nebo vítězství. V áčku
by dokonce bylo možné s dobrými
výkony bojovat přímo o postup do
play-off. Bohužel jsme se ocitli ve
společnosti tří celků, z nichž každý
má potenciál na účast v závěrečném
Final Four. A vůbec bych se nedivil, pokud jeden z našich soupeřů
letošní Champions League ovládne. Jako velký paradox vnímám,
že Fenerbahce Istanbul se svými
obrovskými ambicemi a hvězdami
nabitým kádrem plní ve skupině B
roli až třetího vzadu a vyřazovací
část si nejspíš vůbec nezahraje. Holt
jsme na los měli smůlu asi největší
za všechny ty roky v Lize mistryň,“
pokrčil zkušený trenér smutně rameny.
Právě na palubovce tureckého giganta
uzavřou oddílové reprezentantky ČR
svou pouť nejvyšším pohárem starého kontinentu 2017/2018. V hale
Burhan Felek Voleybol Salonu se hraje v úterý 27. února od 15:00 hodin
českého času a byť situace hanácké
družiny vypadá beznadějně, zbraně
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předem ani v nejmenším neskládá.
„Stále máme velkou motivaci nekončit
své účinkování v Champions League
s nulou na bodovém kontě. Uspět
venku a zvlášť v Istanbulu bude samozřejmě moc těžké, ale pamatuju si, že
jsme v hodně podobné situaci takhle
jednou cestovali na hřiště Eczacibasi
Istanbul a málem tam nečekaně vyhráli. Tenkrát se nám povedlo urvat aspoň
bodík za těsnou porážku 2:3. Zkusíme
se prát a uvidíme,“ odtušil Čada.
V extrémně našlapaném programu
dal svým svěřenkyním po čtvrtečním
Liberci + sobotní Ostravě na neděli
volno. „Naštěstí cestování do hlavního
města Turecka není příliš složité ani

BYLI JSME
U TOHO

časově náročné, tudíž by holky nemělo přehnaně zatížit. V pondělí o půl
sedmé vyrážíme autobusem do Vídně, odkud poletíme přímou linkou do
Istanbulu. A ve středu podnikneme
stejnou trasu zpátky domů. Důležité
z mého pohledu je uzavřít Ligu mistryň důstojným způsobem a zkusit
ještě jednou naposledy zaskočit jasného favorita. Podstatná je bojovná snaha, i když to nakonec třeba nevyjde,“
pravil Čada směrem k nadcházející
konfrontaci se slavnými stars Natalia
Pereira (Brazílie), Polina Rahimova
(Ázerbájdžán), Eda Erdem Dündar
(Turecko), Nootsara Tomkom (Thajsko) a spol.

Novara smetla Fenerbahce KATHLEEN WEISS:)$ 
a istanbulský megafavorit se tak
do play-off Ligy mistryň nepodívá
PROSTĚJOV Osud jednoho ze
žhavých adeptů na celkový triumf
ve volejbalové Champions League žen 2017/2018 je zpečetěn.
V základní skupině „B“, kde tým
VK Prostějov ve středu podlehl
vedoucímu Coneglianu 0:3, totiž
jiné italské družstvo z Novary jasně
přehrálo Fenerbahce Istanbul 3:0.
A turecký gigant tím přišel o poslední naději postoupit do play-off.
Jistou účast ve vyřazovacích bojích
naopak už má Imoco, zatímco Gorgonzola ještě musí zabojovat ve vzájemné řežbě právě s národním rivalem. V grupě A dokonala obří senzaci
rumunská Alba Blaj, když zdoláním
polského Rzeszówa 3:1 ovládla tabulku a premiérově ve své historii prošla
do k.o. fáze Ligy mistryň. Díky vítězství ve francouzských Mylhúzách pak
ještě žije favorizovaný Curych.
V céčku byl na programu střet klubových kolosů, v němž Dynamo Kazaň
přemohlo Chemik Police 3:1 a také
získalo s předstihem vstupenku směr

play-off. Totéž platí ve skupině D pro
jiného monstr favorita Vakifbank
Istanbul, který hravě vyplenil Lodž.
Turecký souputník Galatasaray Istanbul pro změnu vyzrál na Dynamo
Moskva 3:1 a po cenné výhře je rovněž blízko vyřazovací části.
Základní fáze nejvyššího oddílového poháru starého kontinentu
vyvrcholí závěrečným dějstvím
v jednotném termínu úterka 27.
února. Připomeňme, že dál projdou
vítězové všech čtyř grup + tři nejlepší kolektivy ze druhých míst. (son)
Výsledkový servis Ligy mistryň najdete na straně 22

 '  
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PROSTĚJOV Zaslouží uznání, ale výsledkovou odměnu
nedostaly. Prostějovské volejbalistky statečně vzdorovaly
převážně kvalitním výkonem silnému Coneglianu, aby v domácím loučení s letošní Champions League stejně nezískaly ani sadu. Což bylo k naštvání. Přemýšlivá nahrávačka VK
Kathleen Weiss však zůstala nad věcí a její postřehy jsme shrnuli do následujícího interview.

 Jak bude znít hodnocení duelu?
„Dlouho jsme hrály velmi dobře, až od
půlky třetího setu šel náš výkon dolů.
Kromě tohoto závěru jsme ale špičkovému soupeři byly hodně zdatným
protivníkem a zanechaly slušný dojem,
byť se nepodařilo získat ani sadu. Hostům jsme vyrovnaně stačily ve všech
činnostech kromě blokování, v němž
mělo Imoco suverénně navrch.“
 Co říkáte na dosavadní působení v evropské Lize mistryň?
„Samozřejmě jsme neměly radost,
když nás los poslal do tak těžké skupiny, protože jsme věděly, jak to může

dopadnout. Při ohromných kvalitách
Conegliana, Novary i Fenerbahce
Istanbul se dalo už předem odhadnout, že vyhrát aspoň jedno utkání
bude malý zázrak a každý získaný
set půjde považovat za krásný dílčí
úspěch. Teď se tyhle předpoklady naplňují přímo na hřišti, taková je realita.
Osobně mám pocit, že čím déle v této
skupině hrajeme, tím víc je to pro nás
těžší... (hořký úsměv) Za toto utkání se
ale rozhodně stydět nemusíme, až na
tu koncovku jsme myslím hrály opravdu dobře. Bohužel ani to nestačilo
k žádné vyhrané sadě.“

 Jste přesvědčená, že v jiných
základních grupách aktuálního
ročníku Champions League
byste dokázaly bodovat či vítězit?
„Rozhodně ano. Máme docela
silný tým a třeba v přípravě jsme
dvakrát ze tří vzájemných zápasů zdolaly polský Rzeszów,
který boduje ve skupině A. Tu
vede rumunský celek Alba Blaj
před Curychem, jemuž se tolik
nedaří, jsou tam i Mylhúzy. V jiných
skupinách pak vidíte například kluby
Vizura Ruma, Plovdiv či Lodž, což
při vší úctě k nim by určitě byli hratelní soupeři v porovnání s těmi, které
máme. Stačilo dostat aspoň jednoho
takového protivníka a věřím, že bychom na nějaké vítězství dosáhly.“
 Nemáte obavy z toho, jak v rostoucí únavě zvládnete příval dalších
těžkých střetnutí?

    



„Po problémech, které jsme měly
v české lize doma s Olomoucí i v Brně,
jsme nutně potřebovaly podat kvalitní
výkon. Což se nám navzdory porážce
0:3 proti Coneglianu povedlo. Věřím,
že to mančaftu dodá novou pozitivní
energii, s níž půjdeme do příštích zápasů. Program máme skutečně nabitý,
ale když odehrajeme každé jednotlivé
utkání naplno a budeme bojovat, tak
věřím v naši dobrou hru i příznivé výsledky. Jedeme dál!“

S Imoco bez setu, ale po dobrém výkonu
VK PV
IM CO

0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 3:1, 3:3,
4:5, 7:7, 7:9, 8:12, 10:12, 10:14, 13:17,
15:17, 15:19, 16:21, 18:23, 20:23,
21:25. Druhý set: 1:1, 1:3, 3:5, 5:5, 7:7,
7:13, 10:15, 10:17, 12:17, 14:18, 15:21,
18:21, 18:23, 19:24, 21:25. Třetí set:
2:0, 2:2, 4:2, 7:5, 7:9, 9:11, 11:11, 12:14,
14:15, 14:22, 15:25.
PROSTĚJOV Většina posledního domácího vystoupení prostějovských volejbalistek v evropské
Champions League 2017/2018
měla z jejich strany velice dobrou
úroveň. Ve střetnutí 5. kola základní
skupiny „B“ sváděly dost vyrovna-

nou bitvu s lídrem tabulky z Conegliana, jenž úvodní dva sety získal
až po boji. Teprve v koncovce celého mače víc utekl a zaslouženým
vítězstvím 3:0 si zajistil postup do
play-off. Naopak ženy VK ani na
pátý pokus nezískaly žádný bod,
leč kromě zhoršeného závěru zanechaly sympatický dojem.

Marek SONNEVEND
Domácí hráčky od začátku středečního utkání viditelně sázely na hodně
ostrý servis o značném riziku. Neboť
jim tahle taktika vycházela a dostávaly
soupeřky do problémů s přihrávkou,
držely krok. Nejprve dokonce vedly
3:1, poté byl stav nějakou dobu vyrovnaný - 7:7. Jakmile však znejistěl
i prostějovský příjem, získávalo hostující družstvo převahu lepším útokem 8:12. V další pasáži nemohlo vékáčko
dotáhnout vinou několika zkažených

podání, pak Imoco pro změnu opakovaně bodově zablokovalo. Nadějné
skóre 15:17 se tím pádem změnilo na
16:21, a byť české mistryně nepředváděly vůbec špatný volejbal, favorit si
koncovku bezpečně pohlídal - 21:25
a 0:1.
Hned zkraje druhé části sice italský
soubor znovu odskočil na 1:3, ale svěřenkyně kouče Čady to nijak nerozhodilo. V zakončení se skvěle dařilo
Kossányiové, ofenzivní úspěšnost VK
dosahovala procent papírově silnějších konkurentek. Což vedlo k vyrovnání na 5:5. Bohužel netrvalo dlouho
a opět zaúřadovala vynikající obrana
Conegliana jak na síti, tak v poli. Čadovy svěřenkyně dlouho nemohly
skórovat, po šestibodové šňůře (ze
7:7 na 7:13) jim pomohla až úspěšná
challenge. Poté se zas vzpamatovaly,
aby s protivníkem sváděly více než
rovnocenný boj včetně několika nád-

herných výměn absolutní top úrovně.
Blíže než na rozdíl tří bodů ovšem
Santarelliho squadra nenechala Prostějov přiblížit a od stavu 18:21 závěr
sady znova s přehledem ukormidlovala – 21:25.
Nicméně domácí kolektiv se stále prezentoval vysokou herní kvalitou, což
platilo také pro start třetího dějství. Vedení přitom mohlo být ještě výraznější
než o dva body (2:0, 4:2, 6:4), pokud
by se plejerky okolo kapitánky Weiss
vyvarovaly některých zbytečných hrubek. Leč udělaly je a nachystaný sok
okamžitě trestal nekompromisním
obratem ze 7:5 na 7:9. Tím se favorizovaná ekipa ocitla znovu kousek nahoře
a navzdory maximálně sympatické
snaze vyslankyň ČR tam již zůstala
do úplného vyvrcholení duelu. Ještě
se povedlo nadějně srovnat (11:11),
načež hostující hvězdy pořádně utáhly šrouby. A novým trhákem pádnosti
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„Chtěli jsme odehrát dobré utkání proti velice silnému týmu, který vede
naši skupinu Champions League i italskou ligu. Většinu zápasu se to dařilo
a ze svého výkonu můžeme mít příznivý pocit s výjimkou úplného závěru.
Favoritovi jsme herně stačili kromě jednoho obrovského rozdílu spočívajícího na blocích. Ty naše vůbec nedokázaly ubránit útočnice Conegliana a právě
v téhle činnosti získával soupeř rozhodující převahu.“
")) * ++-#/#0#)1"#
„Jsem hrozně rád za třísetové vítězství kvalitním výkonem poté, co jsme
o víkendu nezvládli rozhodující zápas italské pohárové soutěže. Utkání
se nám povedlo odehrát skvěle, jen v úvodu trochu zlobily podání i bloky.
Rychle jsme se však zvedli a až do konce pak předváděli špičkový volejbal.
Potřebovali jsme se vzpamatovat z velkého zklamání, což dokonale vyšlo.
A já cítím s tímhle střetnutím maximální spokojenost.“
sedmi bodů za sebou (ze 14:15 na
14:22) definitivně rozhodly. Ženám
VK utekl teprve tento samotný finiš,
jinak svedly s kandidátem na triumf

v celé Lize mistryň hodně důstojnou
partii - 15:25 a 0:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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HRÁČ

VEČERNÍKU NOVÁČEK ZÍSKAL KLID A ČAS

ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

PROSTĚJOV Před startem nadstavbové části sezóny si basketbalisté Olomoucka užili chvíle zaslouženého klidu. Postupem
do skupiny A1 Kooperativy NBL si zajistili současně postup do
ligového čtvrtfinále a současně i klid na další práci s mezinárodní sestavou, v níž mají zastoupení basketbalisté rozdílných
herních filozofií i mladí domácí hráči.

JON-CHRISTOPHER FULLER

Ze španělské druhé ligy přišel do Kooperativa NBL
americký basketbalista, který se rychle stal střeleckým
tahounem nováčka soutěže. Díky tomu se dostal
i do sestavy „Mladých pušek“ při Utkání hvězd.
Aktuálně je čtvrtým nejlepším kanonýrem
soutěže s průměrem přes dvacet bodů na
zápas. Současně drží rekord probíhajícího ročníku v koeficientu užitečnosti. Jeho
rating se v utkání proti Jindřichovu Hradci
zastavil na rovné padesátce.

JAN
MOČNIK

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Opavì mají hráèi
co oplácet
Prostějov (lv) - Prvním domácím
soupeřem basketbalistů v nadstavbové skupině A1 bude v sobotu 3.
března od 17:30 hodin Opava. Půjde již o pátý vzájemný souboj obou
soupeřů v sezóně, ve třech ze čtyř
předchozích případů se radovali
Slezané. Dvakrát navíc uspěli i v hale
prostějovského Sportcentra DDM.
„Doma jsme ani v základní části
nechtěli příliš prohrávat, Opava nás
ale pokaždé před našimi fanoušky
vyškolila. V poháru a pak i v lize.
Máme jí co oplácet. Pokusíme se
o vylepšení dosavadní vzájemné
bilance,“ plánuje kouč výběru Olomoucka Predrag Benáček. Slezané
v základní části ztratili pouze sedm
utkání a ve skupině A1 se budou
snažit minimálně o udržení třetí
příčky, kterou zatím hájí s náskokem
dvou bodů před Děčínem. „Výhodou soupeře je vyrovnaná lavička.
Díky tomu hrají ve vysokém tempu
celých čtyřicet minut. S tím se musíme vyrovnat. Očekávám, že zápas
bude pro nás hodně fyzicky náročný,“ uvědomuje si Benáček.

Nadstavbì bude
    
Prostějov (lv) - Dva zápasy týdně
čekají na basketbalisty Kooperativa
NBL ve druhé fázi soutěžního ročníku. Systém středa - sobota v několika
případech nabourají televizní přenosy. V jednom případě se to týká také
hráčů BK Olomoucko. V rámci 7.
kola skupiny A1 budou hrát před kamerami ČT SPORT v pondělní dohrávce na palubovce Opavy. „Bude
to trošku náročnější, ale hráčům to
tak vyhovuje. Více se hraje, méně
trénuje,“ komentuje rychlejší sled
zápasů sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. V první
polovině skupiny A1 odehraje celek
BK Olomoucko v domácím prostředí pouze jedno střetnutí. Ve čtyřech
zbývajících se představí na půdě soupeře. „Tak jsme se dohodli a je to celkem jedno. Ve druhé polovině se to
přece obrátí,“ nedělá z pořadí duelů
vědu Pekárek.

www.vecernikpv.cz

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz
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JAKUB
ŠIŘINA

„Právě z tohoto důvodu je účast ve
skupině A1 pro náš klub hodně výhodná. Nebudeme pod tlakem. Ve
spodní skupině se bude urputně bojovat o play-off i udržení. To se nás
netýká. Můžeme dát větší prostor
českým hráčům, než tomu bylo v základní části,“ tvrdí Dušan Tomajko,
předseda spolku BK Olomoucko.
To ovšem neznamená, že by klub
neměl ve skupině hrající o 1. až 6.
místo ambice. Z dosavadního průběhu sezóny se zdá, že největším
kandidátem na titul je opět Nymburk a velkou šanci na postup do
finále mají Pardubice. Mezi třetí
Opavou a šestým Olomouckem
už je ale pouze čtyřbodový rozdíl, na čtvrtý Děčín ligový nová-

NA DALŠÍ PRÁCI

ček ztrácí jen dva body, což není
propastná ztráta.
„První dva týmy tabulky jsou výkonnostně nad námi, s ostatními soupeři
ale můžeme, především na domácí
palubovce, hrát vyrovnané partie
s myšlenkami na výhru. Pokusíme se
naše momentální umístění vylepšit,“
naznačuje plány klubu do další fáze
sezóny Tomajko.
Současně se realizační týmu bude
snažit sestavu připravit na vrchol sezóny ve vyřazovací části. Do čtvrtfinále chce jít v co nejlepší herní formě
a pohodě. První kolo play-off slibuje
dramatické souboje v sérii na čtyři
vítězství. „Série můžou být dlouhé.
Do čtvrtfinále zřejmě nepůjdeme
v pozici favorita, což ale neznamená,
že nemůžeme hrát o postup. VzhleFoto: www.bkolomoucko.cz
dem k tomu, že k postupu budou
zapotřebí čtyři výhry, snižuje se se obrátí. Půjdeme za svojí šancí, potřebovat, aby se nikdo nezranil.
mírně i výhoda domácího prostře- třeba se nám naskytne,“ burcuje šéf Základní rotace není až tak velká,“
dí. Přijde jedno zaváhání a všechno BK Olomoucko. „Budeme současně uvědomuje si Tomajko.
(lv)

www.bkolomoucko.cz

Klub plní slib. Hrát se bude i v Olomouci
PROSTĚJOV, OLOMOUC Už
na začátku sezóny vedení BK
Olomoucko deklarovalo, že chce
být regionálním reprezentantem
v nejvyšší soutěži a plánovalo, že
některé své zápasy odehraje také
v krajském městě. V nadstavbové
části Kooperativa NBL svůj slib
splní. V olomoucké Čajkareně
odehraje duely proti Pardubicím

a Nymburku. Místní fanoušci tak
na vlastní oči uvidí nejlepší české
týmy bojující o ligové medaile.
„Olomoucká hala potřebovala upravit, aby odpovídala podmínkám
České basketbalové federace pro
elitní soutěž. Musela se například
navýšit kapacita tribun. Z tohoto pohledu je již všechno v pořádku a nic
nebrání tomu, abychom zde mohli

hrát,“ prozradil sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Do krajského města se špičkový
basketbal vrátí poprvé ve středu 28.
března v rámci osmého kola nadstavbové části a pak ještě o týden
později, kdy do Olomouce dorazí
úřadující šampion a dlouhodobě
nejlepší český tým z Nymburka. Vítěz nedávného finálového turnaje do-

mácí pohárové soutěže a osmifinalista
Ligy mistrů přijede 4. dubna. Utkání
s Pardubicemi se bude hrát od 17:30
hodin, s Nymburkem od 18:00 hodin.
„Vyšlo to výborně. Chtěli jsme v Olomouci odehrát opravdu atraktivní
zápasy, které by nabídly fanouškům
skvělé zážitky. Díky tomu jsme po
dohodě s vedením federace a soupeři
prohodili pořadatelství duelů. Mezi

naše cíle patří i propagace basketbalu v regionu, na to jsme brali ohled,“
poznamenal Pekárek, který doufá, že
tribuny budou zaplněné do posledního místa. „Už teď oslovujeme mládežnické týmy v celém regionu. Na zápasy přijedou mladí hráči z Mohelnice.
Věřím, že dorazí i z Přerova, Lipníka
nad Bečvou nebo Šumperka,“ přeje si
sportovní manažer BK Olomoucko.

.RXê%.2ORPRXFNR3UHGUDJ%HQ¿êHNQHVNUÛY¿VSRNRMHQRVW

„Postup do šestky byl
těžší než vyhrát
s Nymburkem titul“
PROSTĚJOV V Kolíně mohl v klidu kroutit desátou sezónu, přesto dal
trenér Predrag Benáček přednost nové výzvě a usedl na lavičku BK
Olomoucko. S novým klubem hned na první pokus postoupil po základní části do nadstavbové skupiny A1 a v předstihu dotáhl své svěřence
do ligového čtvrtfinále. „Byly to hodně náročné měsíce. Po posledním
zápase s Brnem jsem byl hodně vyčerpaný,“ přiznal zkušený trenér, jehož
tým nyní čeká deset zápasů proti elitním českým týmům.

    



„Naše konečné postavení je výborné kus práce. Museli jsme získat respekt sou-

EXKLUZIVNÍ rozhovor
a je za ním hodně práce. Byla to dlouhá peřů, od nikoho jsme nedostali nic zadarpro Večerník cesta. Není snadné zabudovat do týmu mo. S mírnou nadsázkou byl postup do

Ladislav VALNÝ
 Nováček Kooperativa NBL obsadil v základní části šesté místo. Je to
úspěch?
„V každém případě. Do horní poloviny
tabulky jsme se dostali navíc v sezóně,
kdy je soutěž extrémně vyrovnaná. Už
před začátkem ligy jsem říkal, že kromě
Nymburka může každý porazit každého.
To se potvrdilo. Uspět v této konkurenci
má svoji cenu.“
 Jak jste byl spokojený s výkonem
týmu, který se tvořil ve velkém spěchu těsně před začátkem soutěžního
ročníku?

pět cizinců a současně pracovat na zlepšení výkonnosti mladých českých hráčů.
Zpočátku s tím byly problémy, ale někdy
na přelomu ledna a února už bylo cítit, že
si všechno sedlo.“
 Čekal jste, že to potrvá tak dlouho?
„Nic jiného se čekat nedalo. Kluci, kteří
v prostějovské hale hráli loni, toho v minulé sezóně moc nevyhráli a stále získávají zkušenosti. Zahraniční hráči přišli
ze všech koutů planety. Každý se svým
vnímáním světa a pohledem na basketbal. Kabinou znělo několik jazyků. To si
nesedne ze dne na den. Ale zvládli jsme
to. Během několika měsíců jsme udělali

nadstavbové skupiny A1 těžší než získat
s Nymburkem titul.“ (úsměv)
 Jak týmu pomohl velezkušený
basketbalista Michal Křemen, který
přišel z Brna?
„Má toho za sebou hodně, i kvůli zkušenostem jsme jej brali. Je to pro nás hodně
důležitý hráč. Navíc bývá hodně soutěživý, umí se projevit i v kabině. Takového
basketbalistu jsme potřebovali. Škoda že
nám nějakou dobu chyběl na hřišti kvůli zranění. Snad už bude v pořádku a do
konce sezóny zůstane zdravý.“
 Byl jste během základní části výrazně překvapený z výkonů některého z vašich svěřenců?

„O všech hráčích jsem
měl dostatek informací, přesto mě zaskočil
Charles
Mitchell.
Když přišel na první
trénink, dorazil

Když se podíváte na tabulku, o našem
úspěchu rozhodovaly maličkosti. Jedna výhra. A příznivci nám k vítězstvím
hodně pomohli. Třeba v Ostravě nebo
Jindřichově Hradci i Brně. Hodně byli
slyšet i ve Svitavách v bouřlivém prostředí. Jsou skvělí, i kvůli nim chceme
být úspěšní a tímto způsobem jim poděkovat za jejich podporu.“
 Jaké budou cíle týmu v nadstavbové části sezóny?
„Musíme si uvědomit, že hrajeme
v poměrně úzké základní rotaci a ve
druhé části ligy se bude hrát dvakrát týdně. To pro nás není příliš
výhodné. I tak chceme odehrát

“

Přesně takové fanoušky jsme si přáli
mít! Opravdu si jejich přízeň užíváme.
Když se podíváte na tabulku,
o našem úspěchu rozhodovaly maličkosti.
Jedna výhra. A příznivci nám
k vítězstvím hodně pomohli

úplně jiný basketbalista než ten, kterého jsem znal z videozáznamů. Hodně
přibral, ale přesto se uměl prosadit.
Můžeme jen odhadovat, kde by byl,
kdyby měl o patnáct kilogramů méně.
V české lize by to určitě nebylo...“ (pousměje se)
 Nový klub si rychle oblíbili fanoušci. Jaký je jejich podíl na postupu
týmu do skupiny A1?
„Přesně takové fanoušky jsme si přáli
mít! Opravdu si jejich přízeň užíváme.

skupinu A1 důstojně. V rámci možností chci dávat větší prostor mladým
klukům. Nastoupit proti nejlepším je
skvělá zkušenost.“
 Můžete vylepšit své dosavadní
postavení v tabulce?
„Rozdíly mezi třetím a šestým místem
nejsou velké, stát se může cokoliv...
Navíc až po nadstavbě přijde ta rozhodující část sezóny. Play-off je úplně jiná
soutěž a na ni se připravíme. Věřím, že
tento tým ještě neřekl poslední slovo.“

Pondělí 26. února 2018
www.vecernikpv.cz
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ŠPIČKOVÝ BOX V NEDĚLI PROTI DĚČÍNU
PROSTĚJOV Na dvojnásobnou porci kvalitního boxu se mohou těšit příznivci tohoto bojového sportu z našeho regionu.
Nejbližší víkend 3. a 4. března bude patřit právě jim, neboť prostějovská sokolovna na Skálově náměstí přivítá hned dvě atraktivní rohovnické akce. Hlavním bodem programu se stane duel
4. dějství extraligy družstev mužů ČR 2017/2018 mezi BC DTJ
Prostějov a BC Armex Rohovník Děčín v neděli 4. 3. od 10:00 hodin. Vzhledem k tomu, že v polovině šestikolové soutěže Hanáci
vedou tabulku s plným počtem šesti bodů a Severočeši jsou
druzí jen o dva bodíky zpět, půjde o klíčový střet celé sezóny.
„Ano, může to být rozhodující zápas
tohoto extraligového ročníku. V Děčíně jsme vyhráli 16:0 kontumačně
poté, co soupeř nedal dohromady sestavu. A pokud ho porazíme
i doma, budeme mít čtyři body navrch a lepší vzájemnou bilanci, takže by nás mohla ohrozit už pouze

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D

Extraligovému šlágru mužů bude v Prostějově
během soboty předcházet oblastní přebor
Třeboň. Podmínkou k tomuhle ideálnímu scénáři však samozřejmě je
nedělní vítězství,“ pousmál se trenér
DTJ Petr Novotný.
Zdolat Armex podle jeho názoru
absolutně není žádná samozřejmost. „Oni mají silný kádr včetně
možnosti využít zahraniční posily.
Pokud nasadí všechny nejlepší borce, které můžou, fakt půjde o hodně
těžkou bitvu. Telefonoval jsem jim
a tvrdili, že tentokrát určitě nastoupí. Tím pádem očekávám špičkový

box vysoké úrovně, přičemž my samozřejmě uděláme maximum pro
výhru,“ míní Novotný. Svou sestavu
nechtěl předem prozradit. „Pokud do
mých plánů nezasáhnou zdravotní
problémy nebo jiné okolnosti, mám
o složení týmu víceméně jasno. Z taktických důvodů ale sestavu neprozradím, protivník nikdy nespí,“ zasmál se
kouč i stále aktivní boxer současně.
„V každém případě se fanoušci můžou těšit na velmi zajímavý boj. Proto
doufám, že jich do hlediště sokolovny

obchodní partne<i BC DTJ Prost;jov

dorazí v tradiční dopolední čas co nejvíc, vytvoří super atmosféru a všichni
společně si užijeme super boxerské
dopoledne. I s pomocí diváků chceme udělat možná rozhodující krok za
dalším mistrovským titulem,“ zdůraznil Novotný.
Kdo by si rohovnických bitev rád
užil opravdu do sytosti, ten má příležitost již v sobotu 3. března od 10:30
hodin. To v sídle Sokolů na Skálově
náměstí totiž odstartuje oblastní
soutěž, na jejímž programu bude
několik desítek střetnutí obou pohlaví ve všech věkových i váhových
kategoriích. „Nedávno proběhl v Kroměříži jiný turnaj oblastní soutěže a dohromady se proti sobě postavilo skoro
šedesát dvojic. U nás bude taky spousta
utkání a předpokládám, že boxovat se

bude do pozdního odpoledne, možná
až do večera. A byť je to „jen“ oblast, tak
některé zápasy mají hodně dobrou kvalitu,“ ujistil Novotný.
Pořádající BC DTJ Prostějov
budou v ringu reprezentovat
následující zástupci domácího oddílu:
Vlastimil Demeter, Dorian Kropok
(oba přípravka), Markus Šándor,
Adam Uhlík, Filip Jílek (všichni
školní mládež), Adam Richtr, Viktor
Raškovský (kadeti), Miroslav Šándor (junioři), Magdaléna Vrbová,
Michaela Brančíková (obě juniorky)
a Nikolas Dzurňák (muži). „Věřím,
že všichni zůstanou zdraví a doma si
parádně zaboxují. Příznivci, přijďte je
povzbudit,“ vyzval Novotný k fandění. „V neděli pak dorazte v ještě hojnějším počtu!“

Kostelec s novou posilou ze Zubí Kerberová katem
Válkem sahal u favorita po remíze českých tenistek
HC MA
SO KNH

29
28

PROSTĚJOV Kousíček od
velkého překvapení zůstali
házenkáři Sokola Kostelec na
Hané ve 13. kole druhé ligy
mužů. V sobotu dopoledne
nastoupili na horké půdě
Maloměřic,
tedy
jednoho
ze dvou největších favoritů
soutěže a těsně druhého celku
v průběžném pořadí jihomoravské skupiny. Výsledek?
Málem senzační remíza, když
se papírově silnější družstvo
klepalo v závěru o své vedení
a nakonec uspělo nejtěsnějším
poměrem o jednu branku.

Úvod střetnutí přitom takovému
dramatu vůbec nenasvědčoval.
„Začátek jsme neměli dobrý. Naši
hru srážela špatná obrana i spousta neproměněných střel v útoku,
kde jsme zakončovali často mimo,
nebo rány vychytal gólman. Náskok
domácích tím pádem neustále rostl až
na rozdíl šesti branek. Aspoň se nám
ten nápor povedlo před pauzou zastavit a v poločase to bylo o pět,“ popsal
nepříznivý vývoj duelu hlavní trenér
kosteleckého mužstva David Ševčík.
Po změně stran však nastala razantní
změna. „S klukama jsme si o přestávce
v šatně důrazně řekli, jak chceme
a nechceme hrát. Což pomohlo, druhá
půlka byla z naší strany mnohem
lepší, dá se říct výborná. Ztrátu jsme
postupně dotahovali, až se povedlo
několik minut před koncem vyrovnat.

Dokonce jsme mohli jít do vedení,
ale rozhodčí pískli sporný přešlap
brankoviště při našem vstřeleném
gólu. Vzápětí skóroval soupeř a těsný
náskok v nervózní koncovce uhájil,“
zrekapituloval Ševčík. Svůj tým mohl
navzdory porážce chválit. „Kluci v
tom vydařeném druhém poločase
ukázali, že když opravdu chtějí, tak
to jde. I směrem dozadu, kde obrana
rázem pracovala o dvě stě procent
líp než předtím, nebo o týden dřív
proti Ivančicím. Jasně bylo vidět, že
Kostelec nemusí mít špatnou defenzivu. Nejvíc ze všeho mě pak
potěšilo, jak se Maloměřice coby
velký aspirant na postup do první
ligy bály v závěru o výsledek. Z mého
pohledu by remíza byla naprosto
zasloužená, škoda,“ hodnotil Ševčík.
Ani tak neskrýval dílčí spokojenost.

„Třicet minut jsme hráli fakt kvalitní
házenou, která se mi líbila. Mančaft
šlapal a skvěle za něj chytal zkušený
gólman Tomáš Varha, který po obrátce téměř zavřel bránu. Navíc se
hned ve svém prvním utkání za nás
výborně uvedl Radomír Válek, nová
posila ze Zubří. Nasázel deset branek,“
ocenil Ševčík ostříleného strážce tyčí
i čerstvou akvizici. „Radka jsme získali na přestup a jde o spojku, klasického střelce. Někoho takového jsme
přesně potřebovali, věřím, že nám dost
pomůže,“ doplnil kouč Sokola.
V neděli 4. března od 10:30 hodin přivítají kostelečtí házenkáři
na domácí palubovce Tatran Bohunice v přímé bitvě o horní po(son)
lovinu tabulky.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy najdete na straně 22

DUBAJ, PROSTĚJOV Bývalá světová jednička Angelique Kerberová
z Německa byla nad síly dvou prostějovských tenistek na turnaji v Dubaji. V prvním kole vyřadila naprosto jasně Barboru Strýcovou a ve
čtvrtfinále porazila také Karolínu Plíškovou.
„Opírala se o kvalitní servis a nedovolila mi ani jeden brejk. Narazily jsme na sebe
ve chvíli, kdy měla dobrou formu a odpovídající sebevědomí,“ uvedla Plíšková,
která přes porážku ve čtvrtfinále zůstala na páté příčce světového žebříčku.
V úvodním dějství skončila i Lucie Šafářová. Proti Garciaové z Francie neodehrála špatné utkání, v každém setu ale prohrála jedno podání a to nasazené soupeřce stačilo k výhře a postupu.
Čtvrtá do party z TK Agrofert Petra Kvitová se po triumfu na turnaji
v Dauhá účasti v Dubaji dobrovolně vzdala. Důvodem je únava z náročného programu posledních dnů a drobné potíže se svalem. „Jsem opravdu
zklamaná, že se musím odhlásit z turnaje v Dubaji. Strávila jsem v Dubaji
nějaký čas po sezóně a hodně jsem se těšila, že se tam vrátím zpět na turnaj, kde jsem v minulosti dosáhla skvělých výsledků,“ uvedla v prohlášení Kvitová, která v roce 2013 turnaj v Dubaji vyhrála. „Ale poté, co jsem
v posledních týdnech odehrála hodně zápasů a vyhrála titul v Dauhá, potřebuje moje tělo trochu odpočinku. Nemohu se dočkat, až se v Dubaji
představím příští rok,“ dodala sedmadvacetiletá hráčka.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22

Extraligovým
mládežnicím
VK
skonila
S lídrem soutže

tžké POÍZENÍ
HK IV
SO PV II
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PROSTĚJOV Velmi těžký los
čeká na prostějovské házenkáře
hned v počátečních fázích jarní
části soutěže. První venkovní utkání je totiž poslalo na palubovku
lídra soutěže, jihomoravských
Ivančic. Bylo jasné, že pro body
si v sobotu v podvečer asi nepojedou, spíše byly v sázce důstojný
herní projev a přijatelný výsledek.
Patnáctigólová ztráta nakonec
vyjádřila rozdíl v obou pólech
druholigové tabulky.
Prostějovský trenér Anatolij Vasilijev
měl k dispozici totožnou sestavu jako
v úvodním remízovém domácím
utkání proti Juliánovu. Od úvodních minut neponechali domácí nic
náhodě a početné diváky přesvědčili,
že na čele tabulky se neusadili náhodou. Hostům se střelecky nedařilo, o
čemž svědčí pouhých osm branek za
poločas, což je zoufale málo.

Osmibrankový náskok domácím
dovolil v druhém poločase mírně
zvolnit a Sokoli dostali příležitost se
přece jen více prosadit. Nejlepším
střelcem byl opět Kosina se šesti
trefami, z nichž čtyři docílil ze
sedmimetrových hodů. Dařilo se
i Čelovskému, Burgetovi a na rozdíl
od domácího utkání i Bečičkovi.
Hodnocení utkání z pohledu kouče
prostějovských házenkářů není
bohužel k dispozici, Anatolij Vasilijev včera nebral mobilní telefon.
V sobotu od 16:00 hodin přivítá
Sokol II. v tělocvičně ZŠ a RG ve
Studentské ulici dalšího favorita, brněnské Maloměřice, které
doma těsně porazily Kostelec na
Hané. Na domácí utkání by mohl
mít trenér Vasilijev k dispozici i Procházku, což by hře určitě prospělo.
A bude to zatraceně potřeba, vždyť
Maloměřice aktuálně ztrácí na první
místo pouhý bod. Prostějov se vzhledem k horšímu skóre opět propadl
na poslední místo tabulky.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

základní ást a eká je nadstavbová fáze

PROSTĚJOV Od září až do února se hrála základní část extraligových soutěží ČR 2017/18
v dívčích věkových kategoriích U19 i U17. Jak si během
ní vedly mladé volejbalistky VK
Prostějov? A co je čeká v dalším
průběhu aktuální sezóny? O tom
pojednávají následující odstavce.

JUNIORKY
Starší z obou prostějovských výběrů
dlouho bojoval v moravské skupině B
o druhé místo, výhodné pro nasazení
do nadstavby. Tuhle klíčovou příčku
většinu času také držel, ale v samotném finiši o ni přišel. V součtu skončil
třetí a bude muset hodně bojovat,
aby se dostal do závěrečného turnaje
Final Six, kam touží postoupit.
„My jsme schopni hrát velice kvalitní
volejbal, ale bohužel nám chyběla
větší vyrovnanost výkonů. Několik
střetnutí jsme ztratili úplně zbytečně,
což nás připravilo o body, které pak
logicky chyběly ve vyrovnaném boji
o čelo tabulky. Přesto věřím, že mezi
elitní šestku, která si to rozdá o republikové medaile včetně mistrovského
titulu, nakonec postoupíme. Musíme
však pořádně zabrat,“ shrnul kouč
našich juniorek Lukáš Miček.

Před úvodním turnajem prostřední
nadstavbové grupy 1B v Liberci měl
jasné přání. „Ideální by samozřejmě
bylo skupinu vyhrát a tím se pro
druhé kolo nadstavby posunout do
horního áčka. V takovém případě
bychom do Final Six měli opravdu
už velice blízko. Na severu Čech ale
každopádně musíme jít postupně
zápas od zápasu a v každém odvést
dobrý výkon, pokud možno bez
velkých výpadků. Jedině tak můžeme
vítězit, neboť soupeři mají svou sílu,“
odhadoval Miček.
Extraliga juniorek ČR, základní skupina B 2017/18 – konečné pořadí:
1. Brno 47, 2. Šternberk 37, 3. Prostějov
35, 4. Přerov 35, 5. Vysočina 28,
6. Kadetky ČR 9, 7. Ostrava 7.

KADETKY
Mladší tým mládežnic vékáčka
v probíhající extralize zatím jen
paběrkoval. Po úvodním vítězství
nad Přerovem zaznamenal hrozivou
šňůru třinácti porážek, kterou pak
sice přerval, ovšem pouhých jedenáct
nasbíraných bodů nemohlo stačit na
jiný než poslední šestý post. Výchozí
pozice směrem k nadstavbě je tudíž
neradostná, kadetkám Prostějova
půjde o holou záchranu.

„V družstvu nějaká kvalita rozhodně
je, avšak hráčky musí samy chtít
prodat v soutěžních utkáních to,
co neustále pilujeme na trénincích.
Bez aspoň základní míry vnitřních
ambicí, ochoty plnit taktické pokyny
i vzájemné soudržnosti v týmu to
určitě nepůjde. Já věřím, že si tohle
všichni dohromady uvědomíme
a kolektiv konečně potáhne za jeden
provaz. Byť naše dosavadní výsledky
nejsou dobré, tak poslední dobou
se už herně pomalu zvedáme. A na
vyhnutí se baráži pořád není vůbec
pozdě,“ uvedl trenér Jaroslav Matěj.
Aby se jeho slova naplnila,
potřebuje jeho tým co nejlépe

zvládnout zahajovací turnaj spodní
nadstavbové grupy 1C v Ostravě.
„Kdyby se nám podařilo tuhle
skupinu vyhrát, dostali bychom
se k udržení soutěže bez nutnosti
absolvovat kvalifikaci hodně blízko.
Ostravu jsme nedávno dvakrát porazili a uvidíme, jakou sílu ukážou
soupeři z Čech. Každopádně
jsem přesvědčený, že v první řadě
bude záležet na našich vlastních
výkonech,“ zdůraznil Matěj.
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2017/18 – konečné
pořadí: 1. Šternberk 56, 2. Brno 43,
3. Přerov 31, 4. Frýdek-Místek 23, 5.
Ostrava 16, 6. Prostějov 11.

JAK DÁL
Už bylo zmíněno, že elitní českou soutěž volejbalistek do 19 i 17 let nyní
čeká nadstavbová fáze. Ta má letos premiérovou podobu, kdy se hraje na
tři kola formou turnajů ve skupinách o 1. až 4., 5. až 8. a 9. až 12. místo.
Do horní grupy byly nasazeny dva nejlepší celky ze základních skupin
A + B, prostřední grupu vytvoří mančafty ze 3. a 4. příček, spodní skupinu pak týmy z 5. a 6. pozic. To znamená, že prostějovské juniorky zahájí
nadstavbu v grupě 1B, kadetky VK v 1C. Po každém ze tří turnajových
dějství získají kolektivy 12 bodů až 1 bod podle umístění od prvního po
dvanáctý post, přičemž se začíná od nuly a zisky všech tří nadstavbových
kol se sečtou do konečného pořadí. Šest nejlepších z něj postoupí na závěrečný turnaj Final Six, dva nejhorší naopak spadnou do kvalifikace
o extraligu proti dvojici vítězů 1. ligy. Výsledky prvního klání najdete
v příštím vydání Večerníku.
(son)
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NEJVÍCE TRATIL MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ. ALE JEN DOČASNĚ
„Předseda Sedlo uvedl v žádosti nepravdivé
údaje,“ vysvětlila škrty náměstkyně primátorky
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Foto: Michal Kadlec

300 000

SKC Prostějov

600 000

BCM Orli Prostějov

1 000 000
VK Prostějov

1 200 000

SK Combat Sambo Prostějov 10 000

35 000
Jana Bálešová, Mostkovice

Oddíl korfbalu SK Prostějov 50 000

50 000
HC Rebels Prostějov

Lukostřelba Prostějov 75 000

Delta klub Stichovice 80 000

DZP Haná Prostějov 100 000

Aeroklub Josefa Františka 100 000

  !" "

TJ Sokol Vrahovice 100 000

Taneční škola Pirouette Prostějov 100000

130000
Atletický klub Prostějov

150000
Haná Prostějov

TJ Sokol Centrum Haná Prostějov 180000

DTJ Prostějov

SK 1913. Tento klub si pak může na
druhé pololetí zažádat o další finanční
příspěvek z radniční pokladny, který má
tedy již teď přislíben. Z dalších oddílů
se usmálo štěstí v podobě půldruhého
milionu korun na Tenisový klub Prostějov, 1 200 000 dostane 1.SK Prostějov,
milion korun volejbalistky, dostalo se i na
mladé Orly a cyklisty.
Veřejnou finanční podporu rozděloval
nedávno i Olomoucký kraj. Kdo a kolik
obdržel z hejtmanství, vám přineseme
v příštím čísle.
  !" "

1.SK Prostějov

Tenisový klub Prostějov

  &

250 000

Sportovní klub K2 Prostějov 300 000

TJ Sokol II Prostějov 300 000

TJ OP Prostějov 300 000

TJ Sokol I Prostějov 300 000

550 000
TJ Sokol Čechovice

570 000

Ještě v pondělí 19. února těsně před dvaadvacátou hodinou, kdy zastupitelstvo
mělo podle jednacího řádu končit, požádala primátorka Alena Rašková přítomného šéfa SK Prostějov Milana Sedla,
aby celou záležitost vysvětlil. Ten přiznal,
že v žádosti o dotaci uvedl čísla, která mohou být v tuto chvíli zkreslená. „Já bych
tuto horkou diskusi chtěl trošku odlehčit.
Myslím si totiž, že jde o bouři ve sklenici
vody! Některé údaje v naší žádosti byly
skutečně nadsazené, protože dorost i juniory skutečně přebíráme až od června

1 500 000

dle kterých disponují dorosteneckým
a juniorským družstvem, což není pravda. A stejně tak nesouhlasí počet žákovských družstev v mistrovských soutěžích.
V žádosti jsou tak nepravdivé celkové
údaje o počtu členské základny,“ vysvětlila náměstkyně primátory Hemerková,
čímž výrazně přilila oleje do ohně. Jak totiž vyplynulo z následné diskuse, žádost
Milana Sedla o dotaci pro SK Prostějov
1913 je celoroční a klub převezme dorost
i juniory už v červnu tohoto roku, stejně
tak přihlásí do soutěží další žákovská
družstva. „V tom případě si může v červNESEDÌLY POÈTY
nu požádat o zvýšení dotace a věřím, že
W@ ;%:¥'''
mu vyhovíme. Teď ale nemůžeme vyplaVelký problém ovšem nastal ve chví- tit peníze na základě nepravdivých inforli, kdy se mělo hlasovat o přidělení mací v žádosti,“ trvalá na svém za celou
finanční podpory mládežnickému radu města Hemerková.
sportu. „Mám zásadní dotaz k bodu, ve
%W<=:%
kterém je dotace pro SK Prostějov 1913.
POD PALBOU
Ostatním klubům dáváme dotace ve výši
osmdesáti či devadesáti procent oproti Někteří zastupitelé ovšem byli jiného
jejich žádostem, některým i sto procent. názoru a emočně to dávali najevo. „Oni
Ale proč jsme dotaci tomuto mládež- se už ale o děti z bývalého LHK Jestřábi
nickému hokejovému klubu pokrátili na starají, akorát ještě nehrají soutěže,“ napouhých třicet pět procent požadované mítl jeden z opozičních politiků. „Když
částky? Proč mají dostat jen jeden milion si pomyslím, kolik peněz jsme dávali
a dvě stě tisíc korun, když žádali tři mili- panu Tomigovi, v posledních dvou le-

Krasobruslení Prostějov

700 000
Prostějovský volejbal

TJ Prostějov

1.SK Prostějov

Souhrnná částka pro sportovní dotace byla oproti loňsku navýšena
pro rok 2018 o zhruba čtyři miliony korun. Pro seniorské kategorie
činí 7 330 000, mládež obdržela
dalších 5 800 000, což v součtu činí
13 130 000 korun. „Přesto jsme v mnohých případech nevyhověli částkám,
které oddíly ve svých žádostech požadovaly... Někdy jsme jim tyto žádané peníze
museli pokrátit, aby se dostalo na všechny,“ zkonstatovala Hemerková.
Dotace na činnost dospělých týmů byly
schváleny během deseti minut. Největší
kousek z koláče si ukrojili třetiligoví fotbalisté 1.SK Prostějov, a to takřka půldruhého milionu korun. Necelý milion obdržela Tělovýchovná jednota Prostějov
sdružující několik odvětví včetně například plavání či sportovní gymnastiku, ale
také jachting, kuželky či karate. Na sedm
set tisíc dosáhl volejbal, šest set tisíc podpory získá „A“-tým hokejových Jestřábů, jen o třicet tisíc méně krasobruslení
a přes půlmilionovou hranici se vyšplhal
ještě čechovický Sokol. Připomeňme,
že profesionální kluby jako lední hokej
či basketbal budou ještě řešeny v rámci
marketingové smlouvy o reklamě, kde se
jedná o milionových částkách. Tradičně
se letos dostalo také na házenkáře, boxery, atlety, v menší míře pak lukostřelecký
a korfbalový oddíl či nově založený klub
hokejistek HC Rebels.

LHK Jestřábi Prostějov „A“ - team 600 000

900 000

1 400 000

ROZDÌLOVALO SE
PØES 13 MEGA

a nevěděli jsme přesně, kolik nás to bude
všechno stát. Jsem ale rád, že jsem dostal
slovo a mohl sporné záležitosti vysvětlit.
Pokud nám nyní dáte na činnost milion
a dvě stě tisíc korun s tím, že na druhé
pololetí si můžeme požádat o další dotaci, nemám s tím problém. Jestliže tuto
částku do června nespotřebujeme, určitě
zbylé peníze vrátíme. Můžete si být jistí,
že s finančními prostředky nakládáme
velice hospodárně. A ujišťuji vás, že od
příští sezóny budeme mít skutečně nové
kategorie. Už se na tom domlouváme
s rodiči, jejichž chlapci u nás budou už
od dubna či nejpozději května trénovat,“
uvedl vše na pravou míru Milan Sedlo,
předseda SK Prostějov 1913.
Po jeho proslovu primátorka Alena
Rašková ukončila pondělní část jednání
zastupitelstva. Přesto se ještě druhý den
v úterý 20. února o mládežnickém hokeji v Prostějově znovu ještě hodinu živě
debatovalo. Nakonec dotace pro mládežnický sport včetně hokeje byly schváleny
společně. Včetně 1,2 milionu korun pro

schválené dotace statutárního mìsta
prostìjova sportovním klubùm
na èinnost v roce 2018

1 200 000

ony? Vždyť LHK Jestřábi spolek jsme
v minulosti vždy schvalovali každoročně
hodně přes dva miliony. Mně to nyní
pro SK 1913 připadá podezřele málo,“
nechal se slyšet František Švec (nezařaMichal
zený). „Obecně souhlasím s panem ŠveKADLEC
cem. Rada města nemá žádný problém,
za přispění
aby SK Prostějov 1913 později zvýšila
požadovanou dotaci, jakou v minulosti
Petra Kozáka
dostával LHK Jestřábi spolek pod vedePři konečném schvalování dotací spor- ním pana Tomigy. V tomto okamžiku to
tovním klubům v Prostějově na rok 2018 ale není možné. Předseda klubu pan Sedbrali radní ohledy na doporučení spor- lo totiž v žádosti uvedl nepravdivé údaje,
tovní komise a také finančního výboru.
„Schvalujeme pouze položky nad padesát tisíc korun. Žádostí od klubů pod touto hranicí máme asi šedesát, v rámci své
kompetence je bude projednávat rada
města,“ prohlásila na úvod schvalovacího
procesu Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky statutárního města Prostějov.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

tech po 2,8 milionu korun každý rok,
a pak jsme na něj podali trestní oznámení za podvod, tak částka 1,2 milionu pro
SK 1913 mi připadá jako jedna velká
ostuda,“ ulevil si také Josef Augustin.
V další hodinové diskusi o tomto tématu nenechali další opoziční zastupitelé
na náměstkyni Hemerkové nit suchou.
„Škoda, že jste s takovou přesností v minulosti nekontrolovala žádosti právě
pana Tomigy, který v nich jasně lhal, že
na něj není žádná exekuce. Vy jste to
věděla, a přesto jste byla první, která tak
vysoké dotace pro LHK Jestřábi navrhovala,“ shodovali se další.
„Neměříte tedy stejným metrem!
Zatímco za schválení dotace pro
pana Tomigu jste mě chtěli odvolat
z funkce, protože jsem nepostřehla
lež v jeho žádosti, tak nyní, když se
objevily nepravdivé informace v žádosti pana Sedla, tak požadujete její
schválení? To snad ne,“ bránila se logicky náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.

SK Prostějov 1913

PROSTĚJOV Zatímco na svém zasedání začátkem uplynulého
týdne schválili prostějovští zastupitelé dotace do kultury i sociální
oblasti bez mrknutí oka, o finanční podpoře sportovním klubům
diskutovali v pondělí dvě hodiny a druhý den v úterý přidali další hodinu! Aby to ale Večerník upřesnil, bez onoho již vyřčeného
mrknutí oka by komunální politici zvedli ruku i pro sportovní
dotace navržené radními, nebýt nesrovnalostí u mládežnického
hokejového oddílu SK Prostějov 1913. A tady skutečně padla kosa na kámen, o čemž svědčily bouřlivé diskuse plné emocí. Proto
jsme si tuto záležitost vzali pod náš dnešní drobnohled...

„Jde o bouři ve sklenici vody,“
reagoval šéf SK Prostějov 1913

REAKCE náměstka Pospíšila

NA KRITIKU FANOUŠKŮ
„Článek na facebookové stránce Fans of Prostějov týkající se dotace hokejovému klubu SK Prostějov 1913 lze označit za text manipulativní
a za hranicí slušnosti,“ píše na serveru prostejov.eu náměstek primátorky
Jiří Pospíšil a pokračuje: „Nabízí se otázka, zda jde fanouškům o podporu hokeje, nebo o politický boj proti vedení města...“
Shrňme si fakta:
V loňském roce od začátku ledna do konce dubna vyčerpal klub SK Prostějov 1913 za nájem částku ve výši 182 750 Kč, za dopravu 48.693 Kč.
V období od srpna do prosince částku 787 275 Kč za nájem a 112.046
Kč za dopravu (konkrétně od října do prosince).
Z přidělené dotace ve výši 1 200 000 korun zůstala nevyčerpána částka
300 679 Kč.
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo na svém jednání dne 19. a 20.
2. 2018 pro SK Prostějov 1913 dotaci ve výši 1,2 miliony korun. Ta je
však určena pouze na období leden až červen tohoto roku! Na druhou
část sezóny bude částka navýšena. Snahou města je, aby klub SK 1913
vzal pod svá křídla i zbytek hráčů LHK, kteří nemohli v této sezóně hrát
soutěže.
Celou záležitost jsem řádně projednal ještě před zasedáním zastupitelstva města s vedení klubu panem Mudrlou a panem Černoškem. Ti s navrženým postupem souhlasili!
Do žádného bahna tedy mládežnický hokej vržen není a nikdo malým
hokejistům pod nohy klacky nehází. Právě naopak, což prokáží následující měsíce.“.

