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POLICII



Kvitová:
pùl roku
!
bez tenisu

PROSTĚJOV Selhání srdce, krvácení do mozku, kolaps plic a selhání ledvin. Paranoia, deprese, úzkosti a chorobné lhaní. Rozklad lidské osobnosti i celých rodin. Za tím vším lze najít pervitin. Mladým lidem u nás ho
v opravdu nevídaném množství dodával čtyřiatřicetiletý Prostějovan Marcel C., žijící v Krasické ulici. Na drogách vydělával stovky tisíc korun, co však jejich prodejem způsobuje, to ho nezajímalo. Díky odposlechům telefonických hovorů tohoto drogového dealera však mohli policisté v prosinci loňského roku provést rozsáhlý
zátah na prostějovské feťáky. A výsledek se opět dostavil!
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Bezdomovci u ohýnku
Prostějov (mik) - Po demolici starých a již polorozbořených domků
za místním nádražím v Prostějově se
zdálo, že bezdomovci, kteří je obývali, celý prostor opustí. Večerník však
zjistil, že malá část lidí bez trvalého
přístřeší zde zůstala! „Odpoledne si
u budovy depa rozdělají oheň
a u něho přečkají i noc,“ sdělil svědek bydlící poblíž místního nádraží.
České dráhy, kterým pozemek patří,
zřejmě zatím nezasahují. „Lokalitu
v okolí místního nádraží kontrolujeme i nadále, v případě porušení
veřejného pořádku budeme postupovat podle zákona. Jde ale o soukromý pozemek, případný pobyt cizích
osob je věcí majitele,“ uvedl Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.

Námìstci lehli!
Prostějov (mik) - Chřipková epidemie zasáhla také prostějovskou
radnici! Během uplynulého týdne
ulehli do postele hned tři náměstci primátorky! „Jsem doma, ležím
v posteli s horečkou,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil. „Vzalo mě to,
léčím se z chřipky, ale jde to pomalu,“ přiznal rovněž Pavel Smetana.
A Zdeněk Fišer? „Snažím se to vyležet, ale moc mi to nejde, léčím se
i za pochodu. Paní primátorka má
dovolenou, tak jsem dnes musel do
práce. Někdo magistrát vést musí,“
podotkl v pátek první náměstek
primátorky. Bacilům chřipky tak
zatím zřejmě odolává pouze náměstkyně Ivana Hemerková. „Mě
jenom tak něco neporazí! Ano,
kolegové leží, jsou to přece jenom
chlapi,“ rýpla si do svých kolegů
Ivana Hemerková.

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Magoři stále nevymřeli! Naopak někteří z nich hýří neobyčejnou aktivitou.
Příkladem mohou být ti, kterým alkohol
dodal tolik sil, že zvládli přemístit sedmero popelnic doprostřed Drozdovické
ulice. Na to, aby přemýšleli, co by se stalo, kdyby tudy projížděla sanitka či hasiči, zřejmě nepomysleli.
V diskusi na facebookové skupině
Prostějov bez cenzury někteří uživatelé kritizovali i autora snímku, že místo
jejich fotografování popelnice raději
neuklidil. „Nejsem za to placený. A navíc se to dalo projet,“ reagoval dotyčný
s úsměvem.

rubriky
Večerníku

V DROZDOVICKé...

CO NÁS POTŠILO...
Prostějov v televizi. Už tento pátek
6. ledna usedneme večer k televizi
při sledování nového seriálu České
televize Četníci z Luhačovic. Milovníci detektivek a hlavně období
první republiky si budou moci vychutnat dvanáct dílů, z nichž některé epizody se natáčely v Prostějově!
Užijte si to, Prostějované...
Čtěte na straně 25!
CO NÁS UDIVILO…

Takto to vypadalo v Drozdovické ulici poslední &tvrte&ní noc v roce 2016.

Foto: Facebook

Jako v Bronxu! Zazvonit, využít momentu překvapení, zranit
a okrást! Těmito aspekty se řídil dosud nepolapený muž, který v úterý
20. prosince ráno přepadl tenistku
Petru Kvitovou v jejím prostějovském bytě v Jezdecké ulici. Sice si
moc lupu neodnesl, ale zato je slavný... Máme se bát všichni, než darebáka policie dopadne?
ZACHYTILI JSME…

Agentura Je málo zuba,., v Prost1jov1 nastupují zv1roléka,i
Blíží se velký zdravotnický problém, na který doplatí všichni
Prostějované. No, všichni... My, co
máme zuby v pořádku, tak na to
můžeme hodit bobeček, ale co ti
ostatní? V našem městě je totiž katastrofální nedostatek zubařů. Na
jednoho připadá i dva tisíce pacientů! Jak zjistila Agentura Hóser,
vedení magistrátu o tom nejen ví,
ale samotní radní tím i trpí.
„Onehdá mi při křoupání brambůrků vypadla plomba, zub pak
bolel jako čert. Okamžitě jsem
letěl za zubařem, ale seděl jsem

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Koleda, koleda Štěpáne, co to hledáš v popelnici? Kdysi bylo zvykem
na svatého Štěpána chodit od domu k domu a koledovat. Z těch dob se
nám zachovala říkanka o tom, kterak nebohý Štěpán upad na ledu, načež
byl napaden smečkou divokých psů. Ve druhé sloce si mladík stěžuje na to,
že si po tomto incidentu musí jinou koledu vyžebrati. Inu, časy se mění.
Dnes už chudí na koledu nechodí, místo toho raději prohrabávají popelnice. A to i dva dny po Štědrém večeru.
•• Úterý ••
Hráč, či rozhodčí? Pokud je nejlepším hráčem turnaje vyhlášen rozhodčí, neboť
právě on to byl, kdo největší měrou rozhodl o výsledku, pak je na místě pochybovat o regulérnosti výsledku. Nic takového ovšem nehrozilo při Memoriálu Milana Bartoška. Na turnaji v sálové kopané se totiž utkali samí rozhodčí! Připletlo se
jim do toho i kvarteto členů redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
•• Středa ••
Kašlal na řízení. „Lásku a kašel neutajíš,“ všiml si latinský spisovatel Publilius Syrus.
Pokud je člověk silně nachlazený, či po uši zamilovaný neměl by usedat ani za volant.
V obojím případě to může skončit špatně. Potvrdit by to mohl i pětapadesátiletý
řidič, který kvůli kašli přejel kruháč u zimáku a narazil do sloupu osvětlení.
•• Čtvrtek ••
Stačí málo. Někdy opomenete malou jiskru a náhle vám z ní vzplane velký požár.
Právě to se přihodilo v Tylově ulici, kde hořel byt v sedmém patře. Dvě starší ženy
se málem udusily kouřem, výše škody zřejmě přesáhne tři sta tisíc korun.
•• Pátek ••
Jako na houpačce. Také máte někdy pocit, že jste jednou nahoře a jindy zase
dole? Nejste sami. Co by měl říkat takový Saddám Husajn? Chudý chlapec,
kterého jeho nevlastní otec mlátil klackem namočeným do asfaltu, vystudoval právnickou fakultu a stal se neomezeným vládcem Iráku. Země pod jeho
vedením prosperovala, nesmyslné války s Iránem a Kuvajtem ji poslaly dolů.
Po zásahu USA, které si v oblasti bohaté na ropu chtěly uchovat svůj vliv, byl
Saddám Husajn sesazen a zatčen. Oběšen byl přesně před deseti lety.
•• Sobota ••
Začátky a konce. Vždy, když něco končí, něco jiného začíná. A to jsou hned dva
důvody, proč to pořádně oslavit. Že tento postoj má u nás stále své hojné zastánce,
dokazovaly i loňské bujaré silvestrovské oslavy, které skončily až letos...
•• Neděle ••
Výšlap do nového roku. Nezdar není špatný. Je to prostě jen možnost začít
znovu, moudřeji a s větší motivací. Mezitím však není špatné vyjít si na procházku na čerstvý vzduch. S přáním, aby nový rok byl aspoň tak dobrý jako
ten předchozí, si vyšláply tisíce lidí na vrchol Kosíře.

MILUJE
ME
VEERN
ÍK

letos slavíme jubileum...

rubriky

v čekárně dva a půl dne, než jsem
přišel na řadu. Fronty stály až
venku před ordinací,“ postěžoval
si Pavel Šlehačka, náměstek primátorky. Podobnou zkušenost
má i opoziční zastupitel Jan Nicnevrátil. „Já čekal taky dva dny,
ale nedočkal jsem se. Zubařka
zkolabovala po ošetření 1 174.
pacienta a já byl 1 175. na řadě!
Byl to pech, měl jsem oteklou celou pusu. Jednoznačně za to může
současná radniční koalice. Tu zajímá jen bourání kulturáku a financování hokeje, ale že by řešila
problém naprostého nedostatku
zubařů, to ji ani nenapadne,“
rozčiluje se Jan Nicnevrátil z hnutí Nic se v Prostějově nezmění.

KRIMI
íslo

Pachatele krvavého přepadení
Petry Kvitové se prostějovským
kriminalistům sice nepodařilo zatím vypátrat, do pažeb
svých pistolí si ale mohou udělat jiný významný zářez! Železa na ruce totiž nasadili jednadvacetiletému mladíkovi,
který v krátkém časovém sledu
přepadl s nožem v ruce hned
tři herny v Prostějově!

3
Z provozoven ve Svatoplukově, Plumlovské a Dolní ulici si
odnesl sedmadvacet tisícovek,
za což mu teď hrozí až deset let
vězení. A jelikož byl za stejnou
činnost v roce 2016 již jednou
odsouzen, putoval okamžitě do
vazby. Dobře mu tak!

PEDPLATNÉ
LEVN
strana 13

To však není zas až taková pravda. Agentura Hóser se pochopitelně zajímala, jak to bude s dentisty a následně i lidmi, které bolí
chrup. Do akce byly prostějovskými konšely povolány zálohy. „Nemáme jinou možnost. Požádali
jsme všechny zvěrolékaře, zda by
nepomohli. Kladně se jich vyjádřilo přes tři sta, jsou mezi nimi
i zvěrolékaři amatéři. To ale nevadí, ti budou zuby jen trhat,“
prozradila řešení primátorka
Prostějova Alena Rašáková.
Agentuře Hóser tuto skutečnost
potvrdil jeden z prostějovských
zvířecích doktorů. „Rád pomůžu
v nouzi, pro mě to není žádný
problém. Já už trhal zuby slo-

nům, žirafě a dokonce i gorile.
Mám na to výjimečný recept. Pacienty uspávám ránou kladivem
do hlavy a zuby trhám pneumatickými kleštěmi. Za pár vteřin je
po všem,“ těší se na novou práci
s lidmi Ferdinand Kozojed. „Já
mám vysokoškolský diplom, takže budu moci i plombovat, brousit
a bělit. Osobně používám plomby
z psího trusu, ty vydrží nejdéle
a pacienti budou spokojeni,“ dodal ještě další ze zvěrolékařů Jindřich Utratil.
Za Agenturu Hóser Majkl

1 979

Přesně tolik lidí v Prostějově onemocnělo před Vánoci chřipkou. Je to
celkový počet nemocných, který přesahuje hranici pro vyhlášení chřipkové epidemie. Hygienici ale varují,
že nyní v úvodu nového roku se tento
počet určitě zvýší. Dospělí i děti totiž
zamíří z dovolených přímo k praktickým lékařům...
ZAUJALY NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

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

JOSEF VŠETIČKA
se narodil 2. května 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 27 let a měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

Foto: Michal Kadlec

MICHAELA
FALTÝNKOVÁ
A IVANA
KOŠÁLOVÁ
Obě mladé Prostějovanky mají
srdce na svých místech. Ani jedna nemyslí jen na sebe, ale snaží
se pomoci druhým. Dokázaly to
v polovině prosince při charitativní sbírce pro bezdomovce,
ale i před samotnými Vánoci,
kdy rozdávaly dárky v prostějovském domově důchodců i na
oddělení LDN.
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ CHLAP DNES
VYLEZE Z VODY,
JE Z NĚHO ŽENSKÁ!“
Pořadatel Vánoční koupele
v plumlovské přehradě Michal
Mucha věděl, že v mrazu
se mnoha pánům hodně věcí
„smrskne“!
POÈASÍ v regionu

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 30 let a měří mezi 175 až 185
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.
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OHŇOSTROJ NEBYL VIDĚT!

Novinka za čtvrt milionu se krutě nepovedla...
BYLI JSME
U TOHO

FOTO & VIDEO
GALERIE

www.vecernikpv.cz

Námstí zaplnné stovkami divák', v&etn té nejmenší drobotiny. Všichni ale
odcházeli ze silvestrovského oh(ostroje s velkou dávkou roz&arování...
3x foto: Michal Kadlec

Více se dočtete na straně 23!

Nový
rok

nese novou akci
na pedplatné
Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 13

ZÁHADY kolem MRTVOL

Michal KADLEC
V neděli 18. prosince 2016 se
do Ivaně rozjeli policisté, lékaři
záchranky i laboratorní policejní automobil. „Mohu pot-

vrdit, že prověřujeme úmrtí
šestasedmdesátileté ženy v obci
Ivaň. Tělo ženy bylo nalezeno
v jejím domě. Nic nenasvědčuje
cizímu zavinění. Byla nařízena
zdravotní pitva, na jejíž výsledky
čekáme,“ řekl Večerníku policejní mluvčí František Kořínek.
„Nemyslím si, že vyšetřování
policie prokáže něco jiného než
přirozené úmrtí naší občanky.
Paní prostě nevycházela dlouho
ze svého domku, tak ji lidé začali
hledat. Bohužel ji našli doma,
ale nebylo už jí pomoci. Podle
mě zemřela přirozenou smrtí,
nějaký věk už přece měla,“ sdělil
Večerníku Petr Cetkovský, starosta Ivaně.
Dva dny předtím šlo ovšem
o daleko horší a závažnější

případ. Ten už tak jasný zřejmě
nebude. V lese u Rozstání
ležel mrtvý muž ve značném
stádiu rozkladu těla. „V pátek
šestnáctého prosince bylo
v katastru obce Rozstání nalezeno tělo sedmatřicetiletého muže.
Příčiny jeho úmrtí prověřujeme.
Za účelem vyloučení cizího
zavinění byla nařízena soudní
pitva, a taktéž čekáme na její
výsledky, odpověděl na dotaz
Večerníku František Kořínek
s tím, že další informace nebude
Policie ČR s ohledem na rodiny
obou zemřelých zveřejňovat.
Bližší
podrobnosti
chtěl
Večerník získat od starosty Rozstání Jiřího Szymszy, bohužel
v závěru uplynulého týdne nezvedal telefon.
(mik)

➢

„Únosce na m dal BOMBU,“
íká ztracená dcera
Pohřešovaná slečna Renata
se sama ozvala redakci

EX

EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV V uplynulém čísle
jste se na tomto místě mohli dočíst o mamince, která zoufale hledá vlastní dceru, aby s ní mohla
strávit Štědrý den. Ke šťastnému
vánočnímu shledání nakonec nedošlo. Dcera je však už v pořádku.
Přesto nás ona sama šokovala tím,
co se jí mělo přihodit...
Renata Havlíčková se své mamince
nakonec ozvala. Učinila tak ovšem až
poté, co o ní 19. prosince 2016 vyšel
článek ve Večerníku. Následně kontaktovala i naši redakci. „Jsem v pořádku.

Pouze jsem se vrátila k bývalému příteli, který žije v Kroměříži,“ oznámila
nám slečna Renata. Zajímalo nás, proč
ji před Vánocemi do bytu jejích rodičů
na ulici Jana Zrzavého přivezli policisté. „Byla jsem předtím unesena jedním
člověkem z Prostějova, který na mě dal
bombu a nutil mě, abych říkala, co si
přeje,“ šokovala nás slečna Renata, které jsme se vyptávali i na další podrobnosti jejího únosu. Její odpovědi však
nezněly zcela věrohodně.
Faktem je, že poté, co ji přivezla policie, se slečna Renata u svých rodičů
dlouho neohřála. Po pár hodinách si
pro ni taxíkem přijel její bývalý přítel. Od té doby se rodičům neozvala.
„Vrátila jsem se k bývalému příteli.
Jsem s ním šťastná a nechci na tom
nic měnit,“ dodala sedmadvacetiletá žena, které prý léky na epilepsii

MAŽORETI

v ledové Hané!
Foto: Marcela Iránková
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ROZSTÁNÍ, IVAŇ Dva nepříjemné
případy nálezů mrtvol muže
a ženy řešili v polovině prosince
uplynulého roku policisté na
různých místech Prostějovska.
V Ivani se sousedé podivovali nad
tím, že šestasedmdesátiletá seniorka dlouho nevychází ze svého
domu. Našli ji uvnitř mrtvou. Horší
to bylo v lese u Rozstání, kde ležel
sedmatřicetiletý muž bez známek
života. Podle informací Večerníku
měl obličej rozkousán od lesní
zvěře!

PROSTĚJOV Tomu se říká pořádné fiasko!
Silvestrovský ohňostroj na náměstí T. G.
Masaryka zcela překazila hustá mlha.
pro Večerník
Jakékoliv světelné efekty nebyly takřka
vidět. Pískot notně zklamaných dvou tiMichal
síc návštěvníků nebyl adresován pořadaKADLEC
telům, ale zřejmě tomu „pánovi“ nahoře
v nebesích, který Prostějovanům zkazil silvestrovskou podívanou. „Jestli
to mrzí? To je slabé slovo! Štve mě to nejenom kvůli tomu, že jsme připravili naprosto krásnou novinku, ale hlavně kvůli lidem. Někteří z nich přijeli
do Prostějova i z dalekých končin regionu. Je to fakt pech,“ řekla Večerníku
zklamaná náměstkyně primátorky Ivana Hemerková.
Ohňostroj, který byl doprovázen mluveným slovem o celé historii
Prostějova a také nápaditou hudbou, se tak bohužel stal černou kaňkou
posledního dne roku 2016...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

klikni na

NEZAMYSLICE Klobouk dolů! Letos na Silvestra byla voda v říčce Hané tak studená, že
i ryby z ní migrovaly ven, aby se ohřály někde
u kamen. Ani to však nezabránilo Mažoretům
z Nezamyslic v pořádání už třetího nultého
otužileckého Memoriálu Dobromila Plovce.
„Bylo to krásné. A všichni přežili,“ zhodnotil
koupel v ledové vodě Jan Košárek.
(mls)

Renata Havlí&ková se dle svých slov
vrátila k bývalému píteli, který nepopírá svoji kriminální i drogovou minulost.
Foto: archiv L. Havlíkové

a zimní věci, které si nechala u rodičů,
nechybí. Její současný milý nám při
této příležitosti potvrdil, že má za sebou kriminální i drogovou minulost.
„Dříve jsem fetoval a také jsem byl
podmíněně propuštěn z vězení. Není
ovšem pravdu, že bych měl nastoupit
do výkonu trestu. Pouze mě v polovině ledna ve Zlíně čeká další soud,“
upřesnil Robert Olšanský.
(mls)

Na radnici se svlékla

DO SPODNI2KY!
PROSTĚJOV Značné patálie prožili
strážníci v Prostějově s osmadvacetiletou ženou těsně před Vánoci.
„Lehce podnapilá mladá žena svým
chováním ve čtvrtek 22. prosince
obtěžovala okolí. Se strážníky se prvně
setkala po půlnoci, a to po oznámení
taxikáře, ke kterému si sedla do vozidla, přestože nebyla zákaznicí. Na
žádost řidiče, aby vystoupila, nikterak
nereagovala. Vůz opustila až na výzvu
přivolané hlídky, ale zanedlouho se
s ní strážníci setkali znovu. Tentokrát
se žena nacházela v baru, kde měla
dotírat na přítomné hosty,“ uvedla
Jana Adámková z Městské policie
Prostějov. Do třetice byla hlídka volána v pátek 23. prosince ráno po
deváté hodině, kdy dotyčná osůbka
zavítala do budovy magistrátu, kde
si svlékla kabát. „Na sobě měla jen
spodní prádlo! Než strážníci dorazili
na místo, člen ochranky ji vyvedl ven.
Prý se chtěla jen ohřát, pak z místa
odešla. Jelikož ani v jednom případě
nevznikla nikomu škoda na majetku
ani jiná újma, nebylo zapotřebí dalších
úkonů ze strany hlídky,“ uzavřela Jana
Adámková.
(mik)
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V roce 2017 si pipomínáme 20. výroí od vydání prvního ísla PROSTJOVSKÉHO Veerníku,
které se objevilo v prodeji 27. kvtna 1997. eká vás ada novinek, pekvapení a dárk.
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Na zámku v Brodku to stále žije Bezru5.v domek se bourat
nebude. SPADNE SÁM?
Po zemelém Richardu Belcredim (ve výezu) pevzali zámek jeho synové
Richard a Alain.
Foto: archiv Veerníku

tu
Konalo se
í
i rozsvícen
stromu
vánoèního

Napsáno
pred

2. 1. 2007

proměnil ve středověkou řemeslnickou osadu. Své stany
a dílny pod širým nebem tu rozložil
třeba kovář, truhlář nebo tkadlena.
Součástí akce byl i středověký jarmark. Kromě řemeslníků zde byli
k vidění i vojáci ze skupiny historického šermu Sarras. Na povedenou
akci se podařilo navázat i poslední
listopadovou sobotu, kdy přímo
na nádvoří zámku proběhlo hojně

navštívené slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Jeho součástí
byl opět jarmark, během něhož bylo
otevřeno i přízemí zámku.
„Prostředí
nádvoří
zámku
připravilo neskutečnou atmosféru.
Poděkování patří hlavně rodině
hraběte Belcrediho,“ uvedli na
svém facebookovém profilu místní
hasiči, kteří akci spolupořádali. Vedení obce věří, že se na spolupráci
s majiteli zámku podaří navázat
i v budoucnu. „Jsme si vědomi
toho, že zámek patří mezi dominanty městyse. Jsme proto rádi za
přístup jeho vlastníků a věříme, že
podobné akce se v jeho areálu budou konat i v tomto roce,“ vzkázal
Radek Rozmánek, starosta Brodku
u Prostějova.
(mls)

KOSTELEC NA HANÉ Je to již více
jak deset let, co byl pro veřejnost
uzavřen červený domek v Kostelci
na Hané. Do roku 2005 zde fungoval Památník Petra Bezruče. Autor
Slezských písní zde totiž strávil poslední roky svého života. To však nebyl pádný důvod, aby se sem hrnuly
davy. Červený domek nakonec zůstal opuštěný stejně, jako býval jeho
dávný obyvatel. Zatímco některým
lidem samota vyhovuje, domům určitě nesvědčí.
Před rokem vyvolala pozdvižení zpráva, že se Olomoucký kraj chystá „červený domek“ srovnat se zemí. Za tímto
účelem požádalo Ministerstvo kultury
České republiky, aby vyškrtlo nemovitost ze seznamu kulturních památek.
Podle zprávy, která putovala z kraje na
ministerstvo, byl objekt „značně přeceňován“. A žádosti tak vyhovělo. Proti
tomu se však zvedla vlna nevole. Řada
lidí nejen z Kostelce na Hané si náhle
vzpomněla básníka, jehož dílo sice
bylo komunistickým režimem výrazně protěžováno, to mu ovšem nikterak
neubíralo na kvalitě. Obzvláště pokud
samotný Bezruč se titulem „národní
umělec“ nijak zvlášť neoháněl, utíkal

„)ervený domek“ je uzavený již od
roku 2005 a podle toho také vypadá...
Foto: Martin Zaoral

před veřejností i ovacemi a žil spíše životem prominentního tuláka.
Snad i díky všeobecnému pozdvižení kraj od svého záměru upustil
a dům stále stojí na svém místě. Jenže jeho stav je stále horší a stává se
z něj skutečný Stín minulosti... Nelze
se tomu vůbec divit, pokud se v něm
už více jak deset let netopí a stěny jsou
provlhlé. Zajímalo nás, kam se situace za uplynulý rok posunula. „Vůbec
nikam. V současnosti se o demolici
Bezručova domu v Kostelci určitě
neuvažuje. Ovšem ani oprava není na

pořadu dne,“ reagoval na dotaz Večerníku Daniel Zádrapa, ředitel Muzea
a galerie v Prostějově, které mělo dům
v minulosti na starosti.
Dům stále patří Olomouckému kraji, který si s ním už řadu let očividně
neví rady. A situace se zřejmě hned tak
nezmění. Na podzim totiž proběhly
volby a nové krajské zastupitelstvo
zřejmě bude řešit jiné problémy. „Dokážu si představit, že by celý areál mohl
opět ožít. Musel by však nabídnout
i něco víc než jen vzpomínky na Petra
Bezruče. Nezbytnou podmínkou je
však oprava červeného domu a úprava
přilehlé zahrady. Osobně bych uvítal
demolici vedlejšího ´bílého domu´,
který ostatně není s Bezručem nijak
výrazněji spojen. Místo něj by se mohlo
postavit něco nového,“ prozradil jisté
možnosti Daniel Zádrapa.
Osamělý a stárnoucí Petr Bezruč
bydlel v Kostelci na Hané devatenáct
let. Pro další osud „jeho“ domu se to
v současnosti zdá být spíše prokletím
než požehnáním. Zajímavou cihlovou stavbu by její „normální“ majitel
zřejmě opravil a staral se o ni. Takhle
zůstává osamocena stejně, jako kdysi
býval sám Bezruč...
(mls)

Odvrácená tvá, Silvestra: SEBEVRAŽDA V GARÁŽI!
Během vánočních svátků a Silvestra měla plné ruce práce prostějovská záchranná služba. Lékaři
vyjížděli k mnoha případům zranění, nechyběly úrazy při zacházení s pyrotechnickými zábavními prostředky, při dopravních
nehodách, úrazy v domácnosti
a lékaři také převáželi do nemocnice značně podnapilé lidi, kteří
si pádem na zem způsobili zra-

nění. Rok 2006 však skončil také
jednou velkou tragédií.
V Kostelci na Hané si na život sáhl muž,
který se v garáži otrávil výfukovými
zplodinami z auta. „Už na Štědrý den
jsme vyjížděli k případu, kdy se v jedné obci na kraji prostějovského okresu
opařila patnáctiletá dívka. V kuchyni
přenášela velký hrnec s vařící vodou
a zřejmě zakopla, přičemž hrnec na sebe
převrhla. Dívku jsme převezli do pros-

tějovské nemocnice s popáleninami na
dvaceti procentech povrchu těla. Mezi
svátky jsme pak vyjížděli k dopravním
nehodám, při dvou z nich utrpěli cyklisté lehčí zranění poté, co byli sraženi
osobními vozidly,“ sdělil Večerníku šéf
prostějovské záchranky Pavel Holík
s tím, že nejhorší zásah čekal na záchranáře na Silvestra. „Poslední den
v roce jsme do nemocnice převezli velice mnoho podnapilých lidí. Mezi nimi

byli i čtyři muži, kteří si v opilosti a následném pádu na zem způsobili tržná
zranění na hlavě. Ošetřovali jsme rovněž sedmnáctiletého mladíka, který
při manipulaci s pyrotechnikou utrpěl
popáleniny na ruce, a v důsledku toho
musel být ošetřen na chirurgii. Na Silvestra jsme ale byli svědky i tragické
události. V Kostelci na Hané došlo
k sebevraždě mladého čtyřicetiletého
muže. Nešťastníka našli členové rodi-

ny na Silvestra ráno v garáži. Muž zřejmě předešlý den večer garáž uzavřel,
spustil motor osobního auta a otrávil
se tak výfukovými plyny. Po příjezdu
na místo jsme mu bohužel už nedokázali pomoci. Přivolali jsme policii a tělo
muže poslali ke zdravotní pitvě. Zatím
je čin kvalifikován jako sebevražda, pokud bude mít policie pochyby, pitva se
ze zdravotní změní na soudní,“ řekl
Pavel Holík.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU

jak šel čas Prostějovem ...

U svaté Anny

Fungoval zde mlýn i lázn. Ulice byla pojmenovaná podle polohy v blízkosti
kaple sv. Anny. Bhem nmecké okupace se v letech 1940 až 1945 nazývala
nmecky St. Anna-Gasse. Naproti kaple se nachází bývalý takzvaný Drozdovický mlýn, jehož existence je doložena již v šestnáctém století. V roce 1907
byla v areálu mlýna vybudována parní pila, pozdji zde byly provozovány lázn, od roku 1910 pibyla pekárna.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Západní ulice

Přelom roku je vždy spojen s rizikem nebezpečí úrazů. Co si budeme vykládat, alkohol dělá divy
a mnohým z nás utlumuje jakékoliv
zábrany. Před deseti lety byl Silvestr
spojen s tragickou událostí. Postupem let bylo ještě hůř, Večerník často
v prvním lednovém čísle přicházel
s neradostnými zprávami o obětech
na životech. Až v posledních třech
letech se kupodivu karta obrátila.
„Vůbec nic se nestalo, byl naprostý
klid, neměli jsme žádnou práci,“
znějí nejčastější vyjádření policistů,
strážníků, hasičů i lékařů. Těžko
říct, jestli je to náhoda, nebo šli Prostějované takzvaně do sebe a dávají
na sebe větší pozor. Každopádně je
to ale dobře, na Nový rok se máme
radovat, nikoliv plakat nad ztrátou
života svého blízkého či známého.
(mik)

17010110005

BRODEK U PROSTĚJOVA
Přesně před rokem, tedy 2. ledna 2016, se v místním kostele
mohli lidé naposledy rozloučit
s hrabětem Richardem Belcredim. Vzdělaný aristokrat, který
spojil poslední roky svého života
se zámkem v Brodku u Prostějova,
zemřel ve věku devadesáti let. Zapojení zámku do dění v obci to
ovšem výrazněji nepoznamenalo.
Na Richarda Belcrediho místní vzpomínali jako na velmi vzdělaného,
hovorného a šarmantního pána. Podstatnou část svého života pracoval
v Mnichově pro rádio Svobodná Evropa. Zámek získal po roce 1989 v restituci. V té době působil jako
velvyslanec ve švýcarském
Bernu, obci mimo jiné
napomohl k plynofikaci. V Brodku trvale žil
od roku 1999. Za jeho
působení prošel zámek
částečnou rekonstrukcí, na
jeho nádvoří se konaly četné koncerty.
Po smrti Richarda Belcrediho přešel
zámek do vlastnictví jeho synů. Zatímco starší Richard trvale žije a pracuje ve
Vídni, mladší Alain v Mnichově. Přesto
se netajili tím, že k zámku mají blízký
vztah, cítí za něj odpovědnost a rádi by
pokračovali ve spolupořádání akcí.
To se také povedlo. V polovině
září loňského roku se u příležitosti
brodeckých hodů zámecký park

letos slavíme jubileum...
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Kočky u hřbitova

Ve čtvrtek 22. prosince odpoledne
na základě telefonického oznámení
vyjížděla hlídka na hřbitov, kde se
u bočního vchodu měla nacházet čtyři odložená koťata. Strážníci ale v dané
lokalitě nalezli čtyři dospělé kočky
a dvě odrostlejší koťata. Žádná z nich
se v ohrožení života nenacházela.
Všechny byly schopné samostatného přežití ve volné přírodě. Je pravděpodobné, že toto kočičí uskupení
se zdržuje na uvedeném místě kvůli
přikrmování od návštěvníků hřbitova
nebo se o ně starají majitelé skleníků.

 

„Žebrák“ na benzince

Neopatrností přišel o peněženku,
poté žadonil od lidí peníze. Ve čtvrtek 22. prosince večer bylo přijato
sdělení od obsluhy čerpací stanice
o muži, který chodí po prodejně
a přítomné žádá o zapůjčení peněz.
Strážníci zjistili, že se jedná o řidiče
dodávky, kterému byla v prostorách
nákupního střediska na okraji města odcizena peněženka s finančními
prostředky. Na cestu do Brna, kde
byla jeho cílová stanice, ale měl
dostatek pohonných hmot, tudíž
nebylo zapotřebí ze strany hlídky
žádného opatření.

Rozlícený věřitel
Stavil se pro dluh před domluveným termínem. Muž navštívil ve
čtvrtek 22. prosince bývalou přítelkyni z důvodu vrácení zapůjčených
peněz. Žena finanční částku neměla. To ho rozlítilo natolik, že po
odchodu pěstí několikrát udeřil do
dveří, které tímto poškodil. Jelikož
vyčíslená škoda nepřesáhla částku
5 000 korun, je tímto podezřelý
z přestupku proti majetku.

Na Ježíška v autě

Strachovala se zbytečně! Dvaapadesátiletá žena si v sobotu
24. prosince povšimla v zaparkovaném vozidle psa. Svoji obavu o něj
oznámila prostřednictvím linky
156. Hlídka situaci prověřila. Pes
byl menšího vzrůstu, ve vozidle
měl deku a rozhodně se o týrání
nejednalo. Majitel byl pravděpodobně na návštěvě, neboť prostřednictvím městské kamery bylo
zjištěno, že za hodinu po oznámení
odjel.

Ohleduplné dítko
V pondělí 26. prosince o půl páté
ráno objevil bydlící spícího hocha
před bytem ve 12. patře. Přivolaní strážníci zjistili, že šestnáctiletý
chlapec je s rodiči na návštěvě u příbuzných. Protože si nevzal klíče od
bytu a nechtěl rodinné příslušníky
při svém pozdním návratu budit,
ulehl přímo na chodbě. Následně
byli zkontaktování rodiče, kterým
byl mladistvý předán. O protiprávní
jednání se nejednalo.

Opilí na nádraží
Podnapilé osoby nesmí pobývat
v hale nádraží. Trojice mladíků se
však v pondělí 26. prosince zdržovala
v prostorách místního nádraží. Jeden
z nich byl značně ovlivněn alkoholickými nápoji a k tomu ještě popíjel
pivo. Tímto jednáním se dopustil
přestupku podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
který v těchto místech zakazuje vstup
podnapilé osobě. Protentokrát bylo
vše vyřešeno domluvou.

krimi
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S nožem v ruce si vynutil sedmadvacet tisíc, hrozí mu deset let...
PROSTĚJOV Jak se říká, do třetice všeho dobrého i zlého.
Tiskový odbor Policie ČR zaslal první den po vánočních svátcích do médií skvělou zprávu. Pachatel tří prosincových loupeží
v Prostějově byl dopaden! Přestože si jedenadvacetiletý
muž nepřišel na nikterak závratnou částku, hrozí mu vysoký
trest, neboť všechna přepadení absolvoval se zbraní v ruce...
Původní domněnky, že mladík má na svědomí i krvavé přepadení tenistky Petry Kvitové, se nepotvrdily.

Petr KOZÁK

K prvnímu přepadení došlo v pátek
16. prosince krátce před dvaadvacátou hodinou v baru ve Svatoplukově
ulici v Prostějově. „Přepadená servírka
pachateli pod pohrůžkou nožem vydala peněženku s denní tržbou ve výši
téměř osmnáct tisíc korun,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro územní odbor Prostějov.
K dalším dvěma událostem došlo ve
středu 21. prosince v barech na prostějovských ulicích Dolní a Plumlovská. Také zde pachatel po obsluze pod
pohrůžkou nožem požadoval vydání
finanční hotovosti. „V prvním případě se ve čtrnáct hodin takto zmocnil
číšnického fleku s finanční hotovostí
bezmála jednoho tisíce korun. Po činu
pachatel z provozovny utekl, ale byl
pronásledován poškozeným. Na útěku

směrem k ulici Újezd pronásledovaný
pachatel peněženku i s hotovostí zahodil, ale podařilo se mu utéct,“ uvedl
tiskový mluvčí prostějovské policie.
O dvě hodiny později se lupič zastavil
v Plumlovské ulici. „Také zde servírka pod pohrůžkou nožem ze strachu
vydala finanční hotovost. V tomto
případě šlo o částku přesahující osm
tisíc korun. Pachatel z místa činu opět
utekl,“ konstatoval Kořínek.
Případem se již od prvního skutku zabývali prostějovští kriminalisté. „Pachatele
se policistům za vydatné pomoci pracovníka ostrahy baru podařilo zadržet
v baru v Krasické ulici v Prostějově, nedlouho po poslední loupeži. Provedeným šetřením a na základě zajištěných
stop a zjištěných poznatků se kriminalistům ještě týž den podařilo prokázat,
že zadržený jednadvacetiletý muž se dopustil všech tří uvedených loupežných


 
Přišel o špiritus
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přepadení. Na základě předložených
důkazů se muž k činům poté doznal,“
svěřil médiím tiskový mluvčí v úterý
27. prosince dobrou zprávu.
Dalším šetřením se kriminalistům
podařilo zadrženého muže ustanovit
jako pachatele krádeže ze dne 8. prosince 2016. V tento den ve večerních
hodinách měl v jedné z prostějovských
restaurací ze stolu odcizit obálku s finanční hotovostí 12 000 korun. „Také
k tomuto činu se pachatel ve středu
jedenadvacátého prosince doznal.
Následující den si z rukou kriminalistů
převzal sdělení obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež a přečinu krádež. Za ty mu v případě prokázání viny

a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na deset let,“ nastínil další osud Jánošíka, který však nechtěl chudým dávat,
František Kořínek.
V průběhu vyšetřování se také ukázalo, že obviněný muž byl počátkem
letošního roku za obdobnou trestnou
činnost Krajským soudem v Olomouci pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody s podmíněným
odkladem. „Z důvodu zabránění další
trestné činnosti pachatele a z obavy, že by se mohl vyhýbat trestnímu
stíhání, podali kriminalisté podnět
na jeho vzetí do vazby. Ten soudce
Okresního soudu v Prostějově akceptoval,“ dodal Kořínek.

HONIČKA se psem Nemohla se zbavit
PROSTĚJOV Takovému člověku
by mělo být zvíře okamžitě odebráno! Strážníci naháněli psa, kterého majitel nechává stále volně
pobíhat po ulicích! Večerník zjistil,
že čtyřnohý huňáč už mohl být několikrát sražen autem!
„Ve středu 28. prosince okolo devatenácté hodiny byla přijata zpráva
o pobíhajícím psovi v ulici Olomoucká.
Hlídka se snažila provést odchyt, ale
pes před ní zmizel z dohledu. Přibližně za hodinu vyjížděli strážníci opět
k odchytu, neboť zmíněný pes se měl
pohybovat v ulici Vrlova. Tentokrát
huňáč skončil v rukou strážníků a poté
na služebně. Páníček si ho ještě téhož
dne vyzvedl,“ sdělila Jana Adámková
z Městské policie Prostějov. Podle informací Večerníku se nejedná o první
případ, kdy majitel tohoto psa nechal
volně pobíhat po ulicích Prostějova.
„Ve čtvrtek jsem toho psa málem srazila

autem v Olomoucké ulici. Stačila jsem
ale včas zabrzdit a zvíře odběhlo zpátky
na chodník,“ sdělila nám svědkyně. „Za
porušení zákona na ochranu zvířat proti
týrání byla majiteli psa udělena bloková pokuta. Ta může dosáhnout částky
až pěti tisíc korun,“ zareagovala Jana
Adámková. Bude to ale stačit? (mik)

opilého MILENCE!

PROSTĚJOV Na pomoc strážníky
si zavolala mladá žena, která se nemohla zbavit muže, jehož si pozvala
v noci domů. Strážníci naprosto
opilého milence odvezli doslova
z postele rovnou na záchytku!
„Osmadvacetiletá žena si během středeční noci 28. prosince pozvala na návštěvu
o tři roky mladšího muže, který nemínil
ráno její byt opustit. Na hostitelku reagoval agresivně, hrubě jí nadával a vyhrožoval. V okamžiku příjezdu hlídky ležel

v ložnici, a to v posteli své hostitelky. Až
na opakovanou výzvu strážníků k opuštění obydlí si sbalil věci a odešel, ale jen
před byt, kde si sedl před dveře a vzápětí začal hulákat, bušit pěstmi do dveří.
Na to hlídka u něj provedla dechovou
zkoušku. Nadýchal 3,08 promile,“ zkonstatovala Jana Adámková z Městské policie Prostějov. „Pro jeho stav a agresivní
chování následoval převoz na záchytnou
stanici do Olomouce,“ dodala mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)
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PROSTĚJOV Ve vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v pondělí
12. prosince jsme veřejnost informovali o soudním přelíčení s Petrou
Sedlářovou, která byla za podvody odsouzena ke čtyřem letům vězení.
V reportáži jsme však bohužel mylně uvedli, že odsouzenou obhajovala advokátka JUDr. Tamara Vránová místo JUDr. Evy Váňové. Prvně jmenovaná totiž naopak zastupovala v celé kauze jednoho z poškozených. Večerník
se tímto čtenářům, ale hlavně JUDr. Tamaře Vránové omlouvá!
(mik)

   

Marcel Coufal NA PRODEJI DROG

  ]=^[XL =>]U_ X^F`f
PROSTĚJOV Slušivý svetr, padnoucí kalhoty, drahé Exkluzivní reportáž
boty. Čtyřiatřicetiletý Marcel pro Večerník
Coufal na první pohled při- Martin
pomíná spíše obchodního ZAORAL
zástupce úspěšné firmy než
drogového dealera. Jenže klame tělem. „Obžalovaný prodával drogu desítkám klientů. Činil tak přibližně dva roky a vydělal si minimálně 412 tisíc korun. Kromě toho u něj bylo zabaveno dalších 147 gramů této drogy,“ přečetl obžalobu při
jednání 20. prosince státní zástupce Ivo Černík. Vzhledem
k cenám, za které drogy prodával, si jen rozprodejem svých zásob
mohl Coufal přijít na dalších bezmála tři sta tisíc korun!

➢ztitulnístrany
 

 

Absolvent SŠ podnikání a služeb přitom nouzí rozhodně netrpěl. Pochází z
bohaté rodiny a na prostějovském sídlišti v ulici Jana Zrzavého vlastní dva byty,
které pronajímá. Měsíčně si tak přijde
na čtrnáct tisíc korun. Stálé zaměstnání
si ovšem nehledal. Přiživoval se jako poslíček rozvážející pizzu. Jednalo se však
pouze o zástěrku. Svým klientům ve
služebním voze patřícím jedné z krasických restaurací společně s teplou večeří

vozil i nebezpečnou drogu. „Vše začalo
tím, že jsem sportoval a přitom experimentoval s drogami. Poté, co otěhotněla přítelkyně, jsem toho nechal. Pervitin
jsem však prodával dál. Dělal jsem to
kvůli penězům, částečně v tom byl
i adrenalin. Ve vazbě jsem si několikrát položil otázku, proč jsem toho
nenechal dřív... Sám si na ni nedokážu
odpovědět, byl to prostě rozjetý vlak,
z něhož se už nedalo vystoupit. Obzvláště ke konci tohoto období se navíc
výrazně zvedla poptávka po pervitinu,“
vypověděl před tribunálem Marcel
Coufal, který tím narážel na situaci, kdy
si policie začátkem letošního roku došlápla na známé prostějovské dealery
Jančíka se Zikmundem.

chlap a celé to nezastavil, co mu řeknete?“ apeloval sugestivně Petr Vrtěl
s tím, že právě plné doznání bývá
při úvahách o výši trestu polehčující
Marcel Coufal, kterého doma čeká okolností. U obžalovaného, kterému
přítelkyně a dvouletý syn, se po své hrozí dva roky až deset let vězení, bozpovědi přímo v soudní síni rozbre- hužel neuspěl.
čel. Předsedovi senátu Petru Vrtělovi

stejně jako dalším přítomným v sále
 
však muselo být jasné, že drogový
dealer brečí pouze sám nad sebou a O velké shovívavosti tak u Marcesvým životem, který si vlastní vinou la Coufala zřejmě nemůže být řeč.
zpackal. Ostatně jako všichni jemu Přestože se k prodeji pervitinu připodobní sobci. „Pokud byste si sku- znal, učinil tak až poté, co jej jednotečně uvědomil, co jste dělal, bylo by značně usvědčily záznamy hovorů
vám jasné, že jste ničil životy spoustě z jeho mobilního telefonu, který podalších lidí. Jenže to je vám stále jed- licisté dlouhodobě odposlouchávali.
no, vám je líto pouze sebe samého. Díky tomu si mohli udělat poměrně
Pokud by tomu tak nebylo, prozradil věrný obraz o současné drogové scébyste jména lidí, kteří vám drogy v ta- ně v Prostějově. Na základě nich také
kovém množství dodávali,“ upozornil v polovině prosince provedli rozsáhlý
soudce Petr Vrtěl.
zátah zaměřený na uživatele pervitiObžalovaný Marcel Coufal tak ovšem nu. Zjistili přitom, že někteří z nich
neučinil a vymlouval se na to, že se si drogu nenechávali pro sebe. „Dva
bojí o zdraví své i své rodiny. I to však muži již byli obviněni z trestného
byla nepochybně pouze část pravdy. činu šíření omamných látek. Jeden
„Kdybyste nehleděl pouze na sebe, z nich dokonce skončil ve vazbě,“ popak by vám bylo jasné, že lidé, kteří tvrdil Večerníku státní zástupce Ivo
drogu vyrábí, si brzy najdou jiného Černík, který celou věc dozoruje.
podobného panáčka, jako jste vy. Rozsudek dosud nepadl, hlavní
A ten za ně bude prodávat dál. Tře- líčení bylo odročeno na 21. února.
ba je jednou prodá i vašemu synovi. Do té doby bude mít Marcel Coufal
A až se váš potomek třeba jednou ve vazební cele nepochybně o čem
zeptá, proč jste se nezachoval jako přemýšlet...

  
  

 

Ve čtvrtek 22. prosince zjistil
jednapadesátiletý muž, že neznámý pachatel navštívil v přesně neurčený den od 13. prosince
jeho komoru v mezipatře panelového domu v ulici Dolní v Prostějově. Z místnosti mu nezvaný
návštěvník odcizil osm litrů slivovice v celkové hodnotě 2 800
korun. Případem se policisté zabývají a šetří ho pro trestné činy
krádeže a porušování domovní
svobody.

Student podváděl

Z trestného činu podvod je podezřelý dvaadvacetiletý mladík,
který prostějovskému úřadu
práce neoznámil, že ukončil studium na střední škole v Prostějově a nechal si vyplácet dávku
státní sociální podpory – přídavek na dítě. Celková finanční
hotovost, kterou takto podvodně získal, byla 22 380 korun. Za
uvedené jednání mu v případě
odsouzení hrozí až dva roky vězení.

Pohotový taxikář

V neděli 18. prosince před půl
třetí odpoledne během jízdy
vozidlem taxislužby v Prostějově odcizila třiadvacetiletá žena
z Prostějovska řidiči vozidla
peněženku. Ta byla volně položena na středovém panelu mezi
předními sedadly. Majitel peněženky si jejího odcizení všiml,
pachatelku zadržel a věc oznámil
policistům. Žena je nyní pro své
jednání podezřelá z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Ve věci
je konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelé za uvedené přečiny hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Dvě okradené ženy

Ve čtvrtek 22. prosince v odpoledních hodinách oznámily
na policii nezávisle na sobě dvě
ženy, že byly v Prostějově okradeny. První sedmapadesátiletá
poškozená byla okradena na
přesně neurčeném místě. Pachatel jí odcizil z kabelky peněženku, ve které měla osobní doklady, tři platební karty, finanční
hotovost 1 800 korun a tři stravenky. Celková škoda byla vyčíslena na 3 500 korun. V podvečer
byla okradena i pětatřicetiletá
žena, která také neuvedla přesné místo, kde byla okradena.
Pachatel tentokrát ke krádeži
použil ostrý předmět, kterým
rozřízl spodní část kabelky
a vzniklým otvorem ukradl peněženku. Kabelku měla poškozená zavěšenou přes hlavu na
levém boku. V peněžence se nacházela finanční hotovost 2 500
korun, osobní doklady a platební karta. Oba případy šetří prostějovští policisté pro trestné činy
krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Michaela GRULICHOVÁ
27. 12. 2016 52 cm 3,65 kg
Ladín

Michael ZOCH
19. 12. 2016 48 cm 3,00 kg
Prostějovičky

Oliver MENŠÍK
24. 12. 2016 50 cm 2,70 kg
Olomouc

Kristýna KOKTOVÁ
20. 12. 2016 50 cm 3,60 kg
Čelechovice na Hané

Už patnáct minut před čtrvrtou hodinou ranní přišla v sobotu 24. prosince na svět rodičům Tomáši a Lucii Zbořílkovým
z Hrubčic malá Viktorie. Po narození vážila rovná čtyři kila
a měřila padesát centimetrů. „Termín porodu jsem měla stanovený až na třicátého prosince, ale já jsem tak nějak vnitřně tušila,
že to bude dřív. Viktorka si skutečně na svět nějak pospíšila. Je to
naše první dítě, ale celkově je to opravdu zvláštní. Sestra mého
manžela má děti dvě a obě se narodily na Štědrý den! Asi to
máme opravdu v rodině,“ prozradila Večerníku Lucie Zbořílková, šťastná maminka z Hrubčic. „Já doufám, že ani naše Viktorka
nebude ochuzena o jednu oslavu. Každopádně Štědrý den a její
narozeniny budeme slavit zvlášť, nějak to vymyslíme! Můj muž
si vždycky přál holčičku, takže pod stromeček dostal ten nejkrásnější dárek,“ dodala s úsměvem Lucie Zbořílková.
Do prostějovské porodnice přijela přivést na svět své děťátko
i Marie Menšíková z Olomouce. „Syn Oliver se mi narodil na
Štědrý den v 19.37 hodin, vážil 2 700 gramů a měřil rovného
půl metru. S manželem teď budu muset vymyslet, kdy slavit narozeniny a kdy Ježíška. Také my určitě nebudeme obě
tyto události slučovat dohromady. Přece Olivera neošidíme
o jednu sadu dárků,“ smála se Marie Menšíková z Olomouce.

Michal KADLEC

Co je hlavní, obě děti se narodily zdravé a v pořádku jsou
i maminky. Pěkně pospolu tak všichni vykročili vstříc
novému roku 2017...

M# *   O #&  " #    -  '  /
       #  !    : C"
" !     + $  " / " #"  "! ! +F
 + " ! 
 ! + ,

)* +  - )/ 0234

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Letos měli práci v prostějovské porodnici i na
Štědrý den. A narodila se tu rovnou dvě miminka, která tak
právem můžeme nazvat Ježíškovými dětmi. Obě maminky
jak malé Viktorky, tak Olivera Večerníku prozradily, že v rodinách se budou Vánoce a narozeniny slavit rozhodně zvlášť!
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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.

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

David ONDREJČÁK
25. 12. 2016 51 cm 3,30 kg
Ohrozim

Viktorie ZBOŘÍLKOVÁ
24. 12. 2016 50 cm 4,00 kg
Hrubčice

Lenka POPELKOVÁ
19. 12. 2016 52 cm 3,70 kg
Bedihošť

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Eliška HLOUŠKOVÁ
21. 12. 2016 50 cm 3,60 kg
Lipová

Viola LUKÁŠOVÁ
18. 12. 2016 51 cm 3,45 kg
Brodek u Prostějova
Eliška TOVÁRKOVÁ
19. 12. 2016 50 cm 3,85 kg
Pěnčín

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

pohled zpátky

BLAHOPØEJEME!!!

6

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!

www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Policistům tvrdil, že
musel strhnout řízení auta, protože se lekl psa. Řidič Volkswagenu
v Krasické ulici vyjel ze silnice
a zbořil rozvaděč elektrické energie. Pes nepes, policistům musel
zaplatit pokutu!
„V pondělí devatenáctého prosince
odpoledne jel devětačtyřicetiletý řidič
osobního vozidla Volkswagen po ulici
Krasická. Před křižovatkou s ulicí Dr.
Uhra se lekl běžícího psa, strhl řízení
a najel na travnatou plochu, kde narazil
do elektrického rozvaděče. Dechová
zkouška na možné požití alkoholu byla
negativní a nehoda se naštěstí obešla
bez zranění,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Celková škoda na vozidle i rozvaděči
byla vyčíslena na 75 000 korun. „Nehoda byla policisty vyřízena uložením
blokové pokuty řidiči ve výši jednoho
tisíce korun,“ poznamenal ještě mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

ŠOFÉR

havarující

bránil se

se psa,“

„Lekl jsem

to nikomu nevadí! Je zbytečné se rozčilovat..,“ míní Miroslav Zapletal.
Večerník oslovil i majitele menších
provozoven s výherními automaty,
převážně hospůdek a barů v Prostějově. V drtivé většině případů jsme
se ale setkali se zamítavým postojem
k možnému vyjádření k dané problematice. „Já mám tady už deset let dva
automaty, ale v pololetí roku 2017
s nimi končím, odvezou si je. Jejich
provoz se mi už nevyplatí a o nové povolení žádat rozhodně nebudu,“ svěřila
se majitelka malé hospody na okraji
Prostějova, která si nepřála zveřejnit své
jméno. „Byly doby, kdy mi tyto dva jediné automaty denně vydělaly přes tisíc
korun. Teď už na ně možná i doplácím,
navíc podle nového zákona bych tady
musela mít i sledovací kameru. To už
jsou příliš velké náklady, které nás společně s nutností elektronické evidence
tržeb tlačí skoro ke krachu,“ postěžovala si ještě majitelka hospůdky.
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„Stojí tam už tak strašně dlouho,
nechápu, proč ji teď chtějí dát pryč.
Nic nás to nestojí, jenom čas od času
potřebuje natřít. Akorát strážníci by
měli dávat větší pozor, aby se do ní
nestahovali bezdomovci. Jsem připravený zorganizovat nějakou petici,
nebo se k ní třeba i přivázat,“ prohlásil
například Jonáš Proser z Prostějova.
Podle Českých drah je však již rozhodnutí nezvratné. Má totiž vést
zejména k záchraně této unikátní lokálkové lokomotivy pro příští gene-

race. Žádnou podobnou totiž dráhy
už nemají. „Nejde jen o ochranu této
technické památky před nenechavci
a bezdomovci, ale také před povětrnostními vlivy. V muzeu je možné
zajistit i další kroky k její záchraně
jako je konzervace součástek, která
zabrání další korozi a tak podobně,“
reagoval na dotazy Večerníku tiskový
mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský
s tím, že přesný termín přesunu lokomotivy do muzea stále ještě není
znám.
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Nejde o nic výjimečného či dokonce varovného, ostatně každoročně v tomto období je
chřipkové onemocnění zcela běžné. Od posledních dvou prosincových týdnů až do dneška však podle
počtu nemocných Prostějovanů na
sto tisíc obyvatel můžeme hovořit o
chřipkové epidemii! Hygienici ale
předesílají, že právě v těchto úvodních dnech se počet nemocných
může prudce zvýšit. Lidé se totiž
vrátili z dovolených a místo do práce mohou zamířit k lékaři. To samé
se týká i dětí.
„Zatím v tuto chvíli disponujeme
čísly z jednapadesátého týdne roku
2016, statistika nemocných bude aktualizována až první lednový týden
roku 2017. V Prostějově registrujeme
zatím 1 979 osob, u kterých byla potvrzena chřipka či jiné respirační potíže. Je to 279 lidí za hranicí, po které
se celkový stav považuje za epidemii.
Musím ale dodat, že není důvod k panice. Takto vysoký počet nemocných
je v této době naprosto běžný a nijak
nevybočuje z průměru,“ prozradila
exkluzivně Večerníku Eva Kučerová,
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajské hygienické správy Olomouc-

zjistili jsme

kého kraje, územního pracoviště v
Prostějově. „Chtěla bych apelovat na
širokou veřejnost, aby právě v této
době dbala na veškeré hygienické zásady. Mějme na paměti, že v případě
chřipky jde o kapénkovou nákazu,
která se tak celkem snadno může
rozšířit. Pokud onemocníme chřipkou, je jednoznačně potřeba zůstat
doma a léčit se. V žádném případě
není vhodné nemoc přecházet, zůstávat v širším kolektivu a vystavovat
nebezpečí nákazy druhé. Nemusím
snad ani dodávat, že je potřeba dbát
i osobní hygieny, umývat si ruce po
návštěvě WC, před jídlem a nejraději
i po vysmrkání se do kapesníku. Tato
varování mohou na někoho působit
jako banalita, ale není tomu tak,“ říká
důrazně Kučerová.
Večerník se ještě zajímal o to, zda za
současné situace, kdy počet onemocnění chřipkou lehce přesahuje stav
epidemie, nepočítá vedení prostějovské nemocnice se zákazem návštěv pacientů. „Situaci samozřejmě každým
dnem monitorujeme a k tomuto kroku jsme se zatím neodhodlali. Připouštím však, že situace se může změnit
každou hodinou. Pokud si to okolnosti vyžádají, budeme na ně reagovat i
zákazem návštěv,“ sdělila nám Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel, která provozuje Nemocnici v
Prostějově.
(mik)
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s tím, že škoda na majetku byla
předběžně vyčíslena na tři sta tisíc
korun.
Práci měli samozřejmě i lékaři.
„Na místě byly nalezeny celkem
tři osoby intoxikované zplodinami hoření při evakuaci, jednalo
se o dvě starší ženy s následky
vážnějšího stavu zranění a muže
středního věku. Po komplexní
prohlídce, ošetření včetně aplikace medicinální kyslíku a zajištění
byli pacienti přepraveni k navazující péči do nemocnice v Prostějově,“ přidal Zdeněk Hošák, mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.
Večerníku se podařilo získat exkluzivní informace k tomuto
ničivému požáru, a to přímo od
předsedy Bytového družstva Vlabyt, kterým není nikdo jiný než
náměstek primátorky Prostějova
Jiří Pospíšil. „Požár samozřejmě
probudil všechny lidi v baráku.
Mnozí z nás spěchali do sedmého
patra, kde starší paní nechala zřejmě v obýváku zapálenou svíčku
a odešla spát do ložnice. Od svíčky chytilo zařízení celého bytu.
Ten je zcela zdevastovaný, shořel nábytek, zničené jsou vnitřní
omítky, okna. Zakouřené jsou i zdi
ve společných prostorách domu.
Podle mého názoru bude škoda
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„Ve čtvrtek devětadvacátého prosince byl v 0.42 hodin oznámen na
operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje požár bytu v ulici Tylova. Na
místo vyjeli profesionální hasiči
z Prostějova a dobrovolní hasiči
z Vrahovic a Žešova,“ prozradila Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. „Plameny zasáhly věci v obývacím
pokoji, například křeslo a stolek.
Hasiči je uhasili během několika
minut, v průběhu likvidačních
prací byt odvětrali a zkontrolovali sousední bytové jednotky. Při
události byly zraněny tři osoby,“
dodala mluvčí krajských hasičů

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Během noci ze středy na čtvrtek uplynulého týdne
došlo k ničivému požáru v bytě
panelového domu v Tylově ulici.
Z okna a následně i chodby se začal valit hustý dým, v největším
nebezpečí se ocitla starší obyvatelka bytu, mimo dosah kouře
nebyli ani sousedé. Šlo o minuty,
při kterých byly ohroženy lidské
životy. Na místo se za okamžik sjely hasičské jednotky, do záchrany
nájemníků domu se pustili i policisté. Každá vteřina byla drahá...
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PROSTĚJOV Generální rekonstrukce inženýrských sítí,
vozovky i chodníků ve Veleslavínské ulici v Prostějově měla
být dokončena v závěru října 2016. Nebyla. Zlínská stavební firma nedodržela ani další tři náhradní termíny dokončení, vedení města tak začalo ztrácet trpělivost a napočítalo
firmě značné penále. Teprve až před samotným Štědrým
dnem stavbaři poslali na radnici vzkaz – HOTOVO!
„Mohu potvrdit, že vedení firmy nám oznámilo konec rekonstrukčních práci ve Veleslavínské ulici. Zdá se, že veškeré stavební úpravy jsou skutečně hotové, otázkou však je, v jaké kvalitě. Žádnou slavobránu ale stavět rozhodně nebudeme, konec
je to pouze v rovině teoretické,“ řekl Večerníku těsně před Silvestrem Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky statutárního města Prostějova (ČSSD). „Teprve až první lednový týden
proběhne komplexní inventura. Celou Veleslavínskou ulici
zkontrolují odborníci magistrátu, provede se součet veškerého penále za nedodržování termínů a teprve poté se rozhodne

o celkové sumě, kterou město stavební společnosti vyplatí,“
konstatoval náměstek. Zhodnotit se také musí vícepráce, které firma musela při rekonstrukci provést. V případě této však
půjde spíše o méněpráce,“ dodal s ironickým úsměvem Fišer.
Veleslavínská ulice byla již před Vánoci otevřena pro veškerou
dopravu.
(mik)

   # +  / +"   #   "
 # $  # ?" # +"  #  "+
& $ !+ 
 ! + ,

^]=9[=7 ]<9[^@Fhf` F7X^f]=F`X_7
7<7]<9[Uf]X{ `<>_7 2+

mnohem vyšší než těch tři sta tisíc
korun, což byl základní prvotní
odhad. Družstvo je ale pojištěné,
tak snad by oprava nemusela vyjít
tak draze,“ sdělil Pospíšil.
Ten se rovněž zmínil o třech zraněných lidech, kteří se stali obětmi požáru. „Do nemocnice byla okamžitě
převezena majitelka bytu, ve kterém
hořelo. Nyní leží na jednotce intenzivní péče. Do špitálu převezly sanitky jednak paní, která bydlela pod
zmíněnou seniorkou a také policistu, který ženu vynášel ze zadýmeného bytu,“ přidal Jiří Pospíšil.
Zdravotní potíže strážce zákona potvrdil i mluvčí prostějovské policie. „Na místě zasahovali
i policisté z obvodního oddělení
v Prostějově, kteří se aktivně podíleli na evakuaci osob. Evakuována byla pětasedmdesátiletá
obyvatelka bytu, ve kterém hořelo
a dvaaosmdesátiletá obyvatelka
bytu pod požárem. Při požáru a následném zákroku došlo ke zranění
tří osob, které se nadýchaly kouře
a poté byly převezeny k ošetření do
prostějovské nemocnice. Jedním
ze zraněných byl i zasahující policista, který se kouřových zplodin
nadýchal při evakuaci osob,“ konstatoval František Kořínek s tím, že
přesné příčiny vzniku požáru jsou
předmětem dalšího šetření.

DEVASTUJÍCÍ POŽÁR: tři zranění, včetně policisty!

Tuhle mašinku zná snad každý člověk
z Prostějova. Stroj byl vyroben na konci
devatenáctého století a poslední jízdu
absolvoval do cukrovaru v Bedihošti
v roce 1968. Lokomotivu určenou ke
sešrotování zrenovovali v sedmdesátých letech nadšení železničáři. V září
roku 1980 pak byla umístěna na podstavec, v roce 2008 prošla kompletní
rekonstrukcí. Následně si z ní ale udělali svůj pelech bezdomovci, kvůli nimž
z ní v létě šlehaly i plameny. Přestože
historická lokomotiva nebyla výrazněji poškozena, České dráhy se ji po
tomto incidentu rozhodly přemístit
do muzea. Velké množství negativních reakcí na toto rozhodnutí ze
strany řady Prostějovanů na sebe
nenechalo dlouho čekat.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Nebývalou vlnu nesouhlasu vyvolal mezi Prostějovany
nápad Český drah odstranit historickou lokomotivu z pomníku před
prostějovským nádražím, kde stála
více jak šestatřicet let, o němž Večerník informoval v posledním vydání loňského roku. Zajímalo nás,
zda je toto rozhodnutí definitivní
a zda se ještě nedá nějakým způsobem změnit.
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navštivte stále více oblíbenější inter

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Záchvat kašle postihl při jízdě automobilem řidiče v Kostelecké ulici.
Zdravotní indispozici nezvládl, za rondelem
u „zimáku“ havaroval. Srážku odnesl šofér
zraněním, se kterým ho sanitka převezla do
nemocnice. „Nepřežil“ ani sloup veřejného
osvětlení, který se vyvrátil a spadl na zem.
„Ve středu osmadvacátého prosince po poledni
došlo na okružní křižovatce ulic Kostelecké, Tyršovy a U Stadionu k havárii dodávky značky Renault. Pětapadesátiletý řidič se podle svých slov z
důvodu silného kašle plně nevěnoval řízení a s vozidlem přejel přes vyvýšenou střední část okružní
křižovatky. Při výjezdu z rondelu směrem z centra
města poté vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení, který tím byl
vyvrácen,“ popsal bouračku s kuriózní příčinou
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Při havárii řidič dodávky utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice. „Ke
zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody na vozidle a zařízení komunikace
byla předběžně vyčíslena na jedenašedesát tisíc
korun. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty ve výši C=$     + "   '   "#  EF
  
jednoho tisíce korun,“ dodal Kořínek.
(mik)  $ #    " ## 

NA VÁŠ NÁMÌT

omezena na nejnutnější rozsah a není
možné ji rozšiřovat kvůli vysokým nákladům,“ reagoval šéf odboru dopravy
prostějovského magistrátu Miroslav

Nakládal s tím, že v pracovní dny je ze
Šárky možné využít pro dopravu na
hřbitov linku 2 popřípadě 21 s přestupem na linku 1 nebo 11.
(mls)
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PROSTĚJOV Dostat se na městský
hřbitov o sobotách a nedělích bývá
pro starší občany Prostějova docela problém. Nezajíždí tam totiž
jediný autobus MHD. Tato situace
sice celé řadě občanů vadí, nicméně
vzhledem k finančním nákladům se
v této věci zřejmě nic měnit nebude.
„Uvítala bych, kdyby na městský hřbitov zajížděly autobusy i o víkendu.
A nejsem určitě sama, podobných
podnětů jsem od starších lidí slyšela již
mnoho. Někdy uvažuji, zda jsou finance z rozpočtu města správně rozdělovány,“ napsala do redakce Večerníku
Olga Dadáková, která bydlí na sídlišti
Šárka.
Vedení magistrátu, které si spoje
MHD objednává u dopravce, však
této myšlence nakloněno není.
Podle něj by vytíženost spojů byla
příliš nízká a tak se nevyplatí je
provozovat. „V první řadě je třeba zajistit dopravu do škol a do zaměstnání. Doprava o sobotách a nedělích je

se provozoval hazard. Nedávno jsme
tak odmítli žádost jedné pražské firmy,
která v Prostějově chtěla otevřít nové
kasino,“ dodal Pospíšil.
Lidovci zastoupení v prostějovském
zastupitelstvu navrhli v pondělí 12.
prosince zřízení odborné pracovní
skupiny tvorby vyhlášky, kterou by
se od 1. července příštího roku zakazovalo či omezovalo propagování
a provozování sázkových her, loterií a výherních automatů na území
města Prostějova. „K této problematipůvodní zpravodajství
ce je nutné přistoupit ze širšího hledispro Večerník
ka a také pohledu odborníků. Jsme přesvědčeni, že zřízení speciální pracovní
skupiny by pomohlo vyřešit problém
s hazardem a patologickým hráčstvím
Radní na své schůzi v úterý 6. prosince vinností, které ukládá novela zákona. v Prostějově. Skupina by měla za úkol
projednávali obecně závažnou vyhláš- V ní jsou totiž zakotveny daleko vyšší navrhnout vyhlášku, na které bychom
ku o regulaci provozování hazardních poplatky za umístění automatu, jeho se pak shodli v co nejširším politickém
her. O tomto tématu se pak živě dis- provozování, vyšší odvody ze zisku a spektru. Věřím, že bychom na základě
kutovalo i na jednání zastupitelstva o také mnohé povinnosti, například mít doporučení odborníků mohli společně
necelý týden později. „V současnosti v provozovně průmyslové kamery, kte- dojít k určitému kompromisu, na jehož
registrujeme v Prostějově čtyřiašede- ré by sledovaly hráče. Navíc od 1. ledna základě by vyhláška mohla v Prostějově
sát výherních přístrojů povolených 2017 se musí každý hráč na automa- fungovat,“ obhajoval návrh Petr Kousal
městem a šest set deset přístrojů po- tech prokazovat obsluze občanským (KDU-ČSL). „Já osobně nejsem příz- :      #! #  + ;   #" <
volených Ministerstvem financí České průkazem a jeho jméno má být evi- nivcem výherních automatů a v životě  " 
republiky. Magistrát povoluje provoz dováno v provozní knize! Osobně se jsem do nich nehodil ani dolar. Ale na me tím řešit problém závislosti někte- zuje těžké časy hazardu Miroslav Zaautomatů vždy na jeden rok, minister- nedivím, že různí hospodští nechtějí druhé straně nejsem ani příznivcem rých našich spoluobčanů, tak skuteč- pletal, majitel dvou heren v Prostějově
stvo pak vydalo povolení u některých
nost bude jiná. Gambleři se vrhnout a dvou v sousední Olomouci. „Poslanci
automatů v našem městě až do konce  !" #$%#&  '( na internet, a to v tom lepším případě. přitom schválili zákon plný omezení,
roku 2019. A jen tak pro zajímavost, v
V tom horším případě začnou vznikat kontrol, zvýšených daní a jiných odvoroce 2013 jsme měli v Prostějově sto ϰ
v Prostějově černé herny a takzvaná dů, který však není ještě dopracován.
610
64
čtyři výherních přístrojů povolených
šedá ekonomika jenom pokvete,“ upo- Chybějí nám prováděcí vyhlášky, podle
magistrátem, letos je jich už o rovných
zornil na odvrácenou stranu mince To- kterých se máme řídit. Je to jen další zá550
čtyřicet méně! Navíc jsme v letošním ϯ
máš Blumenstein (ODS).
kon, který nás má likvidovat, stejně jako
79
roce zaznamenali zrušení hned devaJak je vidět, každé rozhodnutí bude další podnikatele,“ zlobí se. „Poslanci
ƉŽǀŽůĞŶŽD&Z
tenácti míst, ve kterých se automaty
mít svá pro i proti. Proti celoplošnému nám zvýšili daň z obratu, DPH i další
ƉŽǀŽůĞŶŽŵĢƐƚĞŵ
600
provozovaly. Je to jednoznačný signál, Ϯ
zákazu hazardních her v Prostějově poplatky za povolení hracích prvků.
81
že hazardní hry jsou v Prostějově na
jsou i ti, kteří poukazují na skutečnost, Navíc si nedovedu představit to papíústupu. A nechci předvídat, ale jestli
že město každý rok dostává do kasy rování pokaždé, když zákazník vyhraje
565
to tak půjde dál, nebudeme ani žád- ϭ
desítky milionů korun z výtěžku z hra- vyšší částku. Nebo lustrování každého
104
nou vyhlášku o omezování hazardních
cích automatů. „To je pravda, letos jde hosta, zda je způsobilý hrát. Jsem pesiher potřebovat. Podle mého názoru se
o částku převyšující pětapadesát milio- mista, z majitelů heren vydrží jen ten,
Ϭ
ϭϬϬ
ϮϬϬ
ϯϬϬ
ϰϬϬ
ϱϬϬ
ϲϬϬ
ϳϬϬ
postupem času vymýtí z drtivé většiny
Zdroj: Magistrát města Prostějova nů korun,“ přitakala Ivana Hemerková. kdo bude mít kachní žaludek a všechny
samy,“ míní Ivana Hemerková (PéVéčSkončí tedy hazard v souvislosti překážky překoná. Podle mého názoru
ko), náměstkyně primátorky statutár- mít s automaty už nic společného,“ plošného zákazu. Musíme si uvědomit s přísným zákonem platným od budou oficiální herny a kasina končit,
ního města Prostějova.
poznamenal náměstek primátorky Jiří jednu věc, že existují už internetové 1. ledna 2017 sám? „Není to vůbec ale začnou se rozmáhat ´černé´ herny.
„Pokud máme možnost hovořit s maji- Pospíšil (PéVéčko). „V radě města jsme herny a sázky. A pokud všichni tady vyloučeno, osobně si myslím, že i vel- Zajímavé je, že na internetu si každý
teli různých provozoven, tak automaty se navíc rozhodli, že v budoucnu už ne- budeme mít pocit vítězství z toho, že ké herny a kasina v Prostějově vydrží může sázet, jak chce, stejně tak jsou
většinou ruší z důvodu nových po- budeme povolovat nová místa, kde by zakážeme legální hazard a pomůže- maximálně dva nebo tři roky,“ potvr- tady k dispozici další hazardní hry. A

PROSTĚJOV Počátkem prosince Večerník obsáhle informoval o
snaze zastupitelů za KDU-ČSL, kteří svým kolegům z nejvyššího
orgánu města předložili návrh nové vyhlášky. Ta by měla zakázat
jakékoliv hazardní hry na území Prostějova. Podle navrhovatelů
by tak měly zmizet nejen herny a z hospod všechny výherní automaty, ale ukončit provoz by musely i sázkové kanceláře a kasina. Tento návrh v pondělí 21. listopadu 2016 na zastupitelstvu
neprošel, proti se vyslovila drtivá většina komunálních politiků.
Jak ale Večerník zjistil, hazard v Prostějově je pomalu ale jistě na
ústupu sám!

Vyvrátil sloup a zranil se

Prostějov (red) – Fanoušci hokejových utkání v Prostějově se brzo
dočkají nového parkoviště. Jeho
výstavbou se eliminují dopravní rizika, která představovala zaparkovaná
auta příznivců hokeje v okolí zimního stadionu. Zastupitelstvo města
Prostějova na doporučení radních
schválilo smlouvu o dílo na pořízení nového majetku města, přesněji
řečeno na zhotovení nové stavby
parkoviště u zimního stadionu.
Zhotovitelem bude firma Eurovia.
„V rámci stavby dojde k vybudování
nových komunikací, chodníků, parkoviště, veřejného osvětlení a výsadbě nových stromů. Samotná stavba
bude realizována do 30. června 2017
a její finanční náklad činí 7,8 milionu korun, a to včetně DPH,“ uvedl
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD).



Prostějov (red) - V roce 2017
čeká prostějovské vojáky nasazení
v Afghánistánu v rámci 8. strážní
roty BAF. Její jádro tvoří příslušníci
102. průzkumného praporu generála Karla Palečka. Vojáci již zahájili
intenzivní přípravu. Mimo jiné se
pustili do aktualizace operačních
postupů, které v současnosti důsledně procvičují v rámci jednotlivých výcviků. I přes zkušenosti
z dřívějších nasazení v zahraničních
operacích vojáci neponechávají nic
náhodě. Výcvik probíhá intenzivně
v týdenních blocích. Bojové drily,
výcvik v C-IED (Counter-Improvised explosive device), střelecká
příprava, zdravotní příprava, taktická činnost a spojovací příprava
jsou jeho hlavními pilíři. Vzhledem
k neustále trvající nestabilní situaci v Afghánistánu vojáci procvičují
různé modelové situace, se kterými
by se mohli během plnění úkolů
v misi setkat. Důraz kladou na
zvládání a řešení krizových situací
v časové tísni, na procvičení plánovacího procesu a přípravy na plnění
úkolu, rozhodovací schopnosti velitelů a týmovou spolupráci v jednotce. V nedávné době vojáci absolvovali výcvik pod vedením zkušených
instruktorů z britského poradního
a výcvikového týmu.

Vojáci do Afghánistánu

RYCHLÝ


zpravodajství

ZLIKVIDUJE
SE HAZARD V PROSTĚJOVĚ
„Letos registrujeme devatenáct zrušených heren,“ konstatuje náměstkyně
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Zajímalo by mě, kteří lidé od nás ze Sídliště svobody si stěžují na příliš mnoho
aut, jež projíždějí Anglickou a pak dále Anenskou ulicí. Jestli se paní primátorka ohání při obhajobě zákazu vjezdu nákladním vozidlům po této trase tímto
argumentem, pak je to naprosto liché. Ostatně pamatuji si na dobu před šesti
nebo sedmi lety, kdy se budovala odbočka z velkého rondelu v Plumlovské
směrem na Anglickou. To bylo stížností, že tady nechtějí tuto silnici! A teď? Nikdo ani necekne, protože protihluková stěna je účinná a my z paneláků pomalu
ani neslyšíme, že tudy nějaká auta projíždějí. Pokud si skutečně někdo stěžuje,
pak pouze ten, který si stěžuje vždycky a na všechno! Petr Kumžák, Prostějov

     

Stále stejná písnièka

O stavbě rondelů na Poděbradově
náměstí se mluvilo a psalo v novinách už před šesti lety. Každý rok
nás radní chlácholí tím, že všechno
bude, ale až ten další rok. Nyní se
i přes mnohá ujišťování během
roku 2016 dozvídáme, že rondely
zase nebudou. Takže stejná písnička. A čím nás, páni radní, opijete
příští rok?
Ladislav Valný, Prostějov

Stejnì musí stát...

Ten odbočovací pruh z ulice E. Valenty na Olomouckou je dobrá věc,
o tom nemůže být řeči. Má to ale
jeden háček. Ve směru ze Sídliště E.
Beneše začíná tento pruh až zhruba
dvacet metrů před samotnou křižovatkou, takže řidiči najíždějící doprava si stejně musí vystát frontu vozidel,
která míří rovně nebo doleva. Zase
něco dalšího uděláno jenom napůl...
Petr Valach, Prostějov

Když jsem na konci roku četl všechny možné debaty a reportáže o rozpočtu
města, neubránil jsem se některým pesimistickým myšlenkám. Jednou z nich je
schodek přes sto milionů korun. Koalice si jistě tento mínusový rozpočet obhájí
tím, že letos přece bude rekordně investovat. Ale nemá se snad dobrý hospodář
držet přísloví, že projíst se má pouze to, na co si každý vydělá? Já si také během
roku koupím jen to, na co mám. Hradit nastavený schodek z úspor města se jim
zdá šílené a připadá mi, že současné vedení města brzy rozfofruje všechny peníze,
které se výborným hospodařením v posledních letech podařilo ušetřit. Jenom
doufám, že se schodkové rozpočty nebudou schvalovat každý rok a že Prostějov
nedopadne jako Česká republika.
Ivan Nadymáček, Prostějov

Nedopadnout jako stát

  

ačínal takto: Dne 13. října 1976
byly ve sbírce zákonů ČSSR (č.
I20) zveřejněny „Mezinárodni pakt
o občanských a politických právech a
Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech“,
které byly jménem naší republiky
podepsány v roce 1968, stvrzeny v
Helsinkách roku 1975 a vstoupily u
nás v platnost dnem 23. 3. 1976. Od
té doby mají naši občané právo a náš
stát povinnost se jimi řídit. Svobody
a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou
důležitými civilizačními hodnotami,
k nimž v dějinách směřovalo úsilí
mnoha pokrokových lidí, a jejichž
uzákonění může významně pomoci
humánnímu vývoji naší společnosti.
Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupilo. Jejich zveřejnění
nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských
práv platí v naší zemi zatím - bohužel
- jenom na papíře...
okument má 1362 slov, takže
ho na tomto prostoru nelze
zveřejnit celý, ale pamětníci a znalci

D

MARTIN ZAORAL

O vše na tomto světě můžeme přijít.
Mohou tím být klidně i naše zdraví,
čas, láska, přátelství či rodina. Občas se o to v honbě za něčím jiným
připravíme sami, jindy zasáhne nemilosrdný osud. Jsou však tři zásadní hodnoty, u nichž záleží pouze na
nás, zda se o ně sami připravíme. Patří mezi ně naděje, trpělivost a čest.
S tímto vším (mimo jiné) dlouhodobě hazardovala nedávno odsouzená majitelka realitní kanceláře
Petra Sedlářová. Při honbě za vidinou snadného zisku brala peníze,
kde jen mohla, lhala, manipulovala
a podváděla. Svému snu tak obětovala vlastní trpělivost i čest. Nabízí
se otázka, zda se nechala obrat i o
naději. Bylo by to pochopitelné. Pokud se totiž někdo z nás někdy cítil
být „na dně“, pak se nikdy neocitl v
kůži této ženy. Přesto věřme, že navzdory všemu právě naději ještě neztratila. Vždyť právě naděje je oním
tichým hláskem šeptajícím „ano“, a
to i ve chvílích, kdy vše kolem nás
řve „ne“.
Je příznačné, že právě slovo NADĚJE si paní Sedlářová zvolila pro
název své realitní kanceláře. Těžko
říct, co tím myslela. Není vyloučeno, že pro ni znamenalo naději
na „lepší“ život, ve kterém si bude
moci dopřávat vše, o čem kdy snila.
Nabízí se přitom srovnání s jinou
ženou, jejíž společnost se jmenuje
rovněž NADĚJE. Jarmila Podhorná
z Brodku u Konice budovala svoji

firmu po malých krůčcích s velkou
trpělivostí i odvahou. Její naděje
ovšem nespočívala ve splnění snů
o blahobytu a pohodlném životě,
ale v tom, že se už v pokročilejším
věku bude moci naplno věnovat
tomu, co po celý život milovala: přírodě a jejím darům. Fakt, že se této
dámě později dostalo řady ocenění,
její firma se postupně rozrostla do
nebývalé podoby a o její výrobky je
stále větší zájem jak u nás, tak i v zahraničí, je vlastně pouze vedlejším
produktem touhy věnovat se tomu,
co ona sama má ráda.
Do nového roku vždy vstupujeme
s různými přáními a odhodláními.
Nezbývá než se zeptat: v čem vidíte
svoji naději vy?

O tom, co nesmíme nikdy ztratit

už jistě vědí, že se jedná o prohlášení
Charty 77, které se začalo šířit mezi
občany ze strany disidentů, kterými
byli Jan Patočka, Jiří Němec, Václav
Benda, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout,
Petr Uhl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek.
V šíření materiálu pomáhaly i západní
rozhlasové stanice Svobodná Evropa
a Hlas Ameriky, které ovšem byly
silně rušeny, takže hlavními šiřiteli
byli především odvážní spoluobčané,
kteří se k materiálu dostali a mnohdy
dobrodružně ho převezli z Prahy až
do vzdálených míst republiky. Je třeba si uvědomit, že jediným možným
způsobem, jak tehdy šlo něco šířit,
bylo pouze přepisování na psacím
stroji, případně cyklostyl, o to byla
odvaha šiřitelů větší. I tak ovšem je
třeba konstatovat, že právě nemožnost široce informovat občany způsobila, že čím dál víc od Prahy, tím
méně se o Chartě 77 vědělo. Státní
moc ovšem sama přispěla k tomu,
aby se o Chartě dozvěděla valná
většina občanů, jelikož se v ofici-

Přesně před čtyřiceti lety, se začal i mezi občany města Prostějova
šířit dokument, který rozvířil do té doby stojaté normalizační vlny a uvedl do pohybu, alespoň na nějaký čas, občanskou společnost, ale také vládní orgány a jejich represivní složky...
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álním tisku začaly objevovat články proti Chartě, a to většinou pod
titulkem „Republiku si rozvracet
nedáme“. To udělal i místní tisk, tehdy Stráž lidu a já si dobře vzpomínám,
jak podivná byla atmosféra ve městě
mezi lidmi, a to dokonce i ve školách,
protože hodně informovaných vědělo nebo alespoň tušilo, že je něco ve
vzduchu, že se to režimu nelíbí, čekalo se, co bude dál...
ežim reagoval následně velmi
rychle, Státní bezpečnost začala pronásledovat autory a signatáře
a především v Národním divadle
byla uspořádána monstrózní akce,
kde byla podepisována takzvaná
Anticharta. No, a protože z této
události byl i přenos v televizi, chtěl
tak režim do celé republiky ukázat
neinformovaným občanům, kdo na
které straně stojí. Že šlo o jedno velké divadlo, bylo pochopitelně jasné,
ale vliv na myšlení obyvatel byl i tak
značný, proto podpisů pod Chartou
mnoho nepřibývalo. Následně byla
připravena akce ASANACE, která
měla donutit protirežimní aktivisty opustit republiku, tím přestat
režimu škodit. Toto se týkalo i našeho spoluobčana Petra Hanzlíka,
který v rámci zmíněné akce přišel

o majetek. Pak se o něj dokonce pokoušel soudit, to se stalo právě před
deseti lety, ovšem jeho aktivita se
nesetkala s úspěchem. Hanzlík byl
kvůli podpisu Charty vyhozen ze zaměstnání, nemohl pracovat ani jako
výkupce kožek, protože mu bylo zakázáno stýkat se s veřejností. Nenechali ho pracovat ani jako zedníka a
manželku umývat nádobí. Nakonec
v roce 1982 rodina emigrovala...
Dnes můžeme hodnotit Chartu 77
jako první velké vzepětí občanů v
době normalizace proti režimu a
zaslouží si připomenutí.
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DonovéhorokusiprotonejenomvProstějověmusíme
také přát méně práskačství. To se pomalu ale jistě stává
novou módou. Oznamovatelé i domnělých pochybení nám jsou líčeni jako údajní hrdinové. Bohužel se do
značné míry práskačství objevuje i jako státní politika.
Nové zákony nám říkají, že máme udávat sousedy kvůli majetku či hostinské kvůli EET, hostinští zase mají
„bonzovat“ opilé lidi ve své hospodě. Koho by přece
napadlo, že v hospodě bude někdo pod vlivem alkoholu, že? V roce 2017 by tak s trochou nadsázky jistě
mohl vydělat slušné peníze ten, kdo by vymyslel a státu či obcím prodal třeba mobilní aplikaci „Bonzačka“,
kterou by si každý z nás nahrál do telefonu a mohl by
jejím prostřednictvím oznamovat vše, co se mu nelíbí,
a navrhovat potrestání svých bližních.
Ale už dost chmur. Nebojme se ani násilí ani práskačství.
Jedno ohrožuje naše fyzické a druhé naše psychické zdraví. A obojí budeme v novém roce určitě opět velice potřebovat. Takže si vám dovolím i já popřát hodně zdraví,
štěstía klidu v roce 2017! Petr Sokol, vysokoškolský učitel

HLAS LIDU
  !

Závěr minulého roku bohužel znovu připomněl, že
nejvíce se musíme bát o svou bezpečnost. Mohlo
by se zdát, že terorismus, jako ten v Berlíně, je od
nás velmi vzdálený. Jenže do Vídně či právě Berlína, kde fungují aktivní skupiny islamistů, je to
z Prostějova jen pár hodin jízdy autem. V naší zemi
naštěstí zatím s islamisty viditelný zásadní problém
nemáme. Dodržují se u nás pravidla pro uprchlíky,
tak se k nám příliš nehrnou, a složitěji se do nich
mohou zamíchat lumpové, kteří v Evropě chtějí páchat zlo ve jménu islámského náboženství.
Násilí nás ale bohužel provází i tady u nás. Loupežné přepadení tenistky Kvitové či série přepadení
prostějovských barů v posledních dnech roku 2016
to jasně potvrdily. Věřme proto, že v nadcházejícím
roce se stát zaměří hlavně na ochranu naší bezpečnosti, ať už se to týká teroristů, nebo našich domácích padouchů, kteří neváhají vztáhnout ruku na
spoluobčany kvůli vlastnímu zločinnému obohacení... Zatím se bohužel zdá, že se náš stát zaměřuje
spíše na preventivní sledování slušných občanů.

letos slavíme jubileum...
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Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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letos slavíme jubileum...

kauza

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

VŠE O PŘEPADENÍ PETRY KVITOVÉ,
PACHATEL STÁLE BĚHÁ PO SVOBODĚ!
6WUDQXSĜLSUDYLO3HWU.R]iNWH[W\0LFKDO.DGOHFD/DGLVODY9DOQê

Nejhorší den v životě pro dvojnásobnou wimbledonskou vítězku
2QNKEKGFQUV¾X¾FGUÊVM[RQFP÷VčQFQDéCPčR¾VT¾PÊCNGEJ[DÊMQPGéPÚ×UR÷EJ
V

PROSTĚJOV Do šokujícího rána se
probudil Prostějov v úterý 20. prosinPRVNÍ
ce loňského roku. V tento den byla ve
ě
děl
svém bytě přepadena tenistka Petra
i jsme
Kvitová, kterou neznámý útočník vydávající se za pracovníka energetické
společnosti pořezal při pokusu o loupež na prstech levé ruky. A to
tak, že zasaženy byly i samotné šlachy! Pro vrcholovou sportovkyni mnohem horší zpráva, než že si výtečník z místa činu odnesl
pět tisíc korun. Přestože jej Kvitová, která se nyní bude nejméně
půl roku zotavovat z operace, podrobně popsala a policisté zveřejnili identikit, lupič stále uniká! PROSTĚJOVSKÝ Večerník informoval o události jako vůbec první médium z celého světa na
svých internetových stránkách vecernikpv.cz. Celou kauzu pak
pro vás shrnujeme od A do Z.
Nejkritiètìjší
 
Bylo úterý 20. prosince, bezmála půl deváté ráno, když Petra Kvitová snídala ve
svém prostějovském bytě. Připravovala se
na odjezd do Brna na charitativní akci. V tu
chvíli zazvonil zvonek, šla tedy otevřít. Za
dveřmi stál neznámý muž. Pod záminkou
odpočtu elektrické energie se zřejmě vloudil do bytu, vzápětí se v předsíni odehrává
drama, na které do smrti nezapomene.
Muž se mění v lupiče a útočí na slavnou
hráčku nožem! „Došlo k potyčce, která
se odehrála v koupelně, a při níž útočník
držel Kvitové nůž pod krkem. Hrozilo, že
jí podřízne,“ prozradil dobře informovaný
zdroj. V sebeobraně se Kvitová instinktivně pokusila chladnou ostrou ocel odstrčit
svou levou rukou a přitom ji násilník vážně
pořezal. Kdo ví, možná si tím zachránila život! „Lupič se pak spokojil s tím, že dostal
deset tisíc korun a dal se na útěk,“ dodal
zdroj. Tenistka okamžitě vytočila číslo svého manažera Miroslava Černoška, který
přivolal první pomoc a policii. Silně krvá-
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cející hráčku následně odvezla záchranka
do prostějovské nemocnice, kde jí byla
poskytnuta bezprostřední lékařská péče.
Následně míří do nemocnice v Brně a okamžitě se řeší co dál. První spekulace hovoří
o konci kariéry, neboť jsou zasaženy šlachy.
Byt si vzápětí vzali do práce kriminalisté,
sejmuli otisky prstů a vyhlásili po pachateli
pátrání.
„Dosud nezjištěný pachatel poté z místa činu utekl, nyní po něm intenzivně
pátráme. Dosavadním šetřením jsme
zjistili, že by se mělo jednat o muže přibližně ve věku 35 let, 180 centimetrů
vysoké štíhlé postavy, světlé barvy pleti, oči barvy hnědé, vlasy krátké hnědé
a normální postavu. Na sobě měl okrovou bundu, přibližně o jednu konfekční velikost větší než jeho postava. Dále
měl volnější modré rifle, na nohou šedé
sportovní zavazovací boty se třemi bílými pruhy na bocích, ne však značky
Adidas. Na hlavě měl béžovou čepici
s krátkým kšiltem, takzvanou bekovku. Přes rameno měl pověšenou tašku.
Policie touto cestou žádá buď případné
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svědky, nebo občany, kteří by mohli
k hledanému muži poskytnout jakoukoliv informaci, aby se s ní na policisty
obrátili buď osobně, nebo prostřednictvím linky 158,“ vyzval už těsně po
poledni téhož dne František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov. A výzva platí i dnes!

Policisté
pøivezli i psy
Ohledně průběhu pátrání po pachateli
loupežného přepadení jsou však policisté
dosud skoupí na slovo. Těsně poté, co zraněná Petra Kvitová nahlásila přepadení, se
k jejímu bydlišti v Jezdecké ulici sjelo několik policejních aut a samozřejmě i sanitka.
Zvonek před vchodovými dveřmi bytového domu byl označen jako stopa. Zanechal
na něm lupič otisk svého prstu? „Vzhledem
k tomu, že prověřování je teprve na počátku, nebudeme k věci v současné době
sdělovat bližší podrobnosti,“ odmítl dotazy Večerníku mluvčí prostějovské policie.
Okolo domu bylo možné po celý zbytek
úterního dopoledne vidět i policejní psovody s jejich čtyřnohými pomocníky. Stíhačka za lupičem, který podle prvotních
informací měl Petře Kvitové ukrást z bytu
zhruba deset tisíc korun, začala na plné
obrátky.

Jméno
zveøejnìno
V devětadevadesáti případech trestné činnosti nezveřejňují policisté jméno poškozené osoby. Zájem celosvětových médií
byl však natolik silný, že policisté v případě
tohoto loupežného přepadení udělali výjimku. „Na základě souhlasu poškozené
sportovkyně můžeme zveřejnit, že šlo o tenistku Petru Kvitovou,“ rozeslal zprávu už
v úterý hodinu po poledni policejní mluvčí
František Kořínek.

Hledají se øidièi
s kamerami
Mnozí Prostějované možná doufali, že dopadení ozbrojeného a tím velmi nebezpečného pachatele bude pro policisty otázkou
pár hodin. Opak byl ale pravdou. Přesto
bylo zřejmé, že prostějovská policie nasadila do pátrání vše, co mělo ruce a nohy...
Ve středu jedenadvacátého prosince dvě
hodiny po poledni obdržel Večerník další
oficiální zprávu o průběhu vyšetřování.
„Policisté usilovně pracují na objasnění
okolností včerejší události a na dopadení
neznámého pachatele. Kriminalisté vyhodnocují stopy zajištěné na místě činu
a prověřují veškeré informace a poznatky,
které mají v tuto chvíli k dispozici. Z taktických důvodů nyní není možno s ohledem
na probíhající šetření sdělit podrobnější informace. Pokud se objeví nové skutečnosti
související s uvedeným případem a pokud
bude možno s těmito seznámit veřejnost,
budeme o nich neprodleně informovat.
Některé z plánovaných úkonů trestního řízení jsou závislé na aktuálním zdravotním
stavu poškozené a souhlasu ošetřujících lékařů s jejich provedením,“ sdělil František
Kořínek.
Takřka vzápětí pak požádal veřejnost
o spolupráci. „K řádnému objasnění
všech okolností případu nám mohou vý-

znamně pomoci občané, kteří v úterý dvacátého prosince v době od osmi do devíti
hodin ráno procházeli, nebo projížděli okolím Jezdecké ulice v Prostějově a mohli by
k případu podat jakoukoliv informaci.
Pomoci nám mohou zejména majitelé či
řidiči motorových vozidel, kteří mají ve vozidle umístěnou autokameru a v uvedené
době projížděli ulicemi Dolní, Jezdeckou,
Ječmínkovou či Studentskou. Případné
svědky či řidiče projíždějících vozidel
žádáme, aby se co nejdříve přihlásili prostějovským kriminalistům buď osobně na
služebně v ulici Újezd, případně na bezplatnou linku 158,“ apeloval na veřejnost
František Kořínek.

„Pøihlas se, popsala
jsem tì dokonale,“
vyzvala lupièe Kvitová
Policisté měli při sestavování identikitu
ulehčenou úlohu v tom, že Petra Kvitová
pachatele velmi dobře a do všech podrobností popsala. „Přihlas se policistům sám.
Popsala jsem tě perfektně, stejně tě jednou
chytí. Takhle budeš mít alespoň polehčující okolnost,“ vyzvala během čtvrtka
22. prosince prostřednictvím médií „svého“ lupiče dvojnásobná wimbledonská
šampiónka.
Celá událost vyvolala velký ohlas nejen
v tenisových kruzích. Sám tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov
takto mediálně sledovaný případ nepamatuje. „Byla to smršť, kterou jsem ještě
nezažil a možná už nikdy nezažiju! O tuto
kauzu je celosvětový zájem. Telefonicky se
mi během jediného týdne ozvali pracovníci CNN a několika dalších amerických
televizních stanic i světových agentur, jako
jsou například AP či AFP. Telefonátů byly
denně desítky,“ podotkl ůpro isport.cz
František Kořínek.

  
Počáteční mediální zájem o tento případ
brutálního přepadení světové tenistky
však najednou ochabl. A samotná policie
s novými informacemi o průběhu pátrání
z vlastní iniciativy už nepřicházela. Nastalo sedm dní relativního klidu, který ke své
práci ostatně potřebovali i kriminalisté.
Petra Kvitová prodělala úspěšně operaci
a od tenisu si musí minimálně na půl
roku odpočinout. Večerník ale na sklonku minulého týdne požádal mluvčího
prostějovské policie o aktuální informace
z vyšetřování. To nejpodstatnější jsme
se dozvěděli hned na začátku odpovědi
Františka Kořínka. Muž, který přepadl a
těžce zranil Petru Kvitovou, běhá stále na
svobodě!

Ozvaly se
desítky lidí!
„Zveřejnění identikitu a popisu pachatele
mělo obrovský ohlas. Obdrželi jsme několik desítek poznatků od občanů a stále přicházejí další,“ prozradil Večerníku v pátek
30. prosince 2016 mluvčí prostějovských
policistů. „Pachatel přepadení tenistky Petry Kvitové stále nebyl dopaden. Policisté
na případu intenzivně pracují. Vyhodnocují všechny zajištěné stopy i získané
poznatky. Na případu pracuje maximální

  
množství policistů,“ odpověděl nám na
dotazy František Kořínek.
Z čeho bude v případě dopadení pachatel obviněn? „Přesná právní kvalifikace
skutku z úterý dvacátého prosince nebyla
dosud stanovena.“

Operace ve
Vysoké nad Jizerou
Chirurgický zákrok prstů na levé ruce, kterou Petra Kvitová hraje, se týkal vážných
řezných ran, které zasáhly střední články
všech pěti prstů levé ruky a dva nervy. Má
poraněné také šlachy, které byly sešity.
„Petra se po operaci cítí dobře. Vizita potvrdila, že se zákrok povedl,“ informoval
o stavu dvojnásobné wimbledonské vítězky její mluvčí Karel Tejkal. Ruka měla být
dva dny zavázána, následně zafixována
dlahou po dobu šesti až osmi týdnů. „Tři
měsíce bude třeba sešité šlachy nepřetěžovat,“ dodal Tejkal.
Z pohledu zdraví měla tenistka tu nejlepší
možnou péči. „Jsme specializovanou nemocnicí, nedávno jsme oslavili čtyřicet let tohoto
oboru, lékaři jsou na vysoké úrovni. V našem
týmu je záruka úspěšného vyléčení, ale je
nám líto, že se takový incident stal,“ prohlásila
Marcela Škodová, ředitelka Ústavu chirurgie
ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad
Jizerou, kde byla Kvitová operovaná.


doktor
„Operace proběhla tak, jak jsme chtěli, zákrok je ovšem padesát procent výsledku.
V tuto chvíli nejsme schopni říct, jestli ruka
může srůst špatně. Záleží, jak se hojí rána,
jak otékají prsty. Všechno hraje roli. Rizik
je mnoho. Obecně se dá říci, že prognóza
je dobrá. Pacientka je mladá, zdravá a má
dlouhé a štíhlé prsty. Pokud vše půjde,

jak má, po odstranění stehů bude mít až
osm týdnů dlahu. V té době přistoupíme
k chráněné mobilizaci prstů, pak můžeme
hýbat s rukou tak, aby nebylo ohrožené, co
jsme sešívali. Kolem tří měsíců přidáme
práci svalu, po šesti měsících by mohla
vzít pacientka raketu do ruky. Budeme dělat všechno proto, aby se vrátila na kurty,“
shrnul chirurgický zákrok Radek Kebrle,
operující lékaře.

Dlouhá pauza
Zranění v každém případě vyloučí Kvitovou na dlouhou dobu z kolotoče turnajů
na okruhu WTA. Je jasné, že zmešká začátek sezony včetně Australian Open, pauza
se má natáhnout minimálně na půl roku.
„Rozsah zranění je vážný, ale Petra je podle
operatéra mladá a zdravá, a po operaci nevidí důvod, proč by opět nemohla hrát tenis,“
zněly ještě před Štědrým dnem povzbuzující zprávy. Návrat na kurty ale proběhne
nejdříve ve druhé polovině sezóny.

Bezpeènostní expert
doporuèuje ochranku
Neznámý lupič napáchal hodně škody.
Zatím spravedlnosti uniká a může se stát,
že násilník bude ještě nějakou dobu na
svobodě, což je podle bezpečnostního
experta Andora Šándora důvod k obezřetnosti. „Jelikož nebyl pachatel dopaden,
měla by být zvážena ochranka. Útočník se
může vrátit. Případně se může inspirovat
někdo další. Místo jejího bydliště určitě
neodpovídá potřebám člověka, který už
byl jednou napaden,“ doporučuje generál
ve výslužbě v rozhovoru pro web tennis-arena.cz. Z pohledu bezpečnosti jistě okolí Kvitové udělá maximum, aby mohla být
hráčka v klidu.

„Vrátím se“, tvrdí odhodlaně Kvitová Tenistce drží palce celý svět
Foto: Twitter

Stačí okamžik a život se vám naprosto změní.
Přesně to se přihodilo Petře Kvitové. Po krvavém
zranění může minimálně na příští měsíce zapomenout na tenis, přesto zůstává odhodlaná vybojovat
si zpět místo na výsluní. „Vrátím se. A je jedno, zda
to bude trvat měsíce nebo rok,“ tvrdí jednoznačně
Kvitová.
 Jak vám v těžkých okamžicích pomohla podpora okolí?
„Znamenala obrovské povzbuzení. Tolik zpráv jsem
snad ještě nikdy nedostala. Moc si toho cením.“
 Kdo si zaslouží největší poděkování?
„Těch lidí je hodně a nerada bych na někoho zapomenula. Ať už je to pan profesor Kolář, lidé z nemocnice
v Prostějově, pan doktor Kebrle či primářka Schmo-

ranzová ve Vysokém nad Jizerou. Patří jim obrovský
dík za to, co předvedli.“
 Lékaři hovoří o půlroční pauze. Je těžké dívat
se dopředu, když se jedná o tak dlouhou dobu?
„Nezbývá mi nic jiného než se koukat vpřed. Je mi
jedno, jak dlouho to potrvá, kolik měsíců, půl roku,
rok. Udělám všechno pro návrat. Těším se, až budeme
pracovat. O návratu na tenisový okruh WTA jsem ani
na chvilku nepochybovala.“
 Jste připravena na to, že budeme muset dělat
malé krůčky dopředu?
„Bude to chtít trpělivost, ale s tím počítám. Těším se
na další pokroky, až se rozeběhnu, až se zapotím, až
nebudu mít ani únavovou zlomeninu na noze. Těším
se, až si pinknem. Půjde to.“ (úsměv)

Na dálku, často prostřednictvím
sociálních sítí, podpořily Petru Kvitovou světové hvězdy. Například
bývalá světová jednička Martina
Navrátilová, ale i špičkoví zástupci
současné generace.
Petra je bezpochyby jedna z nejmilejších lidí, jaké jsem kdy potkala. Myslím
na ni,“ uvedla osmá hráčka světa Američanka Madison Keysová. „Rychle
se vrať,“ vzkázala soupeřce, s níž na
olympiádě v Riu prohrála utkání o třetí
místo.
S přáním rychlého uzdravení přišli
rovněž organizátoři Wimbledonu, kde
česká tenistka dvakrát v kariéře vyhrála nejslavnější grandslam. „Všichni ve
Wimbledonu teď myslíme na Petru,
posíláme přání rychlého uzdravení,“

napsali na oficiální účet na Twitteru.
V podobném duchu se vyjádřila také
Agnieszka Radwaňská, Caroline
Wozniacká, Coco Vandewegheová
nebo Viktoria Azarenková. A také bývalá wimbledonská šampionka Marion
Bartoliová z Francie. „Tohle je víc než
příšerné. Jsi tak silná, vrátíš se k nám
zpátky na WTA Tour,“ vzkázala Kvitové.
Kvitové poslal na dálku sílu také Španěl
Fernando Verdasco: „Je mi tak líto, co
se stalo. Přeju ti co nejrychlejší uzdravení. Celý tenisový svět je s tebou.“
Tenistce drží palce i zástupci jiných
sportů. Jedním z nich je hokejista Tomáš Hertl. „Ať návrat trvá co nejméně,“ přeje útočník kanadsko-americké
NHL.
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PETICE ZA VSTUP DO VOJENSKÝCH LESŮ ZAMÍŘÍ K PREZIDENTOVI
K výzvě se připojilo 3 841 lidí. Přejí si návrat ke stavu před rokem 2016

PROSTĚJOVSKO „Nechceme být vězni ve vlastních obcích!“
vzkazují lidé z celkem dvaadvaceti vesnic na Prostějovsku
a Vyškovsku. Důvodem jsou změny podmínek vstupu osob do
vojenského újezdu Březina, které zcela zamezily výdejům takzvaných povolenek. Díky nim měli občané obcí žijících na okraji
újezdu do okolních lesů umožněn vstup. Následně vznikla petice, která se setkala se značným ohlasem. V polovině listopadu
loňského roku bylo shromážděno celkem 3 841 podpisů. Archy
následně směřovaly na Ministerstvo obrany České republiky.
V případě neúspěchu chtějí autoři petice oslovit i samotného
prezidenta Miloše Zemana.
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmdesát let to šlo a najednou to nejde! Lidé z obcí na okraji Vojenského
újezdu Březina považují okolní lesy za
svůj druhý domov, ve kterém sportují, chodí na vycházky či sbírají houby.
Na začátku loňského roku však skončila možnost zažádat si na příslušném
úřadě o povolenku pro vstup. Proti
tomuto rozhodnutí se strhla vlna
nevole. Velké množství lidí žádalo
zejména o obnovení vstupu v rozsahu platném do konce roku 2015. Vše
vyústilo ve vznik petice adresované
ministru obrany Martinu Stropnickému. Výsledky se dostavily. Už

v létě byla zpřístupněna čtvrtina vojenského újezdu o víkendech a svátcích.
V listopadu pak byly otevřeny dvě
cesty pro pěší. Jednou z nich je i oblíbená cyklostezka vedoucí z Hamer
Repešským žlebem do Repech.

+, ,-/ 
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Autoři petice přesto i nadále pokračují ve svém úsilí. Nejprve požádali
o schůzku ministra obrany České
republiky Martina Stropnického.
„Bohužel si na nás zatím nenašel čas.
Proto jsme oslovili jeho stranického
šéfa Andreje Babiše. Věci se následně
rychle daly do pohybu a z ministerstva nám přišel obsáhlý dopis. Žádné
větší změny, co se týká pravidel újezdu, jsme se začátkem nového roku
ovšem nezaznamenali,“ popsal Milan
Pernica, jeden z autorů petice.
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ZMLÁTIL MATKU!

KONICKO Že se alespoň na
svatý den nestydí! Muž z menší
obce na Konicku napadl během
Štědrého dne vlastní matku i bratra, který se mlácené ženy zastal.
Policisté rabiáta vykázali z domu,
ten se však během dne hned
třikrát vrátil zpátky. I z tohoto
důvodu mu teď hrozí až tři roky
kriminálu!
V sobotu 24. prosince 2016 kolem
patnácté hodiny v obci na Konicku
napadl jednatřicetiletý muž svou
matku. Fyzickému útoku předcházela hádka. Matky se zastal bratr
útočníka, načež čelil taktéž útoku
svého sourozence. Na místo byli
přivoláni policisté, kteří zjistili, že
k útoku došlo mezi osobami blízkými ve společné domácnosti a že
se zdaleka nejedná o první takový
případ. Agresivní útoky muže policisté opakovaně řešili již v minulosti. „Provedeným šetřením bylo
zjištěno, že jednání muže vykazuje
znaky domácího násilí, proto bylo
využito zákonného oprávnění
a útočníka ze společné domácnosti

a bezprostředního okolí domu policisté na dobu deseti dní vykázali.
Pro své jednání je muž nyní podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Štědrodenní zásah Policie ČR tímto ale neskončil. „Přestože byl muž
o podmínkách vykázání náležitě
poučen, ještě týž den je opakovaně porušil a třikrát se do domu
vrátil. Z důvodu ochrany ohrožených osob byl proto policisty
zajištěn. Nadále jevil známky silné podnapilosti, proto byl i přes
odmítnutí dechové zkoušky následně k vystřízlivění umístěn do
protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Pro porušení podmínek vykázání ze společné domácnosti je muž podezřelý ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Za ten mu
v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na
tři léta,“ informoval mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)

V ní se aktivně angažují občané celkem dvaadvacet obcí. Patří mezi ně
mimo jiné také Drahany, Otinoves,
Brodek u Prostějova, Vícov, Stínava, Prostějovičky, Malé Hradisko
a další vesnice nacházejících se
v prostějovském regionu. „Nedávno
se starostové těchto obcí dohodli na
společném stanovisku k celé věci. Zároveň na pondělí třiadvacátého ledna
do Rychtářova připravujeme setkání
představitelů petičního výboru a starostů obcí s hejtmany Jihomoravského a Olomouckého kraje. Do konce
února bychom se pak rádi sešli se zástupci armády,“ sdělil Pernica, který je
odhodlaný se v případě neúspěchu obrátit i na vrchního velitele ozbrojených
sil, kterým je prezident Miloš Zeman.
„Kontakty s prezidentskou kanceláří
jsem už navázal,“ upozornil.

2 3+     1
Armáda přistoupila k úplnému
uzavření Vojenského újezdu Březina pro civilisty poté, co byl zrušen
Vojenský újezd v Brdech. „Jde nám
především o bezpečnost občanů
a ostatně i cvičících vojáků. V současné době také dochází k zvýšenému náboru nových vojáků z povolání a aktivních záloh a s tím je také
spojen intenzivnější výcvik. Navíc
se přistupuje k postupnému zmen-
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šování plochy vojenských újezdů,“
odůvodnil kontroverzní krok mluvčí
ministerstva obrany Petr Medek.
Na možná nebezpečí hrozící ve vojenském újezdu upozorňují i někteří
z občanů. „Lidi, přemýšlejte. Můj
táta pravidelně odpaluje v prostoru
trhaviny. Fakt by tam měl být volný vstup? Viděli jste někdy urvané
nohy od výbušniny? A až by tam někdo umřel, zase by všichni chtěli od

státu peníze,“ vyjádřila se například nicí stále probíhá pouze na určených
částech cvičiště. Ještě jsem neslyšel,
Kateřina Steinerová.
že by se ostře střílelo v místech, kde
+ 0  4
chceme chodit,“ zdůraznil Milan
S tímto postojem však lidé, kteří Pernica, podle něhož v celé záležipetiční archy podepsali, nesouhlasí. tosti nejde pouze o armádu. „Za
„Chceme jen, aby se obnovil stav, slovo bezpečnost se toho schová
jako před začátkem roku 2016. Cí- hodně, zvláště pro jisté zájmové skulové a cvičné plochy by samozřej- piny lidí, kteří chtějí mít les sami pro
mě zůstaly i nadále zakázány pro sebe! V klidu si rybařit, lovit a sbírat
všechny. Vždyť výcvik s ostrou mu- houby,“ dodal Pernica.

Lyžaři v Kladkách mohou
prožít týden Z ŘÍŠE SNŮ
KLADKY Sjezdovka zalitá sluncem, dostatečné množství umělého sněhu na svahu a teploty
těsně pod bodem mrazu. Ideální
podmínky panovaly v uplynulých
dnech ve Ski areálu v Kladkách.
A dle předpovědi by se na tom nic
nemělo změnit ani v nadcházejícím týdnu.
Provoz v lyžařském areálu v Kladkách
se nezastavil ani o Vánocích. „Na
Štědrý den u nás byly stromy obalené sněhem, bylo to jako v pohádce
O mrazíku. Zalyžovat si přijelo asi padesát lidí,“ ohlédl se předseda areálu
Jiří Křeček. Na Štěpána však následovala pořádná obleva, přestože se
vlek nezastavil, návštěvnost výrazně
poklesla. Už od středy si však lyžaři
mohli užívat slunečného a mrazivého
počasí. K dispozici jim byla upravená
500 metrů dlouhá sjezdovka. V provozu byla poma a dětské lano.

zjistili jsme
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PROSTĚJOVSKO Tříkrálová sbírka se blíží! Letos se na Prostějovsku
bude koledovat v sobotu 7. ledna.
Večerník zajímalo, kolik skupin se
koledy zúčastní a kam budou směřovat vybrané peníze z této u nás
největší charitativní akce.
Na Konicku bude Tříkrálová sbírka
zahájena tradičním požehnáním koledníkům. To ve zdejším kostele proběhne přesně na Tři krále, tedy v pátek
6. ledna od 18:00 hodin. Zájem je
i letos značný. „V tuto chvíli již máme
nahlášeno sto sedmnáct skupin po
čtyřech lidech. Snad nám nikdo neo-

O osobnostech
rozhodne rada
Němčice nad Hanou (mls) - Komise pro vyhlášení nejúspěšnějších občanů, osobností a organizací města Němčice nad Hanou byla
začátkem prosince 2016 zrušena
poté, co její předseda odstoupil.
O jednotlivých návrzích nyní bude
opět rozhodovat městská rada.
Program slavnostního vyhlášení připraví zaměstnanci radnice,
kteří mají kulturu v Němčicích na
starosti.

Nové promítací
plátno
? #! #   E"     $ " $  # & $ &/
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Foto: www.lyzovanikladky.cz

„Na dosněžení sedmi set metrů dlouhé sjezdovky jsme pracovali celý
víkend. Od pondělí by tak měl být
k dispozici i dvojkotvový vlek,“ přislíbil
Jiří Křeček, kterého těšil zejména výhled na celý následující týden včetně

víkendu. „Podle předpovědi by nám
počasí mělo vydržet, mírnější oteplení
nás nemůže ohrozit,“ liboval si.
Podobná situace má v Kladkách panovat minimálně do konce února.
(mls)

TŘI KRÁLOVÉ se vydají na koledu tuto sobotu
nemocní,“ pochvaloval si ředitel konické charity Marek Navrátil.
Peníze ze sbírky by měly pomoci zejména při podpoře domácí hospicové péče. „Naši pracovníci už nyní asistují lidem, kterým doktoři již nemohou
pomoci a tlumí u nich pouze bolest.
Takoví lidé nemusí konec svého života
prožít v nemocnici, ale doma mezi blízkými. Těm pak nabízíme částečnou pomoc pří péči například při aplikaci léků.
K tomu je však třeba patřičné vybavení,
které v tuto chvíli nemáme,“ prozradil
Večerníku Marek Navrátil.
I v prostějovském děkanátu se bude koledovat zejména v sobotu 7. ledna, požehnání koledníci dostanou po dopolední
mši svaté v prostějovském hlavním kostele a to jak v pátek, tak i v sobotu.

RYCHLÝ
NÍK
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Skupinky se zde teprve tvoří. „Loni že jedna skupinka pod vedením ředijich bylo 227, věřím, že se k tomuto tele charity Františka Hynka navštíví
číslu opět přiblížíme,“ nastínil Vít i prostějovský magistrát. „Vybrané
Forbelský z charity Prostějov s tím, peníze by měly letos směřovat na po-

řízení nového auta pro zdravotní službu, která dojíždí za pacienty do jejich
domovů a také na budoucí opravy
charitního centra Marta v Martinákově ulici,“ doplnil Forbelský.
Loni vynesla Tříkrálová sbírka
rekordní sumu ze všech šestnácti jejích ročníků. Konická charita
díky ní získala 454 288, prostějovská
pak více jak 850 000 korun. Podaří
se tato čísla překonat?
Výsledky Tříkrálové sbírky by
měly být známy do dvou týdnů.
Zástupci obou charit ovšem už
nyní děkují všem, kteří jejich
koledníky přijmou s vlídností
a děkují za jakýkoli finanční dar
vložený do úředně zapečetěných
kasiček.

Němčice nad Hanou (mls) - Zatímco biografy v Konici či v Kostelci na Hané už zřejmě nikdo zpět
k životu nepřivede, v Němčicích
nad Hanou už několik týdnů probíhá rozsáhlá rekonstrukce místního kina Oko. Aktuálně rada
schválila potřebný nákup nového
promítacího plátna, které přijde na
bezmála dvě stě tisíc korun. Opravy kina měly dle plánu skončit se
závěrem roku.

  "  #
Kostelec na Hané (mls) - Nový
sběrný dvůr by v dohledné době
měl vyrůst v Kostelci na Hané. Projekt na jeho výstavbu za necelých
dvě stě tisíc korun má připravit
někdejší prostějovská A.S.A.-TS,
dnes FCC.

Šafaøíkovu ulici
èeká oprava
Němčice nad Hanou (mls) - Jeden z posledních neopravených
chodníků v Němčicích najdete
v Šafaříkově ulici. Než se ale dělníci
pustí do jeho rekonstrukce, chce
zde město nejprve dobudovat kanalizaci. V dohledné době plánuje
v této věci podat žádost o stavební
povolení.

Pro svůj úlovek si přišel neznámý
pachatel do Němčic nad Hanou.
V noci na pátek 30. prosince překonal zídku u domu a zamířil pod
přístřešek. Zde odcizil osm kusů
zastřelených zajíců, kteří byli zavěšeni na trámu. Pětačtyřicetiletému majiteli způsobil krádeží
škodu za 3 200 korun.

Odcizení zajíci

V době od začátku listopadu do
poloviny prosince odcizil dosud
nezjištěný pachatel z volně přístupné skládky dřeva v katastru
obce Hrochov přibližně sedm kubických metrů borovicové kulatiny. Dřevařské firmě svým činem
pachatel způsobil škodu vyčíslenou na 13 552 koruny. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Dřevo ze skladu je fuč

V pondělí 26. prosince ve 12.30
hodin kontrolovali policisté
v obci na Němčicku osobní automobil značky ŠKODA. Provedenou kontrolou policisté zjistili,
že vozidlo řídil sedmnáctiletý
mladík, který si vozidlo vypůjčil
bez vědomí majitele, kterým je
jeho otec. Pro své jednání je mladík nyní podezřelý ze spáchání
přečinu neoprávněného užívání
cizí věci, za který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až na
dvě léta nebo zákaz činnosti.

V sedmnácti za
volantem

V blíže nezjištěné době od 1. do 24.
prosince neznámý pachatel odcizil
na benzinové čerpací stanici v Nezamyslicích 13 kusů stíracích losů.
Výherní poukázky v hodnotě 500
korun za kus byly uloženy v dřevěné skříni ve skladu a zloděj se
k nim dostal bez použití násilí. Poškozené společnosti vznikla tímto
jednáním celková škoda ve výši
6 500 korun. Případ policie šetří
pro trestný čin krádeže.

Vyhraje zloděj?

Od podvečerních hodin v pondělí 19. prosince do druhé hodiny odpolední následujícího dne
v Kladkách odcizil dosud nezjištěný pachatel 68 lešenářských
trubek a 24 kusů lešenářských
křížových spojek. Lešení bylo
v rozloženém stavu volně uložené
na veřejně přístupném místě. Majitelce lešení tímto činem vznikla
škoda vyčíslená na 10 000 korun.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Kradlo se v Kladkách

KRONIKA
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placku. Letos se konal již devětadvacátý ročník oblíbeného Novoročního
výšlapu. Loni při této příležitosti na
Kosíř zamířilo rekordních 4 012 turistů. „Za letošní nižší návštěvností může

stát chřipková epidemie, která v těchto dnech v kraji řádí. Navíc se někteří
lidé možná nechali odradit hustou
mlhou, která ležela v údolích. Jak jste
však stoupali stále výš, tak se její chuchvalce rozestupovaly a nahoře již byli
všichni poutníci odměněni slunečními
paprsky a modrou oblohou,“ popsal
Vladimír Grézl z TJ Sigma Lutín, která
oblíbenou akci pořádá společně s hasiči ze Slatinek. Ti na vrcholu servírovali
výtečný jelení guláš.
Všichni účastníci si i letos z Kosíře kromě medaile a sluncem prozářených fotografií odnášeli především dobrý pocit z překonání vlastní lenosti a setkání
s přáteli a známými. „Je to už tradice,

3x foto: Martin Zaoral

bez které si start do nového roku vůbec
neumím představit,“ konstatoval jeden
z nich.
Organizátoři byli s účastí velmi spokojeni. „Jsme rádi, že se netvořily delší
fronty a někteří lidé kvůli tomu nebyli
zbytečně nervózní,“ poznamenal Vladimír Grézl, který zároveň už pozval na
příští rok, kdy se bude na Kosíři konat
jubilejní třicátý výšlap.
Vrchol Kosíře na dlouhou dobu ovšem
neosiří. Už tuto sobotu od 11:00 hodin
se na něj vydají běžci ze Slatinic při 38.
ročníku memoriálu Květoslava Křížka.
Chodci, běžci i cyklisté sem mohou zamířit také v květnu, kdy se bude konat
již 44. ročník Mánesovy stezky.

FOTOGALERIE

klikni na

Pokud chcete rok za&ít jedine&ným pohledem na lidské mraveništ, pak na Kosíi máte
každoro&n jedine&nou píležitost.
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

zchátralé STS

KONICE Nedávno radnice v Konici odkoupila zchátralý objekt
Kožetvorby, který hyzdí zdejší
hlavní náměstí. A v nákupech zanedbaných nemovitostí bude pokračovat i nadále. Vedení Konice
chce odkoupit areál bývalé STS.
Ten se nachází naproti konického
zámku mezi ulicemi Chmelnice
a Zádvoří.
„Hlavní důvod je, že plánujeme vybudování chodníku v Zádvoří. Proto
bychom byli rádi, pokud by vzniklo
propojení s ulicí Chmelnice. Pomohlo by to řešit kritickou situaci chodců, kteří nyní musí chodit po silnici,“
zdůvodnil pro Večerník František
Novák, starosta Konice.
Areál bývalé strojní a traktorové stanice je dlouhodobě nevyužívaný. Po
revoluci byl v restituci vrácen původním vlastníkům, provoz v něm
však brzy skončil a od té doby chátrá.
„Jeho odhadní cena i s pozemky byla
stanovena na 1 800 000 korun. Přibližně za tuto cenu bychom ho rádi
získali,“ prozradil Novák.

zjistili jsme

nám jejich souhlas podaří získat,“ vyjádřil se konický starosta. Velký otazník visí
také nad využitím budov, které zřejmě
budou ve velmi špatném stavu. „Objekty by se mohly v budoucnu využít třeba
pro sociální bydlení. O tom se však ještě
povede diskuse. Jisté je, že bez větších
oprav nebude jakékoliv využití možné,“
uzavřel František Novák.
(mls)

V areálu bývalé strojní a traktorové stanice konická radnice pronajímá ti byty. Zbytek
budov už nkolik let zeje prázdnotou.
Foto: Martin Zaoral

Odkup však nebude snadný. Z katastru nemovitostí vyplývá, že ho vlastní
celkem patnáct osob z různých koutů
celé republiky. Dva z nich dokonce
trvale žijí v USA. „Máme souhlas dvou
hlavních vlastníků, kterým dohromady patří téměř tři čtvrtiny nemovitosti.
Jednat ovšem budeme muset se všemi.
Věřím, že do konce letošního roku se
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tom udělat si legraci sám ze sebe. Přesto
nebo snad právě proto u svých svěřenců
neztrácí potřebnou autoritu a respekt.
„U dětí nesnáším odmlouvání, sprostá
slova, lenost a nedochvilnost. Za tohle
vše musí běhat trestná kolečka kolem
naší hasičské nádrže. Na druhou stranu
se snažím být trpělivý a všemožně je povzbuzovat, i když se zrovna nedaří. Třeba jim všem koupím zmrzlinu,“ nastínil
svoji metodu „cukru a biče“ Jirka Lenďák, který má v současnosti pod palcem
hned čtyři dětská hasičská družstva. Dvě
z nich působí v kategorii mladších a dvě
v kategorii starších dětí. I s náhradníky se
tak jedná o rovných třicet dětí. Něco podobného se přitom nevidí ani ve většině
výrazně větších obcích, ostatně do Lešan v současnosti kvůli „hasiči“ dojíždějí
děti z Bílovic, Ohrozimi, Zdětína a jedna
členka pochází dokonce z Vícova.
Každé z družstev přitom trénuje dvakrát
až třikrát týdně po dvou hodinách. „Hodně mi pomáhá Petr Bašný, jehož praděda se podílel na založení lešanských
hasičů. Ale i tak mi trénování zabere
kolem dvaceti hodin týdně. Kromě toho
jsme během sezóny byli prakticky každý
víkend někde na závodech,“ upozornil Lenďák, jehož neobyčejné nasazení
i talent už začínají sklízet své ovoce. „Na
konci srpna se nám třeba během jediného dne podařilo zvítězit s mladšími
na Zlatém Florianovi ve Vrahovicích
a zároveň v soutěži O pohár starosty
v Laškově. Starší pak vybojovali v Laškově
i ve Vrahovicích druhé místo. Prosazujeme se přitom v čím dál širší konkurenci,
a to i na závodech, na které bychom dříve
vůbec nemohli jet,“ nahlédl Lenďák do
pečlivě vedené hasičské kroniky, kde jsou
zaznamenány i další aktivity mladých ha-

dřín, kalinu, střemchu a krušinu. Celkem jsme tak vysadili 125 stromků
a 65 keřů. Na dvou místech jsme cíleně
ponechali hromady topolového hroubí
pro zvýšení diverzity hmyzu, zejména
brouků. Dřevo pokácených topolů bylo
nabídnuto občanům Štětovic, Vrbátek
a Duban jako levné palivo,“ dodává.
Projekt: Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky v roce 2016 podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Ing. Vlastimil Karlík,
tajemník Koalice pro řeky
tích letech by se tak měla zvýšit estetická i přírodní hodnota území,
včetně potravní nabídky pro vzácné
druhy hmyzu, ptáky a malé savce.
„Sázeli jsme duby, jilmy, jasany, naše
domácí druhy topolů (bílý a černý), třešně ptačí, jabloně a oskeruše,
a také hlavaté vrby. Zaměřili jsme se
i na keřové patro, na které se často
při obnově alejí a břehových porostů zapomíná,“ říká odborný pracovník Koalice pro řeky Mgr. Zdeněk
Poštulka. „Z keřů jsme použili lísku,

nahradily p,estárlé nep.vodní topoly

OLOMOUC Společný projekt
obnovy krajinných struktur ve
Štětovicích dnes úspěšně zakončily Koalice pro řeky a obec Vrbátky. V průběhu letošního roku
bylo v jeho rámci odstraněno 20
přestárlých hybridních topolů,
a nahrazeno výsadbou pestré směsice druhově vhodnějších stromů
a keřů. Kácení a výsadba se týkaly
Štětovické aleje a břehů starého
zavlažovacího kanálu („grechtu“¨)
směřujícího do řeky Blaty. V příš-

a bez technické

HLUCHOV Ve středu 28. prosince o půl desáté dopoledne
kontrolovali policisté v Hluchově osobní automobil značky
Citroën a jeho řidiče. Při kontrole vozidla policisté zjistili,
že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. U třicetiletého řidiče policisté provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 0,63 promile alkoholu v dechu. S naměřenou hodnotou řidič souhlasil a uvedl, že během předchozího večera vypil šest jedenáctistupňových piv. Další jízdu policisté
muži zakázali a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Nyní
je pro své jednání podezřelý ze spáchání přestupků, za které
mu může být udělena pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000
korun a uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na
dobu od šesti měsíců do jednoho roku.
(mik)

došlo na naši adresu...

sponzorů. „Každý, kdo nás na soutěžích
potkává, obdivuje pokrok, jaký jsme za
ty dva roky udělali. To mi dává motivaci
do další práce a děti to díky úspěchům
baví čím dál víc. Věřím přitom, že nás tohle nadšení hned tak neopustí,“ vzkázal
všem případným zájemcům.

Do lešanského „hasi&e“ nyní dochází kolem ticítky dti. Spole&n s nimi se vyfotili i
jejich vedoucí Jií Len3ák (vlevo) a Petr Bašný.
Foto: Martin Zaoral

sičů, mezi něž patří zvelebování obce či
příprava společenských akcí.
Díky týmovému duchu svěřenci Jiřího
Lenďáka jen za letošní sezónu získali neuvěřitelných čtyřiadvacet pohárů! Stále
však bojují s nedostatkem dresů i vybavení. Proto by uvítali podporu ze strany

Opilý Výsadby p,irozených d,evin ve Vrbátkách

LEŠANY Kdo chce zapalovat, musí
hořet. Dokonalým potvrzením
tohoto hesla je Jiří Lenďák z Lešan. Třiadvacetiletý nadšenec sám
a prakticky z ničeho založil v nevelké obci dětský oddíl hasičů. Po
dvou letech má kolem sebe nebývale početnou partu dětí z Lešan
i okolních obcí, které začínají na
hasičských soutěžích sklízet jeden
úspěch za druhým.
Jiří Lenďák původně s mládeží vůbec
pracovat nechtěl.
„Rád vzpomínám

EXKLUZIVNĚ

na nebožtíka trenéra Láďu Richtera,
který mě k hasičům přivedl. Šlo mi ale
o samotné závodění. Jenže v Lešanech
o to ve zdejším hasičském sboru nebyl zájem. Udělal jsem si tedy speciální
kurz pro vedoucího mládeže a začal
shánět děti. Obešel jsem vesnici, u každého osobně zazvonil a všechno s ním
probral. Díky tomu se mi sešlo prvních
jedenáct členů, s nimiž jsem vyrazil na
naše premiérové závody do Bílovic. Moc
nám to nešlo, i tak to pro nás bylo strašně
důležité,“ vrátil se Jiří Lenďák do letních
měsíců roku 2014.
Každý, kdo tohoto mladého muže někdy sledoval při tréninku, musí potvrdit, že to s dětmi od pěti do patnácti let
neobyčejně umí. A sice mnohem víc
než většina vystudovaných kantorů. Pro
hasičský sport dokáže drobotinu nadchnout, umí je zabavit a nebojí se při-

Ještě před třemi roky přitom v obci žádný dětský oddíl nefungoval

KOSTELEC NA HANÉ V polovině
listopadu loňského roku proběhla
kolaudace opravené silnice v centru Kostelce na Hané. Lidé novou
silnici vítají, objevily se však dotazy,
proč už k takzvané staré škole nevede přechod pro chodce. Obzvláště
pokud zde bez problémů fungoval
řadu let a zejména školáci na něj
byli zvyklí...
Přechod pro chodce hojně využívaly
například děti jdoucí do školy. Řidiče
jasně upozorňoval, že se tu s nimi mohou setkat. Původní však byl nahrazen
takzvaným místem na přecházení.
Proč?
„Ke změně došlo na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie
ČR Prostějov. K tomuto kroku bylo
přikročeno s ohledem na bezpečnost
chodců a řidičů, kteří v tomto místě
nemají možnost dostatečného rozhledu,“ reagoval pro Večerník Ladislav
Hynek, v té chvíli ještě dosluhující sta-

rosta Kostelce na Hané.
Ač se může zdát, že právě přechod by
měl být pro chodce bezpečným místem, podle prostějovských dopravních expertů tomu tak není. Dle nich

Foto: Martin Zaoral

naopak zebra vyvolává v lidech pocit
bezpečí, který je falešný. Na místě pro
přecházení dle nich nemají chodci
přednost před auty a musejí proto být
opatrnější.
(mls)

Místo pechodu vzniklo nové místo pro pecházení.

NA VÁŠ NÁMÌT

MLADÍ HASIČI Z LEŠAN LETOS ZÍSKALI DVA TUCTY POHÁRŮ! V Kostelci zrušili p,echod u školy. Pro5?

Pi výstupu na hanácký Mont Blanc je poteba ob&as Pod otevenou rozhlednou na vrcholu Kosíe to Turisté z TJ Sigma Lutín rozdávali jednu medaili za
poádn zabrat.
skute&n žilo.
druhou.

F o too r e poo r táá ž

Na Nový rok vedou všechny cesty na
Kosíř! Tohle osvědčené heslo první
den v roce platilo pro 3 382 turistů, kteří si z vrcholu hanáckého Mont Blancu
na hrudi letos odnášeli tmavě fialovou

VELKÝ KOSÍŘ Na Kosíř je cesta jako žádná ze sta, roubená je
stromama. Variaci na známý lidový popěvek si mohli notovat všichni, kteří na Nový rok vyrazili na Hanácký Mont Blanc.
Přestože na nejvyšší hoře Hané letos nádherně svítilo slunce,
loňský účastnický rekord tentokrát překonán nebyl.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

BYLI JSME
U TOHO

KONICKO Že se alespoň na svatý
den nestydí! Muž z menší obce na
Konicku napadl během Štědrého
dne vlastní matku i bratra, který se
mlácené ženy zastal. Policisté rabiáta vykázali z domu, ten se však během dne hned třikrát vrátil zpátky.
I z tohoto důvodu mu teď hrozí až
tři roky kriminálu!
V sobotu 24. prosince kolem patnácté hodiny v obci na Konicku napadl
jednatřicetiletý muž svou matku.
Fyzickému útoku předcházela hádka. Matky se zastal bratr útočníka,
a proto byl napaden také. Na místo
byli přivoláni policisté, kteří zjistili,
že k útoku došlo mezi osobami blízkými ve společné domácnosti a že
se zdaleka nejedná o první takový
případ. Agresivní útoky muže policisté opakovaně řešili již v minulosti.
Provedeným šetřením policisté dále
zjistili, že jednání muže vykazuje
znaky domácího násilí, proto využili
svého zákonného oprávnění a útočníka ze společné domácnosti a bez-
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prostředního okolí domu na dobu
deseti dní vykázali. Pro své jednání je
muž nyní podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Štědrodenní zásah Policie ČR tímto ale neskončil. „Přestože byl muž
o podmínkách vykázání náležitě
poučen, ještě týž den je opakovaně
porušil a třikrát se do domu vrátil.
Z důvodu ochrany ohrožených osob
byl proto policisty zajištěn. Protože
jevil známky silné podnapilosti, byl
i přes odmítnutí dechové zkoušky
následně k vystřízlivění umístěn
do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci. Pro porušení podmínek
vykázání ze společné domácnosti je
muž podezřelý ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta,“ řekl
mluvčí prostějovských strážců zákona František Kořínek.
(mik)

Pipoj se k nám na

But v kontaktu se svými páteli
Bute v kontaktu s #VECERNIKPV.CZ
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nese novou akci
na pøedplatné
Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 13

Nový
rok

PLUMLOV Nemístnou zábavu si zvolil mladík v Plumlově. Spreji nastříkal na budovu bývalého kina obrovský nápis. Měl ale smůlu, pár
vteřin po činu ho zadržela hlídka plumlovských policistů. Dobrá práce,
pánové!
„Ve středu 21. prosince krátce po třiadvacáté hodině dopadli policisté v Boskovické ulici v Plumlově jednadvacetiletého muže bezprostředně po nastříkání přibližně padesát centimetrů vysokého a 330 centimetrů dlouhého nápisu
na zeď budovy bývalého kina nedaleko centra obce. Při zadržení několik desítek metrů od poškozené zdi nebyly použity donucovací prostředky. Přestože mladý muž zpočátku odmítal jakoukoliv spojitost s nápisem, po zajištění
několika sprejů, které měl u sebe v batohu, se během následujícího výslechu
k činu doznal,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody Městskému úřadu Plumlov nebyla dosud
vyčíslena. „Muž je pro své jednání podezřelý ze spáchání přečinu poškození
cizí věci. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ doplnil František Kořínek.
(mik)

dopadli při činu!

Sprejera v Plumlově

Konice koupí areál Na Št1drý den ZMLÁTIL MATKU!
NAPoutníci
KOSÍŘI
SE
SEŠLY
PŘES
TŘI
TISÍCE
LIDÍ
vystoupali z mlhy do zářícího slunce

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme
s vámi u toho...
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„JSME TROŠKU ULÍTLÍ NA MORBIDNÍ TEXTY“

Lídr kapely Čechomor František Černý vysvětluje, jak velkým tématem je smrt
písničky nemůžeme zpívat sami.
Dříve jsme hodně spolupracovali
s Lenkou Dusilovou nebo s Ivou
Marešovou. To jsou osvědčené
zpěvačky, o kterých každý ví. Potom jsou takové typy, které jsou
víceméně zpívající herečky, proto
jsme se rozhodli, že letos oslovíme
Martinu, protože je pro nás zajímavá. Nikdy jsme s ní nespolupracovali, společně jsme to nazkoušeli, moc se nám to líbí a těšíme se
na turné.“
 Jak jste vlastně na Martinu
Pártlovou přišli?
„Máme vždy porady a každý přijde s nějakým návrhem. Různě
jsme o tom přemýšleli, až z toho
vypadl jeden kandidát a to byla
právě Martina. Chtěli jsme nějakého hosta, aby byl něčím zajímavý
a nám seděl.“
 Jaká byla její reakce?
„Byla hned pro. A já mám z toho
radost.“ (úsměv)
v rámci exkluzivního
xkluzivního
 Na scéně jste od roku 1988.
interview
Několikrát se kapela obměnila.
Liší se za tu dobu něčím, nebo se
pro Večerník
ník
snažíte udržet si stále svůj nezase ptal
měnitelný styl?
„Ono to je o tom, že my děláme
Josef
jednu věc. Bereme písničky, které
A
POPELKA
byly zapomenuté, a snažíme se je
vrátit zpět lidem. Důležité je pro
 Vánoční tour jste započali nás, aby tam byla ta láska a úcta
v Prostějově. Můžee za tento výběr Lukáš Pavlík, který je právě
ákem?
prostějovským rodákem?
tázku pro naši
„Spíše se jedná o otázku
produkci, ale je to milá náhoda.
ceme hrát tam
My řekneme, že chceme
a tam, zbytek toho plánu dodělá
naše produkce, náš booking manažer. Vůbec to tedyy nebyl žádný
záměr.“
 V Prostějově jste
ste již
několikrát vystupovali.
povali.
rtování
Jak na toto koncertování
vzpomínáte?
„Já to tady znám moc
dobře, tuto šatnu, a to
honejen z hraní s Čechosme
morem, ale hráli jsme
cou
tu i s Jarkem Nohavicou
a dalšími. Takže sii to
matutady moc dobře pamatujeme a libí se nám tady.
tor, je
Vůbec tady ten prostor,
né.“
to celé takové příjemné.“
(úsměv)
 Na pódiu se s vámi
mi
stuobjevila nová hostuina Pártlová.
jící zpěvačka Martina
polupráci doJak vlastně k této spolupráci
inu charaktešlo a jak byste Martinu
rizovali?
„My jsme si říkali,, že pokaždé
pěvačku nebo
vezmeme nějakou zpěvačku
zkrátka hostujícího zpěváka ať
ční turné.
je to na letní, či vánoční
tu písniMáme totiž spoustu
ny, babské
ček, které zpívají ženy,
texty. (smích) My jee občas
ám ale
zpíváme také, to nám
měřeně
přijde takové přiměřeně
úchylné, ale přece jen ty

PROSTĚJOV Téměř devětadvacet let se na hudební scéně
objevuje folkrocková, svitavsko-pražská hudební skupina
hrající české, moravské, slezské
a slovenské lidové písně. Poslední listopadový pátek loňského
roku se na prostějovském náměstí rozzářil vánoční strom,
současně se také nedaleko
ve Společenském domě rozezněly tóny koncertu v rámci
turné skupiny Čechomor Vánoční Kooperativa Tour 2016.
Kapela si ke svému startu pro
letošní turné zvolila právě prostějovské „Kasko“. Ostatně jeden
ze členů současného hudebního seskupení pochází právě
z Prostějova. Byla to pouhá
náhoda, nebo krásné gesto?
Nejen na tuto otázku odpovídal
v exkluzivním rozhovoru Večerníku frontman František Černý.

k hudbě, k té písni, neporušit tam
nic, co na ní bylo dobré, a nedávat
tam vlivy, které tam nepatří. Snažíme se zkrátka těm písničkám moc
neubližovat.“
 Zůstaňme ještě u této dlouhověkosti. Jaká věková sorta,
vzhledem k této skutečnosti,
posluchačů navštěvuje vaše
koncerty?
„Zjišťujeme, že jsme vlastně taková rodinná kapela. Poznáte to na
dětech. Děti, jak neumí lhát, tak
buď tam zůstanou a tančí, anebo
odejdou. Máme tak návštěvníky
od dvou let do těch osmdesáti, kdy
ty lidi ještě slyší.“ (úsměv)
 A jací vůbec jsou?
„Jsou různí posluchači. Někteří jezdí třicet let a ani je nevidíte,
ale cítíte, že tam jsou. Někteří ne-

mají tu tendenci jít za vámi o podpis, ale pak po dvaceti letech dostanete od takového člověka třeba
dopis a je to úžasný pocit. Je to víc,
než kdyby za mnou přišel po každém koncertě.“
 Plánujete pro fanoušky další
CD a kdy se na něj mohou těšit?
„Plánujeme v roce 2017, ale vzhledem k tomu, že jsem si dal zdravotní pauzu, tak jsme to posunuli
na jaro. Už se na to moc těšíme.
Bude to deska s dechovkou. My
nemáme rádi dechovku, proto
něco s tímto žánrem uděláme.“
(smích)
 Můžete prozradit s jakou kapelou, nebo je to tajemství?
„Jsou to takoví střelci z Moravy
a jsou vážně dobří. Jmenují se
Kumpáni. Jsou to výborní hu-

smyslu vzrušují, jsou tak podivné,
neskutečné a připadá nám, že je to
velké téma. Jeden velký projekt,
který chystáme, je prevence proti válce. Vojenské písně, bojové
chorály, kde se ukáže, jak to bylo.
Dezertéři, markytánky, různá témata z té doby, to utrpení, bolesti
nebo vůbec dopad toho, že nebyli
chlapi a všechno dělaly ženy v té
době.“
 Vaše tvorba se objevila
i v několika filmech. Jaký je rozdíl mezi koncertní písní a skládáním pro film?
„Obrovský. Je to úplně jiný vjem.
Sedmdesát procent lidského vjemu na koncertech či ve filmu je
zrak a tomu se musí člověk podřídit. Lidé si nepamatují, jak přesně
po sobě šly písně, ale pamatují si,

že jste třeba upadl. To stejné je
při filmu. Hudba má na člověka
nejrůznější dopady. V Americe
při hrůzných scénách hraje symfonická hudba. Když stejný příběh natočí severský režisér, je tam
klid. Je to hodně určené mentalitou, společenským zařazením
toho filmu a také to, jak je ten
film nákladný. Čím dražší, tím je
hudba monumentálnější. Ono natočit hudbu jen s jednou kytarou
anebo velkým sborem je náročnější jak finančně, tak i v samotné
přípravě.“
 Kdybyste si vyměnili nástroje v kapele, jaký byste si vybral?
„Tak já, když se trošku napiju,
vezmu do ruky housle. Ale
jinak ne. Jinak na ně neumím.“
(smích)

„Bereme písničky, které byly zapomenuté,
a snažíme se je vrátit zpět lidem. Důležité je
pro nás, aby tam byla ta láska a úcta k hudbě“

kdo je èechomor....
✓ kapela vznikla na jaře roku 1988, tehdy ještě jako I. Českomoravská nezávislá hudební společnost
✓svitavsko-pražskáhudebnískupinahrajícíčeské,moravské,slezskéaslovenskélidovépísně.Zadobusvého
působeníprocestovalacelouEvropu,SeverníAmeriku,Rusko,Čínu,MongolskoaAustrálii,spolupracovala
s divadlem Na Palmovce, bratry Formanovými, divadlem Continuo a dalšími významnými umělci. V roce
2001 získala tři ceny v anketě Anděl
✓ skupinu oslovil režisér Petr Zelenka a spolu s Jazem Colemanem a Jarkem Nohavicou společně začali
natáčet film Rok ďábla. Film byl uveden do kin v roce 2002 a získal Českého lva za nejlepší hudbu k filmu
✓ na albech často úzce spolupracovali se zpěvačkou Lenkou Dusilovou, na turné je doprovázel například
Jarek Nohavica, Ewa Farná, Divokej Bill, momentálně je to Martina Pártlová
✓ v současné době koncertuje v rámci Kooperativa Tour a můžeme jej též vídat na různých kulturních
festivalech
✓ kapela získala několik ocenění za platinovou desku či multiplatinovou za desku Proměny, byla zvolena
kapelou roku, oceněna za nejprodávanější DVD roku, deska roku, nejlepší zvuková nahrávka roku, Český
lev za hudbu k filmu a mnoho dalších významných ocenění
✓ v roce 2007 se se skladbou Józef, mój kochany neúspěšně zúčastnili českého kola Velké ceny Eurovize - Eurosong.
✓ v dubnu roku 2015 přichází do skupiny nový bubeník Lukáš Pavlík, rodák z Prostějova. Ten nahradil
předchozího bubeníka Patrika Sase. Lukáš předtím působil jako bubeník v kapelách Ewy Farné, Kamila
Střihavky či Aleše Brichty

 Vystupov
Vystupovali jste také v zanapříklad v Polsku,
hraničí, nap
Anglii, ale mě
měli jste i velké turné
v USA. Chyst
Chystáte se opět do zahraničí? Nebo je nějaké místo,
kde byste naopak
nao
vy sami rádi
vystupovali?
„Na každý rok máme nachystán
nějaký zahrani
zahraniční koncert, i když
letos to něja
nějak nedopadlo. ChtěJa
li jsme Japonsko.
Chystáme
se určitě příští rok - Anglie,
Londýn - a pak se uvidí.“
 Ja
Jaký je rozdíl mezi
domá
domácím a zahraničním publikem?
„Ch
„Chodí
tam převážně
česk
české publikum, takže tto je vlastně stejné.
Ale čím dál více se
konc
koncertů
zúčastňuje
i domácí
domá publikum. Je to
v podstatě to stejné, jako když
našinec poslouchá
posl
hudbu, které
nerozumí. V
Vnímá melodii, emoce, které do
dopadnou na člověka
z té hudby. A
Ale většinou se pídí
po tom, o čem
če zpíváme. A když
jim říkám, že tam zapíchnem
nějakou žen
ženskou nebo ubijem
polenem, tak je to pro ně docela
zajímavé. ((smích) Že bychom
to pro ně zpívali třeba v angličtině, to neděláme. Když se
člověk dostane
do
ale do země,
kde vám vvůbec nerozumí, tak
se použije angličtina. Spíše jen
k tomu gl
globálnímu, základní
informace sse jim sdělí. Je to asi,
jako kdyby Eskymáci hráli česFoto: internet ké lidovky.“ ((smích)
debníci, zahrají opravdu všechno.
Těšíme se, protože to bude zase
úplně jiný zvuk a jiná show. Protože dechovku nemáme tolik rádi,
tak se k ní vracíme jiným způsobem, aby nás zkrátka bavila.“
(úsměv)
 Získali jste také spoustu ocenění. Kterého si ceníte nejvíce?
„Nejvyšší ocenění, co pro mě je,
že na nás pořád chodí lidi.“
 Jakým tématem se vůbec
prezentují vaše písně?
„Zamilovaných písniček jsou miliony, ty používáme samozřejmě
také, ale už od začátku jsme tak
trošku úchylní, ulítlí na morbidní texty... (smích) Písně o smrti,
jež je součástí života, nás v jistém

vizitka
FRANTIŠEK ČERNÝ
✓ narodil se 29. října 1957 ve Svitavách
✓ vyučil se hodinářem, hudbě se aktivně věnuje od patnácti let
✓ koncem osmdesátých let minulého století
se věnoval převážně folkové hudbě, působil
ve skupinách Kanafas, Povijan (vítěz Porty 1985, 1986 a 1989), Kapitol a Verze 5. V té době rovněž působil
v loutkohereckém souboru
✓ nejvíce proslul díky angažmá ve skupině Čechomor, kterou založil
v roce 1988. Ze zakládajících členů zbyl pouze on, hraje na kytary všeho druhu a je hlavním zpěvákem. Společně s Karlem Holasem reprezentují skupinu v médiích
zajímavost: působil také jako herec, jeho nejznámější role je role taxikář ve filmu Petra Zelenky Knoflíkáři

letos slavíme jubileum...
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předplatné
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
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PRO VÁS I VAŠEHO SOUSEDA!

Při plné ceně 884 Kč za jedno vydání

NAVÍC....

OD BŘEZNA 2017 MŮŽETE
VYHRÁT POKAŽDÉ, CO OTEVŘETE VEČERNÍK...

od čísla 10 budeme z koše předplatitelů pravidelně losovat
vždy jednoho šťastlivce, kterého následně zveřejníme pondělí
více info v dalších číslech

co pondělí až do konce roku

VŠICHNI abonenti budou zařazeni do
SLOSOVÁNÍ O DVACET TISÍC KORUN
a další hodnotné ceny
každý PŘEDPLATITEL obdrží upomínkový
dárek u příležitosti DVACÁTÝCH NAROZENIN
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
namísto 17 korun ZAPLATÍTE JEN 13,65 Kč
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akce platí do konce ledna
PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

  

Objednávám předplatné

na rok 2017
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

letos slavíme jubileum...

reakce / řádková inzerce
REALITY

GRATULACE

SLUŽBY

Stavební firma hledá pozemek pro Koupím dům se zahradou v PV nebo
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 v okolí. Tel.: 773 513 220
Koupím byt 1+1. Hotovost.774 421 818
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
RD Výšovice, pozemek 16.195 m2
2.625.000 Kč
RD Želeč, pozemek 3.891 m2
1.740.000 Kč
RD Skřípov
850.000 Kč
BYT 3+1, C/OV, 80 m2 1.850.000 Kč
RD Skalka
v RK
Zahrada Skřípov
120.000 Kč

     

HLEDÁME BYT 2+1, 3+1 – TYLOVA,
BRNĚNSKÁ , DĚKUJEME ZA NABÍDKY

Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
RD 5+1, PV
4.999.000 Kč
Byt 2+kk, PV
1.550.000 Kč
Byt 3+kk, PV
2.040.000 Kč
Restaurace+penzion,PV 5.000.000 Kč
St.pozemek Alojzov
690 Kč/m2
St.pozemek Hamry
470 Kč/m2
Pron.vin.sklep Mohelnice 5000/měs.
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.700.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ

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

KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1 (hotovost mám) 773 545 092
Prronujmu 2+kk, Pv západ, MHD,
vhodné pro 1 osobu, Tel.: 776 189 111

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

Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168
Pronajmu od ledna byt 1+1 v Pv.
Cena 4 500 Kč + inkaso , RK ne!
Tel.: 732 548 756

Dne 1. ledna 2017
oslavila 80. narozeniny
paní Jana PÁLENÍKOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti přejí syn a vnučky.

Pron. cihl. byt 2+1, 65 m2, ul. Máchova Pv, po rek. vl. kot. a měř.náj. 7 000
Kč + ink.tel.:604 820 358
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Anglická ul. Tel.:602 775 607
Pronajmeme větší dvoupokojový byt,
první patro, centrum Pv, ne RK! Tel.:
603 543 705
Prodám RD 3+1, s hospodářskými budovami a velkou zahradou v
Hrubčicích. Možnost nastěhování
ihned, doporučená rekonstrukce.
Cena 2.300.000 Kč. Více info na tel.:
604 382 798

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

FINANCE

Projekt VAŠEHO DOMU: pasivní
včetně vyřízení dotace, nízkoenergetický, energeticky úsporný, rekonstrukce
s dotací. I pro svépomocnou výstavbu.
Vyřídíme ohlášku či stavební povolení.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě Poskytneme poradenství. Krátké dodací
dnes. Tel.: 603 218 330
lhůty, příznivé ceny. Tel.: 731 418 060,
605 483 602, karasek.s@seznam.cz
Potřebujete peníze? Půjčíme vám až (info@karon.cz)
15000 Kč, rychle a až do domu. Tel.:
731 127 756. Pracuji pro jednoho věřitele.
Půjčka Pv a okolí, přijedu až
k vám. Tel.: 776 087 428

SEZNÁMENÍ

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430

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

Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430
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Vážení členové petičního výboru,
v reakci na váš otevřený dopis nejprve podotýkám, že od konce listopadu 2016 je
plocha starého židovského hřbitova v Prostějově pravomocně uznána Ministerstvem
kultury ČR za kulturní památku. V rozhodnutí je uvedeno, že se nejedná o „běžný“
židovský hřbitov…, naopak jde o významnou památku, neboť je jedním z posledních
materiálně dochovaných pozůstatků bohaté historie prostějovské židovské obce, přičemž na tomto hřbitově jsou dosud pohřbeny tělesné ostatky členů této obce, z nichž
mnozí dosáhli velkého významu v hospodářském, kulturním a duchovním životě
a jejich dílo a odkaz je připomínán v České republice i v zahraničí.“
Nyní k vašemu otevřenému dopisu, pro pochopení významu slova „rehabilitace“
Vám doporučuji namísto latinského slovníku použít akademický slovník cizích slov,
kde se hovoří o „navrácení, obnovení cti, dobré pověsti, práv, společenského postavení“. Židovské komunitě jde především o to, aby tomuto prostranství byla navrácena
čest - důstojnost místa posledního odpočinku zemřelých. Proto navrhuje židovská
komunita vymezení obvodu historického hřbitova „kouskem“ živého plotu a vybudování nových cest, aby lidé nechodili rehabilitovaným hřbitovem. Vstup pro širokou veřejnost na rehabilitované prostranství má však být umožněn. Zdůrazňuji, že
vše je stále ve fázi jednání, které vedou zástupci Federace židovských obcí a americká
nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer se zástupci statutárního města Prostějova.
Na jedné straně je zde legitimní zájem o to, aby se děti normálně dostaly do školy, a na
druhé straně pietní místo židovské komunity, které má dnes statut kulturní památky.
Nerozumím vzniku vaší petice, která dopředu odmítá jakoukoli diskusi o sebemenší
úpravě dotčeného místa. Nerozumím, proč se vytrhávají věci z kontextu, používají se
polopravdy o plánech na úpravu místa, a proč celé téma pragmaticky nesměřuje k veřejnému projednání výsledného návrhu rehabilitace prostranství. Toho návrhu, který
by měl vzejít z diskuse mezi vlastníkem pozemku statutárním městem Prostějovem
a zástupci Federace židovských obcí.
Cesta k napravení starých historických křivd vede jen cestou oboustranného dialogu,
vstřícného jednání a kompromisu. Věřím, že představitelé statutárního města Prostějova stejně jako představitelé Federace židovských obcí budou pragmaticky jednat
a spolupracovat na rehabilitaci prostranství starého židovského hřbitova v Prostějově
a pomohou tak napravit historickou křivdu z období tzv. protektorátu.
Závěrem k druhému vámi zmiňovanému tématu ve vašem otevřeném dopisu tj.
k Mahlerovým sadům na pražském Žižkově. Možná vám osud zdejšího hřbitova potvrdí hodnotový rámec, z něhož vychází snaha Federace židovských obcí a americká
nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer o rehabilitaci starého židovského hřbitova
v Prostějově. Velká část hřbitova byla počátkem šedesátých let přeměněna na park
s tím, že zde pod terénem zůstaly všechny hroby a řada náhrobků. Při stavbě televizní
věže a jejího technického okolí byly v 80. letech ostatky s velkým objemem zeminy vybagrovány. V době normalizace se rabinát pražské židovské obce mohl pouze
neoficiálně pokusit některé kosterní ostatky zachránit, aby následně byly pochovány na Novém židovském hřbitově v Praze. Neporušená část hřbitova s historickými
náhrobky byla po roce 1989 Židovskou obcí v Praze opravena a nyní je přístupna
veřejnosti. V kontextu Prostějova by Vás mohlo rovněž zajímat, že v objektu u zachovalé části hřbitova sídlí mezinárodní školka, jejíž děti hřbitov navštěvují a dívají se na
něj z oken.
Židovská náboženská tradice se od té křesťanské liší. Křesťané a židé žijí spolu v Čechách a na Moravě jako dědicové těchto tradic již tisíc let. V demokratickém státě
bychom měli hodnoty toho druhého brát v ochranu zvlášť za situace, kdy došlo prokazatelně v minulosti k příkoří. Dlužíme to především sami sobě.
Radek Augustin
ředitel Odboru analytického Kancelář prezidenta republiky

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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KOUPÍM
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatímezakvalitníobrazy17.-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

Vykoupíme starožitný, ale jen starý nábytek a byt. doplňky, hodiny, obrazy,
koberce, lustry, lampy, sklo, porcelán,
knihy pohlednice a další Provedeme
vyklízecí práce. Tel.: 605 138 473

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

Dnes, tj. 2. ledna 2017
by se dožil 70-ti let
pan Jan PULKRÁBEK
z Smržic.
S láskou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Jana s maželem,
dcera Eva a vnuci Petřík, Honzík,
Románek a Adámek.
Kdo Tě znal,
ten zná naši bolest, ten ví,
co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dálespi sladce, vždyť se opět shledáme.

Sběratel koupí stará plechová a bakelitová autíčka i plastová na ovládání
(bovden) dále různé mech.hračky,
ale i vláčky,panenky, hry, stavebnice
atd. Tel.: 603 161 569

Dne 7. ledna 2017
tomu bude druhý smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

vzpomínky

Odešel jsi,
jak si osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 5. ledna 2017
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná manželka Marie.

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

Dne 21. prosince 2016
uplynuly tři smutné roky od úmrtí
paní Františky NOVÁKOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomínají dcera
Monika, Michaela, vnuk Martin
a vnučky Anetka a Adélka.
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Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

Dnes, tj. 2. ledna 2017
je tomu právě 15 let ode dne úmrtí
pana Pavla HALABRINA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 27. prosince 2016
jsme vzpomínali 6. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Maminko naše milá,
děkujeme, že jsi tu pro nás žila.
Za lásku, trpělivost, vychování
a oběti posíláme pozdrav od nás
vnoučat a od dětí.

Ruku Ti už
nemůžeme dát, abychom
Ti mohli k narozeninám blahopřát.
Jen kytici květů Ti na hrob dáme
a s láskou na Tebe vzpomínáme.

Dne 14. listopadu 2016
to bylo již 7 let,
co nás navždy opustila
paní Jarmila NOVÁKOVÁ,
milovaná maminka a babička
z Hluchova
a 17. března 2017
by se dožila 93 let.
S láskou v srdci vzpomíná vděčná
dcera Květa a vnuk Jirka,
pravnučka Pavlínka
a syn Vlastimil s rodinou.

Dne 1. ledna 2017
by se dožil 69 let
pan Josef AMBROŽ
z Nivy.
Všichni, kdo jste ho znali
zapalte svíčku a vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Kateřina,
dcery Kateřina a Hanka
a syn Josef s rodinami.

Dne 4. ledna 2017
uplynou dva smutné roky od úmrtí
pana Ladislava PAŇÁKA
ze Soběsuk

a zároveň
dne 8. prosince 2016
uplynuly 4 roky od úmrtí jeho bratra
Miloslava PAŃÁKA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku na oba
bratry děkuje Eva, sestra Věra
a celá rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 4. ledna .2017
uplyne první smutný rok od úmrtí
pana Stanislava KLIMKA.
Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 27. prosince 2016
jsme vzpomínali 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří PLAŠTICA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn Jiří
a dcera Ilona s rodinou.

Dne 4. ledna 2017
by se dožil 75 let
pan Václav ZÁMEČNÍK
z Dobromilic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují syn Václav a dcera
Ivana s rodinami.

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

16011421482

Dne 5. ledna 2017
vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

PRODÁM

AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Sad Mostkovice
Prodej jablek , Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Nabízím poslední volná místa na aktivní skupinovou dovolenou – Řecko
2017 (Kamenná Vourla, plážový hotel
Sisi s bazénem přímo u pláže) od 10. 7.
-21.7.2017,polopenze.Cena10690Kč,
dítě 6 500 Kč. Složení zálohy do Vánoc. Možnost působení termálních
pramenů. Info 731 412 028

Dne 5. ledna 2017
by se dožila 47 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti, tatínek.

JE V PÁTEK
6. LEDNA
V 10.00 HODIN

Pohřební služba A.S.A. TS,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 7. ledna 2017
si připomínáme
1. smutné výročí úmrtí
paní Miroslavy PAVLŮ.
Stále vzpomíná rodina.

UZÁVÌRKA
INZERCE

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004

Kdo byl milován, nebude
nikdy zapomenut..

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dne 1. ledna 2017
uplynulo druhé smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkují děti Ludmila a Jaroslav
a vnuk Miroslav.

www.vecernikpv.cz

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut..

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms.,
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953

Dnes 4. ledna 2017
vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
paní Marie ZELINKOVÉ
z Otinovsi
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Jarka a Alena s rodinami.

Dne 6. ledna 2017
uplyne již 30 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jozef DUBRAVEC.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá..

   
Květoslava Šrámová 1926 Prostějov
Vojtěch Chytil 1955
Polomí
Lukáš Fládr 1995
Prostějov
Miloš Škoda 1943
Prostějov
mjr. Jan Růžička 1931 Domamyslice
Lenka Dostálová 1960
Čehovice
Josef Straka 1938
Krumsín
Miroslav Mrva 1946
Pivín
František Staroštík 1934
Kostelec na Hané
Pavla Sedláková 1976
Buková
Svatava Nevrlová 1954
Vrahovice
Jitka Mlčochová 1940
Ivaň
Alena Študentová 1931
Vřesovice
Jiří Palička 1976
Budětsko
Anna Zifčáková 1948
Brodek u Prostějova
Marie Autratová 1948
Prostějov
Drahomíra Nevrlová 1927 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 2. ledna 2017
Jiřina Drmolová 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 3. ledna 2017
Jan Kohut 1959 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pondělí 4. ledna 2017
Josef Kopecký 1938 Drahany 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 5. ledna 2016
Jaroslav Piňos 1938 Ptení 14.00 kostel Ptení
Sobota 7. ledna 2016
František Hanák 1971 Baldovec 14.00 Obřadní síň Rozstání
Ludmila Hónová 1921
Smržice
Irena Nováková 1931
Prostějov
Věra Znojilová 1932
Smržice
Miroslav Vantuch 1948
Štětovice
Božena Kristková 1915
Kostelec na Hané
Milada Kumstátová 1942 Prostějov
Miroslava Cigrová 1930 Mostkovice
Vlasta Hoňková 1934
Ptení

Ing. František Fajstl 1946
Otinoves
František Mlčoch 1954
Skalka
Zdeněk Vitásek 1923
Soběsuky
Drahomíra Františáková 1951
Kostelec na Hané
Marie Vavrdová 1931
Vrbátky

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 7. ledna 2017
by se dožila 100 let
naše maminka, babička a prababička
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Y   & '
Poslední rozlouèení
Zdeněk Buriánek 1926 Radomilov Pátek 6. ledna 2017
Jozef Kuruc 1936
Prostějov Zdeněk Paňák 1930 Určice 14.00 kostel Určice
Božena Slepánková 1920 Prostějov Josef Šrámek 1951
Prostějov Ing. Zdeňka Čechová 1931 Prostějov
Jindřich Šťastný 1943
Tovačov Drahomíra Polášková 1924 Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Anežka Křížková 1933
Stanislav Pospíšil 1931

Y   & '
Smržice Zdeňka Veselá 1932
Olšany u Prostějova

Brodek u Prostějova
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HLEDÁTE PRÁCI?

)5)/   * :::
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

PRÁCE NABÍZÍ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Nabízím přivýdělek důchodkyni do sběrny oprav oděvů a obuvi. Tel.: 702 870 751

Přijmu pracovníka do obchodu, možnost
brigádně nebo i ÚP, PD 9-16.30 hod. Tel.:
731 412 028
Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky ( i studenty ) na sobotní směny do
třídírny sběrového papíru v Držovicích. Tel.: 603 463 417

16101223189

ØÁDKOVÉ INZERCE
dalšího èísla je v PÁTEK
6. ledna v 10.00 hodin

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Vedoucí právního a personálního
oddělení odboru kanceláře
tajemníka magistrátu města Prostějova 27 950 Kč pružná prac. doba
Řidiči C+E
25 000 Kč jednosměnný
Vedoucí oddělení rozvoje a investičních
záměrů odboru rozvoje a investic
magistrátu města Prostějova
27 950 Kč pružná prac. doba
Řidiči VZV
20 000 Kč nepřetržitý
Číšníci/servírky
19 000 Kč dvousměnný
Obsluha směnármny
22 000 Kč turnusové
Šičky, švadleny
12 600 Kč jednosměnný
Žehlíři
70 Kč/hod. Jednosměnný

Firma

vysokoškolské
střední odborné

Statutární město Prostějov
PV-RECYKLING Prostějov

vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
ÚSV

Statutární město Prostějov
MUBEA-HZP Prostějov
Rest & Mot Vrahovice-Kelčice

Euroexchange Prostějov

základní + praktická Jelena Krocilová, Prostějov

základní + praktická

PRO LEN Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Plat (Kè)

Asistent/-ka jednatele

19 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný

ÚSO s maturitou

Firma
GLOBE SERVIS CZ 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.

16120913436

Restaurace Bowling Palace přijme číšníka nebo servírku IHNED brigádně
na zapracování pátky a soboty s nástupem na HPP od 1.února 2017. Více
info osobně nebo tel.: 728 634 274

UZÁVÌRKA

VÁNOÈNÍ SPECIÁL - VYHRÁLI JSTE?
Ve speciální příloze PROSTĚJOVSKÉ VÁNOCE jste si mohli také
zasoutěžit. Na tomto místě máme pro vás správné odpovědi i přehled výherců. Pro ceny se můžete tradičně stavit v redakci Večerníku
(Olomoucká 10, Prostějov). Šťastlivcům blahopřejeme!

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správnì:

vyhrál/-a

VK Agel Prostějov
Marie HONOVÁ, Otaslavice 373
Výherce získává: Výherce získává dárkový balíček v hodnotě 400 Kč
se dvěma vstupenkami na extraligové utkání!
OSMISMĚRKA
správnì:

vyhrál/-a

NAVŠTÍVIT
Alena POLÁKOVÁ, Brodek u Prostějova 39
Výherce získává: Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

správnì:

vyhrál/-a

3,3,5,6
Marián BOROVSKÝ, Francouzská 3, Prostějov
Výherce získává: Výherce vyhrává rodinné vstupné v hodnotě 430 Kč
na prohlídku velkým okruhem.
KŘÍŽOVKA
správnì:

vyhrál/-a

???
Jiří PAUL, Šárka 24, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ PRO JEDNU OSOBU na jednodenní výlet z nabídky CK VLHA.
TEST
správnì:
16121613460

Úklidová firma přijme na dlouhodobou brigádu paní na úklid firemních
prostor ( denně od 16 do 18:30 ) ve
Vrahovicích.Telefon: 774 149 221

16101223189

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
nové zaměstnance do pracovního poměru na pracovní pozici vrátný. Místo výkonu Prostějov a okolí. Podmínkou je čistý
trestní rejstřík a možnost nočních směn.
Informace na tel. čísle: 602 786 692

Pozice

vyhrál/-a

B, B, B, C, B, B, B, C, C, C Kateřina SLOUKOVÁ, Okružní 171, Prostějov; Emilie KOUDELKOVÁ, Suchdol 37;
Hana HOŠŤÁLKOVÁ, Stroupežnického 17, Prostějov Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 2. ledna 2017
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V prvním čísle roku 2017 vám také v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v těchto
vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, volat na ještě
známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 5. ledna 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


,3

,-5(

Tylova 16
Alena HOŘAVOVÁ, Vojáčkovo nám 8, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 500 Kč na sortiment lékárny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...


,3

,-5(

Josef Augustin
Jarmila NĚMCOVÁ, Bohuslava Martinů 4, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

OSMISMĚRKA


,3

,-5(

SORTIMENT
Kateřina ONDRUŽKOVÁ, Belgická 5, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU



,3

SUDOKU

,-5(

7,5,1,1
Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19, Prostějov
Výherce získává: VSTUP vstup do solné jeskyně v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

17010260003

 ,3

Výherce získá POUKAZ
 

OSMISMĚRKA

,-5(

Kadeřnictví Renata dámské pánské i dětské vše od A po Z
Valerie DVOŘÁKOVÁ, Ant.Slavíčka 14, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby kadeřnictví

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16110213416

VŠE OD A DO Z Z ........ SORTIMENTU

16102763251

SUDOKU

NÁMEL, METÁL, KAPOK, PÁJKA, ZBYTEK, MĚSTA, KLUCI, KOPCE, BRADKY,
JASNO, ZPAMĚTI, MOTOL, POUPĚ, NANDU, KDYSI, NIMRA, KAVKA, LYCRA,
EPOCHY, LAJDÁK, KULIT, STÁVKA, TUKANI

Výherce získá POUKAZ 
 

Výherce získá POUKAZ
 !

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16112863363

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili někdejšího reprezentanta a šéfa nového prostějovského hokejového klubu SK Prostějov 1913...

17010260002

Výherce získá POUKAZ 
 

Výherce získává VOLNÝ VSTUP  
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BASKETBAL:
sobota 7. ledna:
15.00 BCM Orli Prostějov – Sokol Písek Sršni (13. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).
17.30 TJ OP Prostějov – BA Sparta
Praha (13. kolo extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
neděle 8. ledna:
10.00 BCM Orli Prostějov – BK Lokomotiva Plzeň (14. kolo extraligy kadetů,
hala Sportcentra DDM Pv).
12.00 TJ OP Prostějov – BK Strakonice
(14. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).

!"#"$%$"&'($'!%)*

<>

FLORBAL:
sobota 7. ledna:
14.30 6. kolo 3. ligy ligy žen (týmy K2
Sportcentrum Prostějov, FBC Bílovec,
FBC Ostrava „B“, SKP Nový Jičín – FBK
Frenštát, SH ve Studentské ulici Pv).
neděle 8. ledna:
8.30 10. kolo Regionální ligy mužů
(týmy Kostelec na Hané, FbC Playmakers Prostějov, K2 Sportcentrum Prostějov, FBS Olomouc, FBC Přerov „B“, SH
v Kostelci na Hané).

;{~ ZZ? 8_ @^{Y? *8~)) Z{qY
;{^~ {^Z}qX] >}^? ;Z[X` [^ Z{ ;Z\]^>

Jihočeského divadla. NEZMAŘI se však brzy osamostatnili
a začali se úspěšně zúčastňovat různých přehlídek. Skupina
prošla několika personálními změnami, ale od roku 2002
účinkuje v nezměněném složení Pavel Zajíc, Pavel Drengubák, Tonda Hlaváč a Šárka Benetková. V devadesátých létech
se skupina zprofesionalizovala a postupem času se stala jednou z funkčně nejstarších kapel české folkové scény. Její tvorba se posunula od převzatých skladeb světových folkových
celebrit, opatřených vlastními texty, až k téměř výhradně
vlastní produkci písniček, doplněných tu a tam příspěvky
spřátelených hudebníků a textařů. V současnosti vystupuje
spolu s komorním sdružením Symfonického orchestru Českého rozhlasu, se kterým ji můžeme vidět a slyšet i v Čechách
pod Kosířem.
Už tuto sobotu!

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70

Knihovna

středa 4. ledna
LIDÉ NA CESTĚ
vernisáž výstavy fotografií Jana Skalíka,
který zprostředkovává svoji zkušenost
a svůj pohled na putování migrantů
z arabských a afrických zemí přes Maďarsko, Srbsko a Chorvatsko v roce 2015.
(Galerie Na Půdě)
do 31. ledna
SNÍH V KNIHOVNĚ
chcete vidět zasněžené knížky, regály, počítače, a třeba i zasněžené knihovnice? Během
ledna noste do knihovny pro děti a mládež
(Vápenice 9) vlastnoručně vyrobené vločky
- z čehokoli chcete, veliké jak je libo.
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Jste na internetu jako doma? Nezapomeňte ale, že zde jsou také další miliony
lidí, a spoustu z nich byste doma určitě
Kulturní klub
nechtěli. Doma je tam, kde jste v bezpečí. A internet bezpečné místo rozhodně
není. Vyzkoušejte si náš soutěžní test
Školní 4, Prostějov
a možná zjistíte zajímavé věci. Nejlepší
čtvrtek 5. ledna
budou zařazení do losování o knižní ceny.
8:45, 9:45, 10:45
Kvíz je vhodný pro děti od 10 do 15 let.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Pro- Může si jej vyzkoušet každý, ale toho, kdo
je starší, vyřadíme z losování.
stějova
17:00 INTERMED
vernisáž výstavy studentů atelieru In- MÌSTSKÉ DIVADLO
termedia na Fakultě umění Ostravské
univerzity Barbory Jahodové, Kristýny PROSTÌJOV
do 31. března 2017
Kašparové a Františka Muchy
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
Muzeum a galerie výstava fotografií - dokument obohacující divácký pohled na jeviště o pohled
v Prostìjovì
tichého pozorovatele za oponou
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 27. ledna
JOSEF ČAPEK:
„Nejdříve musí býti obrazu plné srdce,
Uprkova 18, Prostějov
aby ho pak mohly býti plné oči“
do 29. ledna
výstava obrazů legendárního českého malíře BETLÉMY, JAKÉ (PROSTĚJOVSKÝ)
VZPOMÍNKA NA MIRIAM
SVĚT NEVIDĚL
MARČIŠINOVOU
výstava o atmosféře tradičních českých
výstava fotografické tvorby křehké dívky, Vánoc
která statečně bojovala se zákeřnou cho- BUĎ PŘIPRAVEN! aneb SKAUTrobou
SKÉ STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení první
KINO klub
skautské družiny v Prostějově, vedené
Jiřím Wolkerem. Představí to nejdůležitější z historie prostějovského skautskésobota 7. ledna
ho hnutí a seznámí veřejnost s mnoha
15:00 Broučci - A byla zima...
zajímavostmi ze skautského života.
pásmo pohádek ČR
do 19. února
17:30 Kniha džunglí
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
americký rodinný film
výstava ze soukromé sbírky pana Leo20:00 Decibely lásky
polda Heneše z Třebenic, který se vkláčeská hudební komedie
dání a stavění nejrůznějších předmětů
v lahvích věnuje více než čtyřicet let
U NÁS V ZIMĚ
Zámek Prostìjov
zima je vděčné období na focení - každou
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
chvíli to venku vypadá jinak, Pavel Karasindo 20. ledna 2017
ski a Daniel Zádrapa zachytili objektivem
VI. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA fotoaparátu řadu zajímavých okamžiků
výstava na počest prostějovského fotografa
(výstavní sál RIC)
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. ledna
až čtvrtek 5. ledna
NEHRAJEME
pátek 6. ledna
15:30 Anděl Páně 2
česká filmová pohádka
17:30 La La Land
americký hudební film
20:00 Anděl Páně 2
sobota 7. ledna
15:30 Anděl Páně 2
17:30 Anděl Páně 2
20:00 La La land
neděle 8. ledna
15:30 Anděl Páně 2
17:30 La La Land
20:00 Anděl Páně 2

DUHA

ŠPALÍÈEK

DUHA

Apollo 13

Zámek Konice
do 31. května 2017
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

Barákova 12, Prostějov
pátek 6. ledna
20:00 ALKEHOL
slaví 25 let!

Atrium restaurant
Hlaváčkovo, nám. Prostějov
do 2. ledna
JOSEF FRANC - STOPIČA PEČINA
- KOUZELNÉ PODZEMÍ
výstava prostějovského fotografa

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 5. ledna 2017
JIŘÍ ANDRÝSEK:
„POMÍJIVOST BAREV“
výstava prostějovského fotografa

LEDNÍ HOKEJ:

  ' &% "  "" _*_  _ *_ ()*8
ZPRÁVY
1. Bilance roku 2016
KULTURA:
^ $" #  ##   
SPORT:
^ $" #      

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. ledna
VÝSTAVA BETLÉMY
výběr prací žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
do 15. ledna
VĚŽ
výstava tří mladých umělkyň - D. Balážové,
Marie Štindlové a Markéty Filipové

Galerie N7
nám. Sv. Čecha 3, Prostějov
do 12. ledna
MONIKA JONÁŠOVÁ A IVANA
HLAVICOVÁ DUO „MONIVA“
výstava

Galerie U Hanáka
U hradeb, Školní ulice
do 13. ledna
MICHAELA TRNEČKOVÁ
a ROMANA CHROMCOVÁ
výstava obrazů

Chceš mít
LEVNĚJŠÍ
VEČERNÍK?
nalistuj
stranu
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PLESY

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 10. ledna 2017
17:30 FOTOKLUB PROSTĚJOV:
VIII. KLUBOVÁ VÝSTAVA

pátek 6. ledna:
17.15 LHK Jestřábi Prostějov – HC
Uničov (25. kolo Ligy juniorů, sk. Východ, zimní stadion Pv).
sobota 7. ledna:
11.15 LHK Jestřábi Prostějov – HC Znojemští Orli (25. kolo ELIOD Ligy mladšího dorostu, sk. Východ jih, ZS Pv).
neděle 8. ledna:
11.00 Minihokej Olomouckého kraje (8.
kolo soutěže roč. 2008, zimní stadion Pv).
15.45 LHK Jestřábi Prostějov – HC RT
Torax Poruba (26. kolo Ligy juniorů, sk.
Východ, zimní stadion Pv).
13.15 Krajská liga přípravek (1. kolo soutěže na velkém hřišti, zimní stadion Pv).

  !
6.1.
7.1.
7.1.

" !#$ %&'

27. Tradiční městský ples

Městské divadlo v Prostějově
Statutární město Prostějov
12. Pilařský pes
Kulturní dům Niva
SDH Niva
Reprezentační a stužkovací ples Městské divadlo v Prostějově
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Z ;{ ;{^ " 
a ' &   
>     >& 
Raisova 1159, Prostějov
* v sobotu 7. ledna od 16:00 do 19:00 hodin se koná akce „UKRAJINSKÉ VÁNOCE“. Přijďte zjistit, jaké jsou tamní vánoční
tradice, ochutnat ukrajinské vánoční dobroty a také si poslechnout písně v podání
ukrajinské hudební skupiny Korále. Akce
je určena široké veřejnosti a je zdarma
* v pondělí od 9:30 do 11:30 hodin diskusní rodičovská skupina rozšíří vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální,
pohybové, hudební a manuální schopnosti. Přijďte si odpočinout od každodenní
rutiny, získat nové přátele a dozvědět se
důležité informace
* v úterý od 17:00 do 19:00 hodin je na
programu vzdělávací a tvořivá setkání
s hlídáním dětí
* ve čtvrtky od 17:00 do 19:00 Čajovna.
Přijďte si posedět u kávy či čaje, poznat
nové lidi, popovídat si, zahrát stolní hry
nebo ping pong, nabízíme i možnost společného vaření. K dispozici je také dětská
herna. Vstup je zdarma.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v roce 2016 nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům. Upozorňujeme na změnu telefonního
čísla poradenského zařízení: 775 549 777.
Zveme všechny stávající výtvarníky i nové
zájemce o malování do dalšího dvouměsíčního cyklu školy malování. Od úterý 3. ledna
a čtvrtka 5. ledna pokračuje naše tvoření
v „domečku“ v areálu Sportcentra DDM
Prostějov na Vápenici 9. Dvouhodinová
setkávání v přátelské atmosféře začínají ve
14:00 hodin a jsou určena pro osoby vyššího
věku. Hlaste se na e-mailu: koktejlpv@email.
cz nebo na čísle 774 293 029 u Jany Lukele.

>  
* od úterý 3. ledna probíhá další cyklus
pravidelných programů s Cipískem pro Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
rodiče s dětmi dle nahlášených skupin
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
`}YQ___
vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdPoradenská služba České obchodní in- ná, podpažní, servírovací stolky a polohovaspekce proběhne vždy první pracovní cí lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
pondělí každého měsíce roku 2017 (leden po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
až červen) v zasedací místnosti Odboru
rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím Regionální pracoviště TyfloCentra Oloposchodí Magistrátu města Prostějova, mouc v Prostějově nadále poskytuje služŠkolní 4. Konzultace probíhají v časovém by nevidomým a slabozrakým občanům
rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin.
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

VEŘEJNOSTI
16040471917

Monumentální prostor Depozitáře Muzea kočárů Čechy
pod Kosířem je ideálním místem, kde lze nasát úžasnou
vánoční atmosféru podobnou té, kterou možná zažívaly
naše prababičky v době dávno minulé. Prostor vonící
dřevem s krásnou akustikou osvětlený světlem luceren
už tyto Vánoce hostil dva koncerty, a to Vlastu Redla
a Scholu Cantorum. Poslední ze série koncertů proběhne v sobotu 7. ledna a zahraje legendární folková skupina
NEZMAŘI se symfonickým doprovodem.
Folková skupina NEZMAŘI byla založena počátkem roku
1978 čtyřmi „otci zakladateli“ Pavlem Zajícem, Zdeňkem
Hejkrlíkem, Zdeňkem Svobodou a Lubošem Hrdličkou,
původně jako scénická kapela Divadla dramatických textů
s půvabnou zkratkou DDT, působící pod ochrannými křídly

Pondělí 2.1.
Úterý
3.1.

9.30 - 11.30
9.00 - 11.00
Pro školy i veřejnost

KLUZIŠTĚ
Prostějov
nám. T.G.Masaryka
`&  &
"  &
9.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00

bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení


  ___
Moravské Vánoce v Jednově
Obecní úřad a farnost Suchdol zvou
na Moravské Vánoce, které se budou
konat tuto neděli 8. ledna 2017 od
15:00 hodin v kostele Navštívení
Panny Marie v Jednově. Známé i neznámé koledy z Moravy vám zahraje
a zazpívá Folklorní soubor Leluja
se svojí cimbálovou muzikou Cyril
a mužský pěvecký sbor Bratříčci.

Zimní běh přes Kosíř
TJ Liga 100 Olomouc ve spolupráci
s Lázněmi Slatinice a obcí Slatinice zvou
na 38. ročník Zimního běhu přes Kosíř.
Závod odstartuje v sobotu 7. ledna 2017
od 11:00 hodin z areálu Lázní Slatinice.
Prezentace bude probíhat od 9.00 hodin.
Trať bude dlouhá deset kilometrů a to
převážně po lesních cestách. V cíli bude
připraven teplý čaj, ochutnávka slivovice
a domácí pohoštění. Součástí závodu je
i bohatá tombola a Dětský zimní běh.
Děti startují v od 9.30 na tratích padesát
metrů až jeden kilometr.

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA
AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 ,
608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST

JAKÝ BYL FOTBALISTÉ
APLAUS 2016?

15052710549

MIIL
LUJJE
EME
VEE
ERNÍK
K

®

Pondělí 2. ledna 2017
Číslo 01•Ročník 21
Naleznete
uvnitř

NA SILVESTRA NEZAHÁLELI

A CO VÁS

DALŠÍ
ROŠÁDA

 Prostějovské hokejisty posílil exlitvínovský obránce Petr
Štindl. Tým se mění za pochodu
strana 27

ˇ
CEKÁ
LETOS?

DEVÍTKA
SLAVILA

 Večerník uspořádal slavnostní vyhlášení tipovací soutěže pro
čtenáře. Vítěz si odnesl pět litrů!
strana 29

3x foto: Facebook

AGELKY
MAKALY

 Nahlédli jsme pod pokličku přípravy volejbalistek Prostějova, které
míří za dalším titulem
strany 36 a 37

Foto: archív Veerníku

Exkluzivní dvojrozhovor
s organizátory
divadelního festivalu

strana 24
JEDNOU
VTOU
 Hotel na hlavním nádraží
v Prostějově je vyklizen, bourat se ale
dle exkluzivních informací Večerníku
nebude.
Čtěte v příštím čísle!
 Změna sekretáře. Letitého
funkcionáře FC Kostelec na Hané
Mojmíra Drápala vystřídal na sklonku
letošního roku Lubomír Baláš. Stále
ještě aktivní hráč a současně i trenér
přípravky se tak dal i na dráhu bafuňáře.

Foto: TJ Sokol echovice

PROSTĚJOVSKOTradicesilvestrovskýchfotbálkůnebylapřerušenaaniletos.Přestožeregionzahalilamlha tak hustá, že by se dala krájet, kopálisty to neodradilo. Předsilvestrovská klasika v podobě přátelských
mačů v různých podobách – staří:mladí, aktivní:po zenitu atd. – proběhla například ve Skalce (vlevo SLEZÁK ŘÁDIL
 Křídelník prostějovských Orlů
nahoře), Brodku u Konice (vpravo nahoře) nebo Mostkovicích (uprostřed) či v nedalekých Čechovicích.
se zaskvěl při tradičním Utkání
Na Silvestra hrálo i fotbalové eskáčko, reportáž najdete na straně 23 dnešního vydání. hvězd v Děčíně
strana 38
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Pros
pražské SEŠÍVKY?

 Hasiči na Prostějovsku i v celém
Olomouckém kraji prožili vcelku
klidnou silvestrovskou noc. V regionu řešili jen požár koruny stromu v Kolářových sadech.
Více se dočtete na www.vecernikpv.cz
 Největší městský florbalový klub SK
K2 Prostějov uspořádal v uplynulém
týdnu Vánoční florbalový den. Na
palubovce haly RG a ZŠ se postupně
prostřídaly všechny týmy a stěmi
mladšími předvedli svůj um i rodiče.
 Prvním letošním miminkem
v Olomouckém kraji je Rostík, který
se narodil v nemocnici v Jeseníku pět
minut po jedné hodině ráno.

Foto: pvnovinky.cz

PROSTĚJOV Opět po roce projela na Štědrý den Prostějovem kolona, která se jen tak nevidí.
Nejednalo se však o žádnou zácpu, ani o koupěchtivé zákazníky supermarketů, ale o správné
nadšence atmosféry nejkrásnějších svátků v roce. A letošní, v pořadí už osmá vánoční jízda, přivedla
do prostějovských ulic rekordní počet řidičů i dalších přívrženců. Samotné jízdy se 24. prosince 2016
od dvacáté hodiny večerní zúčastnilo hned 140 vozidel! A nazdobené automobily byly skutečně
krásné, vybrat vítěze proto vůbec nebylo jednoduché. Nakonec si palmu vítězství odnesl Ford
Escort s přívesným vozíkem (na snímku), sobí spřežení bylo druhé (ve výřezu).
(red)

PROSTĚJOV Přestože většina sportů see
na přelomu roku rozjíždí velmi pozvolna,
a,
u hokejistů to neplatí. Prostějovští Jestřábi
bi
sehrají v prvním týdnu roku hned dvě prrvoligová střetnutí a ne s ledajakými soupeři.i.
Po středečním vystoupení na ledě Kladnaa
se na Hané objeví pražská Slavia.
Červenobílí sice již nejsou tím týmem, který by nad prvoligovou konkurencí výrazně čněl, přesto si na něj budou muset dát Jestřábi
obrovský pozor a rozhodně se musí připravit na něco úplně jiného než při
poslední návštěvě sešívaných v hanáckém městě. Tenkrát zkraje října právě
vrcholila vnitřní oddílová krize Slávistů, za něž přijela místo mužského áčka
pouze juniorka, navíc unavená ze střetnutí mládežnické extraligy téhož dne.
A zrodil se z paměti těžko smazatelný debakl nebohých jinochů 13:0. Také
v metropoli ČR pak Jestřábi sahali po hladkém triumfu, jenže neudrželi vedení 4:1 a nakonec padli 4:5 v prodloužení. Momentálně se Pražanům daří střídavě: v minulém týdnu smetli Frýdek-Místek 6:0, aby vzápětí podlehli v Ústí
nad Labem 1:3. V prvoligovém pořadí bezpečně drží čtvrté místo.
Utkání se Slavií Praha se hraje tuto sobotu 7. ledna od 17:00 v prostějovské Víceúčelové hale-zimním stadionu.
(zv)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 34-35
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letos slavíme jubileum...
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CYKLISTIKA

švihl do čela Michal Spáčil z Relaxu, jenž
vytvořil v duelu se Zavadilkou i originální
rekord. Z dvanácti vstřelených gólů svého
celku jich trefil devět on sám!
Kanonýrům druhé třídy vládne David
Trajer z BVD, následován brodeckým
Ondřejem Frysem.
Zkušeným plejerům zatím vévodí, co se
střelecké produktivity týká zkušený Pavel
Voráč z Relaxu.
Podrobné pořadí střelců a nejbližší zápasový program najdete níže.
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KOSTELEC, NĚMČICE Futsalové soutěže se po vánočním spánku opět rozjedou o následujícím víkendu. Suverenitu
Relaxu v nejvyšší třídě pravděpodobně
už žádný ze soupeřů neohrozí. Boj o další medailové pozice bude ale ještě hodně
zajímavý a dramatický. Stejně tak vcelku
vyrovnané i čelo druhé třídy. V tabulce
veteránů jednoznačně vládne Relax, další
pozice jsou ale otevřené.
Delší pauza poskytla čas i k dopočítání
střeleckých tabulek. V elitní soutěži se vy-

Foto: Marek Sonnevend
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Silvestrovský fotbálek Sobotní ohostroj
ESKÁČKA po anglicku v Prost1jov1

PROSTĚJOV Jako v ostrovní kolébce fotbalu si tentokrát musela
připadat dvacítka účastníků šestého ročníku Silvestrovského fotbálku. Umělá tráva stadionu SCM Za
Místním nádražím se totiž o sobotním dopoledni halila do mlžného
hávu, umocněného všudypřítomnou bílou námrazou. Aktérům to
ale vůbec nevadilo.

pro Večerník

Tomáš
KALÁB
„Baví je to, tak je nechám hrát,“ odpověděl hlavní sudí na rýpavý dotaz,
zdali se hraje na 2x60 minut. Tím
ostatně nebyl nikdo jiný než generální sportovní manažer eskáčka František Jura. „Před Vánocemi jsem měl
potíže se zády, takže jsem musel vzít
pouze tuto roli,“ vysvětlil Večerníku právě ve chvíli, kdy ze své pozice
uprostřed hřiště bezchybně odpískal
Petaru Aleksijevičovi ofsajd. „No,
pane rozhodčí...,“ reagoval s rozmáchlým gestem horkokrevný Srb.
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Dvacítka spokojených aktér'.

Oba týmy byly tentokrát složeny
téměř výlučně z členů realizačních
týmů od „áčka“ až po přípravky, doplnilo je několik fotbalových matadorů.
Zcela jednoznačně měla navrch sestava, jejíž osu tvořil vedoucí „A“ týmu
Martin Musil v brance, Aleš Rus na
stoperu a Petar Aleksijevič v útoku.
Ten si také na své konto připsal hattrick a na další dvě branky asistence.
„Se svým výkonem jsem dnes spokojen, přece jen za Aldou se hrálo
mnohem lépe,“ svěřil se Večerníku po
zápase Musil, který loni se stoperskou
dvojicí vyjadřoval hrubou nespokojenost. Ten pustil ze hry pouhé dva góly
BYLI JSME
U TOHO

V závru zápasu bylo ped brankou hodn rušno.

Foto: Tomáš Kaláb

Foto: Tomáš Kaláb

a nezřídka přítomné udivoval svými
zákroky. Naopak svůj loňský hvězdný
šutérský výkon nezopakoval masér
Marek Roba, jemuž se tentokrát v defenzivě tolik nedařilo.
A tak jedinou spornou personou na
hřišti zůstal sudí, který se pohříchu
nechal inspirovat nevalnými výkony
druholigových rozhodčích, které na
podzim v Prostějově předvedli. První
poločas ukončil uprostřed slibně se
rozvíjející akce, v závěrečných fázích
zápasu pak odpískal za stavu 5:2 tři
pokutové kopy. V jednom případě se
dokonce diskutovalo o možnosti tzv.
double-penalty, jednou za faul a jednou za ruku ve stejném momentu...
Přestože se gólman Musil snažil,
penaltoví exekutoři byli bezchybní,
takže se oba celky rozešly smírně 5:5.
„Po měsíci volna a vánočních hodech
to byla vítaná změna, moc jsem si pohybu užil,“ svěřil se za všechny jeden
z účastníků.
Při výborném gulášku pak celá parta sledovala výkon Lukáše Zelenky,
který s číslem 2 nastoupil v tradičním
derby pražských „S“. Slávistická výhra
byla přece jen poněkud krutá...

Kostelecký Št1pán s kopa5kami
KOSTELEC NA HANÉ Každoroční kosteleckou vánoční tradicí
je štěpánský fotbálek. Nejinak tomu
bylo i letos. Tentokrát se však nehrálo mezi fotbalisty a házenkáři.
V přátelském duchu se sešli pouze
členové FC. „Bereme to jako setkání přátel kostelecké kopané. Letos se nás sešlo okolo dvaceti, tak
jsme si to dali na šířku hřiště,“ poznamenal Stanislav Píchal, prezident
místního klubu.
Dvě party rozdělené na žluté
a červené se nešetřily. Aktivní hráči
a hráčky byli promícháni plejery
staršího data narození. „O výsledek ani tolik nejde. Děláme několik
občerstvovacích přestávek,“ říkal
prezident.
Konečné skóre se nakonec rozhodlo klubové vedení nezveřejňovat.
Stejně tak i počet zkonzumovaných
lahví ohnivé vody. „Zkrátka jsme se
proběhli, popřáli si všechno nejlepší
a rozešli se s pocitem, že jsme udělali
něco pro svá těla,“ uzavřel Stanislav
Píchal.
(zv)

PROSTĚJOV Tohle musí mrzet
nejenom dvě tisícovky návštěvníků,
ale především pořadatele. Ze silvestrovského ohňostroje v Prostějově
diváci takřka nic neměli. Přitom
pořadatelé se poslední den roku
2016 „vycajchnovali“ zcela novou a originální choreografií,
která mohla mít obrovský úspěch,
nebýt prokleté mlhy. Výpravný
epos do historie Prostějova
doprovázený mluveným slovem
i atraktivní hudbou byl místo potlesku odměněn častým pískotem.
Bohužel...

Michal KADLEC

Výborný nápad, který naprosto
znehodnotila nepřízeň počasí. Silvestrovský ohňostroj na náměstí
T. G. Masaryka se krutě nepovedl.
Nikoliv však vinou pořadatelů, kteří
ba naopak přišli s výborným nápadem, jak ozvláštnit poslední
den roku 2016. Pyrotechnickou
přehlídku spojenou s laserovou
show a poutavým historickým
výletem do minulosti i současnosti
Prostějova zhatila mlha. „Je to obrovská škoda, skoro vůbec nic není
vidět. Jinak doprovodná hudba
i to vyprávění o radnici a celé historii Prostějova se mi líbí, ale co
z toho mají malé děti, které vůbec
nevidí ani světýlko? To se fakt
nepovedlo, jsme zklamáni,“ řekl
Večerníku Pavel Langr, který kromě
manželky přivedl na náměstí i své
malé děti.
Viditelně zklamaná byla i náměstkyně
primátorky Ivana Hemerková, která
společně s pořadateli celou silvestrovskou novinku připravovala.

Co vidli návštvníci silvestrovského oh(ostroje v Prostjov? Skoro nic!
Foto: Michal Kadlec

„Strašně mě to mrzí, a to říkám
velmi slušně. Bohužel počasí objednat nedokážeme. Když jsme po silvestrovském ohňostroji v roce 2015
kritizovali firmu za to, že ohňostroj
nebyl nijak atraktivní a postrádal
nápad, přišli zástupci této společnosti
zajišťující pro Prostějov silvestrovský ohňostroj se zcela novou a originální choreografií. V radě města
jsme byli tímto nápadem nadšeni
a za závěrečnou show na náměstí
jsme připlatili zhruba osmdesát tisíc
korun. Historický výlet do minulosti
stál tedy bezmála čtvrt milionu korun, a nakonec z toho nic nebylo,“

řekla na Nový rok exkluzivně
Večerníku Ivana Hemerková. „Bohužel
na náměstí byla v sobotu večer takřka
nulová viditelnost, mlhou nepronikla
ani laserová show. A ke všemu ještě
ten dým z petard, no... nebylo vůbec
nic vidět. Mrzí mě to nejenom vůči
pořadatelům, kteří věřili v úspěch. Štve
mě to i kvůli lidem, kteří do Prostějova
přijeli zdaleka. Co se dá dělat? Nic, jsme
hodně zklamaní,“ dodala náměstkyně
primátorky.
Obrovská škoda, že nápaditá choreografie nebyla viditelná. Snad
se příští rok na pořadatele usměje
i štěstí v podobě dobrého počasí.

V Lešanech slavili konec roku
Bez rozdílu vku, ale stejného vyznání – KOSTELECKÉHO! Foto: Zdenk Vysloužil

S PUN2EM
A OHOSTROJEM
LEŠANY Možnost popovídat si se sousedy a připít si do nového
roku kvalitním silvestrovským punčem přitáhla poslední den
v roce na náves v Lešanech kolem stovky místních.
Tradici silvestrovských ohňostrojů založili v Lešanech před rokem.
Pořádá ji obec a tak nebylo divu, že punč zdarma místním rozlévali
zdejší zastupitelé. K zakousnutí pak byly připraveny klobásy. Celé
přibližně hodinové setkání zakončil v šest hodin asi desetiminutový
ohňostroj, na který dohlíželi místní hasiči. „Bylo to příjemné, bude-li Zhruba desetiminutový silvestrovský oh(ostroj
to jen trochu možné, příští rok rádi přijdeme zase,“ okomentoval akci u zvoni&ky v Lešanech byl doprovázen reproFoto: Martin Zaoral
jeden z místních.
(mls) dukovanou hudbou.
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exkluzivní
reportáž

bohužel zhatila neproniknutelná
nutelná mlha

kultura v Prostějově a okolí

nální“ cestovatelka, také přispívá do
časopisů Sky, Outdoor, Hedvábná
stezka a neustále aktualizuje svůj
blog, kde můžeme najít zápisky

a fotky z Thajska, Kostariky, Panamy, Kolumbie, Mexika, Belize, Guatemaly, Salvadoru, Nikaraguy, Malajsie, Singapuru, Maroka, Bornea
i ze svatojakubské cesty.
Své zážitky z malajského Bornea
zdokumentovala tak jako na všech
svých cestách fotoaparátem, a mohla tak vytvořit pro zcela zaplněný
podkrovní sál velice zajímavou prezentaci. Navštívila nejen města, ale
i národní parky, ve volné přírodě
viděla orangutany, kahauy nosaté,
orchideje, ochutnala místní speciality a setkala se s obyvateli, kteří byli
podle jejích slov velmi příjemní. Při
šnorchlování vyfotila nádherné ko-
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„Moc jsem si to užila. Je tolik zajímavých míst, kam se nikdy nedostanu,
a tohle je určitě jedno z nich. Borneo
je velmi krásná země,“ pochvalovala
si návštěvnice Olga.
Vzhledem ke spokojenosti všech
přítomných se určitě v budoucnu
můžeme těšit na přednášku o dalších exotických místech, která Katka
Francová navštíví.
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nese novou akci
na pøedplatné

rály a spoustu ryb hýřících barvami.
Přítomní tak měli aspoň na chvíli
pocit, že jsou součástí Katčiny cesty.
A mnozí také věděli, že se tam nikdy
osobně nepodívají.
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letos slavíme jubileum...

roku a cena veřejnosti. Nominace
hejtmanství uzavře 31. ledna 2017.
O udělení cen bude rozhodovat na
základě vyhodnocení obdržených
návrhů krajské zastupitelstvo.
O Ceně veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury rozhodne svým
hlasováním prostřednictvím internetu veřejnost Olomouckého
kraje. Výzva k hlasování o udělení
ceny veřejnosti bude zveřejněna
včetně všech potřebných informací 1. března 2017.
(red)
Více informací najdete
na www.vecernikpv.cz.

Pavla
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PROSTĚJOV Devátý ročník prestižní divadelní
přehlídky Aplaus 2016 skončil opět úspěchem.
Pořadatelé v závěru loňského roku pozvali dvě
pražská a jedno brněnské divadlo a všechna tři
představení byla jako obvykle doslova v mžiku
vyprodána. Diváci v hledišti se skvěle bavili a svými hlasy také rozhodli o vítězi letošního ročníku, jímž se stalo představení Divadla
Bolka Polívky DNA. Za přehlídkou se Večerník ohlédl společně
s ředitelkou Městského divadla Janou Maršálkovou a jednatelem
spolupořádající marketingové společnostiTK PLUS Petrem Chytilem.
divadla a myslím, že to je ta nejlepší
exkluzivní
vizitka pro naši přehlídku. Jsme
DVOJrozhovor
moc rádi, že se nám podařilo ve
spolupráci s vedením divadla vybupro Večerník
dovat úspěšnou a dobrou divadelní
značku, která láká diváky. Při výběru
jednotlivých představení přihlížíme
k hereckému obsazení a při naší
 Jak hodnotíte Aplaus s ohle- snaze zajistit na prostějovské jeviště
dem na minulé ročníky?
zvučné hvězdy věříme, že přinášíme
Petr Chytil: „Z pohledu nás i pokud možno tu nejvyšší kvalitu.“
organizátorů mohu říci, že jsme spo- Jana Maršálková: „Letošní ročník
kojeni zejména s velikým zájmem naštěstí proběhl bez nečekaných
prostějovské divadelní veřejnosti. změn, jen u jednoho představení
Zájem o vstupenky na všechna došlo k technickému problému, který
představení překračuje možnosti mohl zůstat skryt očím diváků a jež

 Prozradíte, co se chystá na jubilejní desátý ročník přehlídky?
PCH: „Jsme agentura, která si cení
vybudované tradice a dobrého
jména Aplausu, a proto je i pro
nás desátý ročník velikou motivací. Chceme dělat pouze úspěšné
a kvalitní projekty. Určitě v tuto chvíli neprozradím podobu příštího
jubilejního ročníku, ale chceme
opět přijít s něčím, co bude velmi
atraktivní a na co bude prostějovská
divadelní veřejnost vzpomínat...“
JM: „O přípravách Aplausu pro další
rok nemohu pochopitelně nic prozradit, určitě bude speciální už jen
tím, že bude desátý.“ (úsměv)
 Co byste dodali závěrem?
PCH: „Chci poděkovat za spolupráci vedení prostějovského
divadla,
ředitelce
Janě
Maršálkové i dramaturgyni
přehlídky Evě Zelené. Obě dámy
nám velmi usnadňují náš promotérský vstup do divadelního
umění a myslím, že jsme společně
vytvořili opravdu dobrý tým pro
  !"  

organizaci těchto úspěšných di- měli radost, jak budova Národního
vadelních přehlídek. Dovolte mi domu pořád žije. A my bychom
ještě poděkování za dlouholetou měli příležitost poděkovat jim za
podporu vedení statutárního města
jejich um, odvahu
Prostějova, Olomouckému kraji
a velkorysost, s nimiž
a všem dalším partnerům Aplausu.“
dohlédli až do daleJM: „Kdyby se dal na chvíli vrátit
ké budoucnosti.“
čas a bylo to možné, ráda bych pozvala na desátý ročník Jana Kotěru
a manžele Vojáčkovy. Určitě by

OLOMOUC Od včerejšího dne,
tj. 1. ledna 2017, mohou zájemci na adresu olomouckého hejtmanství posílat
návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury za rok 2016.
Anketu pořádá již tradičně
kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK
PLUS Prostějov.
A znovu se bude udělovat cena za
celoživotní přínos v oblasti kultury, ocení se výjimečný počin
v oblasti umění, tradiční lidové larizace kulturních hodnot. Nebukultury a v oblasti ochrany a popu- de chybět ani ocenění osobnosti

jsme vyřešili v následujících dnech.
A myslím si, že rychlý sled jednotlivých představení pozitivně posílil
atmosféru divadelního festivalu.“

Viděli
jste
všechna
představení? Které se vám líbilo
nejvíc a proč?
PCH: „Letos jsem osobně viděl dvě
představení, FUK s Jiřím Langmajerem a poslední kus Aplausu DNA.
Z těchto dvou příležitostí bych volil
stejně jako diváci v bodování a dal
bych hlas, byť těsně, brněnskému
Divadlu Bolka Polívky.“
JM: „Viděla jsem všechna
představení a nejvíce mě oslovila hra
DNA. Intenzivně jsem si připomněla
všechny slavné Polívkovy klauniády
ze sedmdesátých let, které jsem
v rámci tehdejšího předplatného
HaDivadla viděla na stejném jevišti
u nás v prostějovském divadle.
A přestože to už bylo hodně dávno,
klauniády Pépe, Trosečník, Am a Ea
a později Šašek a královna pro mě
zůstanou nezapomenutelným divadelním zážitkem.“

nezměněné) sestavě 30.10. v Duchcově, kde Alkehol předskakoval
skupině Kabát. I když se hudební
kritici předháněli ve svých zdrcujících článcích o tvorbě Alkeholu,
plné sály a zájem fanoušků předurčoval další počin skupiny. Tím se stalo vydání druhého alba pod názvem
„S úsměvem se pije líp“ (září 1993),
které dva měsíce po sobě vyhrává
TV hitparádu. I díky tomuto vystupuje Alkehol 25. listopadu 1993
před vyprodanou pražskou Lucernou.
V podobném duchu pokračuje kapela dodnes. A její současné složení Petr Buneš, Ota Hereš, Tonda
Rauer, Radek Sladký přijede nyní
do Prostějova. Začátek koncertu
v rockovém klubu Apollo 13 je
naplánován na 22:00 hodin. (zv)
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stylu se zrodil v pražské restauraci
„Na Slamníku“. Tam se za asistence
kamarádů a spolustolovníků dolaďovala konečná podoba tohoto rodícího se a ještě nepojmenovaného
projektu.
První album vyšlo pod názvem
„Alkehol“ 8. června 1992, a brzy se
dostalo do první dvacítky nejprodávanějších titulů tehdejší federální
TV hitparády. Kvůli množícím se
nabídkám ke koncertování si dva
zakládající členové přibrali do souboru své kamarády: bubeníka Martina Melmuse(ex-Törr), a na basové
struny se adaptoval kytarista Tonda
Rauer (tehdy kytara u Brian). V této
sestavě již kapela v září 1992 nahrává
píseň „Okno mé lásky“ na sampler
...dej mi víc Olympic… První koncert se odehrál v této (a již nikdy
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PROSTĚJOV Páteční tříkrálová
noc bude žhavá. Do Prostějova
totiž dorazí legendární kapela
Alkehol, která oslavila v letošním
roce pětadvacetiny. Původním
záměrem zakládajících členů Oty
Hereše a Petra „Kuny“ Buneše,
bylo hrát si jen tak pro zábavu.
Kovaní metalisté asi ani sami netušili, že jejich jednoduchá muzika
s chytlavými hospodskými texty dosáhne takového úspěchu a popularity. Za pětadvacet let činnosti nahrál
Alkehol osmnáct desek a se svými
hity sklízí stále úspěch. Do podvědomí posluchačů se vrylo především
jejich první album s názvem ALKEHOL. Hity v podobě ´Hospodo
nalejvej´ nebo ´Podbabskej stánek´
jsou stále aktuální a nadčasové. Původ textů a vůbec celého hudebního

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 13

Nový
rok
ALKEHOL v Apollu! Olomoucký kraj rozdá
ceny v oblasti kultury

Katka je absolventkou oboru politická a kulturní geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Kromě toho, že je téměř „profesio-

Pavla
VAŠKOVÁ

PROSTĚJOV Borneo je pro mnohé z nás velice exotický pojem
a mnozí možná ani nevědí, kam přesně v mapě zapíchnout prst,
když by ho chtěli najít. Katka Francová to však ví velice přesně.
Známá prostějovská cestovaexkluzivní
telka tento ostrov, který je třetí
reportáž
největší na světě, nejen navštívila, ale strávila poznáváním jeho
pro Večerník
malajské části celých šest týdnů.
O své zážitky se přišla podělit
v pondělí 19. prosince 2016 do
Městské knihovny v Prostějov.
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pro Večerník
Marek SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Gogou, zatímco kondiční trenérka Solange Soares chyběla kvůli soustředění
starších žákyň v Morkovicích. „Teď už se
k nám ale připojí, což je dobře.“
Pozitivní je též fakt, že Prostějovanky absolvují plánovaný přátelský zápas. A to v sobotu 7. ledna od 9.30 hodin v Olomouci.
„Zkoušeli jsme různé varianty a nakonec
jsme se dohodli s UP, díky čemuž bude mít
tohle přípravné utkání kvalitu,“ prohodil
první kormidelník Peter Goga.
Pikantní přitom je, že stejní soupeři se
pouhý týden poté střetnou znovu extraligově v hale Sportcentra DDM (14.
1. od 17.00 hodin). Tento derby šlágr
však podle všeho nebude soutěžní premiérou žen VK v roce 2017, neboť na
čtvrtek 12. ledna od 17.00 hodin je vypsáno úvodní semifinále Českého poháru na palubovce KP Brno. „Žádnou
zprávu o případném přeložení tohoto
duelu jsme zatím nedostali, tudíž termín zůstává v platnosti,“ doplnil Goga.
(son)

PROSTĚJOV Do své poloviny
dospěly krajské přebory starších
a mladších žákyň 2016/17. Výběry
volejbalových nadějí VK AGEL Prostějov se v nich postupně zlepšují
a díky tomu mají už téměř jisté obsazení medailových příček.
Starší žákyně vékáčka se ve druhém i třetím kole soutěže vyrovnaně rvaly s největšími konkurenty z Olomouce a Přerova.
Jednou z toho bylo těsné druhé místo,
poté znovu velmi těsný třetí post. Právě
na bronzové pozici figurují svěřenky trenérské dvojice Solange Soares – Pavel
Parobek také průběžně a určitě ještě zkusí
zaútočit minimálně na stříbro, neboť bodová ztráta není nijak enormní.
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POØADÍ PO 6. KOLE

21, 10. Olomouc C 20, 11. Olomouc E
18, 12. Olomouc D 15, 13. Šumperk B
14, 14. Moravská Třebová 9, 15. Prostějov D 6, 16. Prostějov C 6.

1. Olomouc A 68, 2. Šumperk 65, 3. Prostějov A 63, 4. Přerov A 50, 5. Uničov 41,
6. Šternberk 40, 7. Česká Třebová 25, 8.
Moravská Třebová 24, 9. Olomouc B 18,
; ?`\ X;
10. Přerov B 16, 11. Prostějov B 10.
Kompletní výsledky najdete na našich
POØADÍ PO 3. KOLE
1. Olomouc A 54, 2. Přerov A 49, 3. webových stránkách www.vecernikpv.cz
Prostějov A 44, 4. Olomouc B 36, 5.
Uničov 36, 6. Šumperk A 35, 7. Štern- www.vecernikpv.cz
berk 29, 8. Prostějov B 27, 9. Přerov B

Ještě větší výkonnostní progres zaznamenaly Agelky věkové kategorie mladších žákyň. Čtvrté i páté dějství dokázaly
skvěle ovládnout, v šestém skončily
druhé. A tím družstvo trenérů Jindřicha
Němečka s Denisou Jurkovičovou hodně odskočilo pronásledovatelům na
třetím fleku, ze kterého už mocně dotírá
na druhý Šumperk a daleko nemá ani
vedoucí Olomouc!
(son)

PROSTĚJOV Závěrečné kvantum
střetnutí předcházející svátečním
dnům dalo volejbalové UNIQA
extralize žen ČR 2016/2017 současnou podobu. Aktuální tabulce
tak suverénně vládne Prostějov bez
jediné dílčí ztráty, o šest a osm bodů
zpět zůstává dvojice ústředních pronásledovatelů z Olomouce a Ostravy. Čtvrtou příčku zatím bezpečně
drží Olymp Praha, na páté až sedmé
pozici jsou s malými rozestupy KP
Brno, Přerov a Šternberk. Osmý
zůstává částečně ztrácející Frýdek-Místek, beznadějně devátý je dosud
nulový Fénix Brno.

O posledním předvánočním víkendu
přitom účastníci soutěže absolvovali
kompletní 12. kolo. Vedle jasného triumfu Agelek nad Olympem zaujala hlavně
vydřená bitva Olomouce na půdě zlepšujícího se Frýdku, který podlehl až po
urputném boji 0:3 (-27, -24, -14). „První
dva sety byly hodně vyrovnané, soupeř
rozhodl dramatické koncovky ve svůj
prospěch většími zkušenostmi. Děkujeme divákům za přízeň,“ hodnotil trenér
Sokol NIBE Leopold Tůma. „Úvodní
dvě sady jsme hráli v křeči, až pak jsme se
uvolnili. Po dlouhém cestování na CEV
Cup do Holandska a zpět jsme rádi za tři
body,“ oddechl si kouč UP Jiří Teplý.

Roli favorita splnil také ostravský celek,
jemuž přerovská děvčata podlehla na
vlastním hřišti jednoznačně 0:3 (-15,
-23, -13). „Utekl nám začátek a pomohly až změny ve druhém setu, ale nedokázali jsme dotáhnout některé mezihry.
Hosté lépe zvládli závěr a ve třetí sadě
jsme znovu nechytili úvod,“ povzdechl si lodivod Hanaček Libor Gálík.
„Utkání mělo hladký průběh, ve všech
činnostech jsme byli lepším týmem,“
suše konstatoval kormidelník TJ Zdeněk Pommer.
V duelu dvou nejslabších kolektivů
uplynulých let si Šternberk spolehlivě
poradil s Fénixem 3:0 (18, 18, 21). „V

podstatě po čtrnácti dnech jsme se dostali k mistrovskému zápasu a vypadalo
to, že holky spíš už vybíraly formičky na
vánoční cukroví a zadělávaly těsto, než
se soustředily na výkon. Nicméně i tak
jsme získali tři body při skóre tři nula,“
bral za podstatné trenér Sokolek Martin Hroch. „Mrzí nás, že jsme tady nebodovali. Mohli jsme uhrát set a možná
i víc, jenže rozhodla naše nedůslednost
s nepozorností,“ litoval kouč brněnského souboru Zdeněk Janoušek.
Na čtvrtek 22. prosince – tedy jen
dva dny před štědrovečerní nadílkou
– připadlo 13. extraligové dějství. Ve
skutečnosti však tohle datum obsa-

hovalo jediný mač, ve kterém pražský
Olymp smetl Fénix drtivě 3:0 (12, 15,
8). „Střetnutí proběhlo v tréninkovém
tempu a snadno jsme jej vyhráli, byť
hráčky už byly myšlenkami jinde. Stále bojujeme o silnou čtyřku,“ potěšilo
lodivoda PVK Stanislava Mitáče. „Jednoznačné utkání. Domácí vládli servisem a tím bylo dáno vše,“ řekl zklamaný
Zdeněk Janoušek.
Olomouc již zkraje prosince v předehrávce zničila Přerov 3:0, atraktivní
šlágr mezi Ostravou a Prostějovem byl
naopak odložen až na 18. ledna. KP
Brno hostilo Šternberk už v úterý a
nedalo mu šanci 3:0 (18, 13, 22). „Pod-

statné je, že jsme potvrdili vývoj směrem vpřed a dobrý výkon s Vídní. Holky byly výborně připravené i správně
nastavené,“ pochvaloval si kormidelník
Králova Pole Marek Rojko. „Věřili jsme,
že se nám tu podaří získat nějaký bod,
ale dlouho jsme trpěli na přihrávce. Až
třetí set v jiné sestavě nám sedl lépe,“
zrekapituloval Martin Hroch.
Elitní česká soutěž bude po delší
pauze pokračovat 14. kolem příští sobotu 14. ledna. Na pořad přijdou souboje Prostějov - Olomouc,
Šternberk - Olymp Praha, Frýdek-Místek - KP Brno a Fénix Brno - Ostrava.
(son)

Ohlédnutí za předvánočním děním v ženské extralize

PROSTĚJOV Každoroční tradice, že mezi svátky absolvují mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov soustředění, nebyla ani tentokrát porušena. Juniorky a kadetky tak vyrazily do Vésky u Olomouce, starší žákyně do
Morkovic.
Véska hostila Agelky výběrů U19 a U17 od úterý 27. do pátku 30. prosince. „Zaměřili jsme se jak na hru, tak na kondici.
Dopoledne byla zaměřena na individuální činnosti s důrazem na techniku, odpoledne patřila herním kombinacím
a vše jsme prokládali oživováním fyzičky,“ popsal šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj. Jezdit makat do areálu nedaleko krajského města začaly prostějovské talenty až v posledních několika letech a jsou tam velmi spokojené. „Dobré ubytování, bazén, sauna, malá posilovna, regenerace a hlavně dostatečně velká hala jen pro nás společně
s klidem na práci,“ vypočítal Matěj důvody stále větší oblíbenosti Vésky.
Na děvčata tam dohlížel společně s kolegy Lukášem Mičekem a Jindřichem Němečkem. „Soustředění určitě splnilo
svůj účel. Věřím, že takové dobití baterek holkám pomůže do dalšího průběhu sezóny,“ řekl kouč. Totéž platí o tréninkovém kempu starších žákyň VK v Morkovicích, kde pobyly v termínu 27. až 29. prosince pod vedením Solange
Soares. „Soli tam byla na hráčky sama, ale s přípravou soustředění jí pomohl Jindra Němeček a odvézt věci zpět do Prostějova Peťa Goga. Podstatné je, že i naše žačky mezi Vánocemi a Novým rokem kvalitně pracovaly,“ zdůraznil Matěj.
Po volném víkendu začnou volejbalové naděje Prostějova znovu trénovat v úterý 3. ledna a nejbližší víkend
7. a 8. 1. stráví juniorky s kadetkami v Ostravě na tradičním mezinárodním turnaji Křišťálová váza 2017. Do
(son)
extraligové nadstavby pak vstoupí 21. ledna.

Mládežnice

Prostějov (son) - Hodně zajímavé a pro
něj osobně nezvyklé Vánoce prožil druhý trenér volejbalových Agelek Lubomír
Petráš. Když přitom vyrážel za rodinou
domů do Bratislavy, vůbec netušil, co
mimořádného ho během nejkrásnějších
svátků roku čeká. „Všechno odstartovalo
onemocněním mého bráchy, kterému se
udělalo tak špatně, že jsem s ním musel
rychle jet na pohotovost,“ jal se Luboš
popisovat začátek zdravotních útrap.
Zanedlouho vir napadl i další rodinné
příslušníky včetně obvyklých kuchařek
a vznikl problém, kdo se ujme dokončovacích prací při vaření, pečení či smažení tradičních vánočních dobrot. „Já
ale vařím moc rád, tak jsem se toho ujal.
A z těch, kterým nebylo špatně, a mohli
jíst, si nikdo nestěžoval. Tak to snad bylo
dobré,“ smál se vždy pozitivně naladěný
lodivod. Nakonec i jeho nemoc dohnala. „Až po návratu ze svátků mi v Prostějově začalo být blbě, naštěstí ne nijak
hrozně. Zasáhlo mě to jen v lehčí formě
a dá se to vydržet,“ vysvětlil Petráš, proč
navzdory zdravotním trablům nechyběl
na trénincích žen VK.

Kterak Luboš
  

Prostějov (son) - Nemocnost v České
republice poslední dobou prudce vzrostla, ale volejbalistek VK AGEL Prostějov
se naštěstí tenhle problém ve větší míře
netýká. „Zatím je to dobré, snad vydržíme,“ přál si kouč Peter Goga. Sám sice
musel virový atak přes Vánoce překonávat (podobně jako o něco později jeho
trenérský kolega Lubomír Petráš - viz.
níže), ale jejich svěřenkám se trable kromě jedné výjimky vyhnuly. Nemoci
podlehla pouze slovenská blokařka Nina
Herelová. „V úterý sedmadvacátého
prosince, kdy jsme po svátcích zahajovali
přípravu, ještě trénovala, ale už říkala, že
jí není úplně dobře. Přes noc se to pak
zhoršilo a zbytek týdne proležela,“ informoval Petráš s tím, že pokud se Nina po
Novém roce bude cítit lépe, hned ode
dneška se připojí k týmu. Absentujících
Agelek je tedy paradoxně méně než nedávno, neboť po německé nahrávačce
Mareike Hindriksen (kotník) a kubánské univerzálce Heidy Rodriguez (záda)
do přípravy naskočilo i turecké účko Yeliz
Basa (lýtkový sval). „Postupně zvyšuje
zátěž tak, aby se jí zranění zase neobnovilo,“ upozornil Petráš.

Na marodce
jen Herelová

RYCHLÝ
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dobíjely baterky Starší i mladší žákyně VK jsou
na soustředěních v KP třetí a slibně bojují o posun na ještě vyšší pozice

přesný harmonogram posilovacích cviků pro všechny Agelky a ty je za dohledu kormidelníků (i s jejich
aktivním zapojením) bezezbytku splnily. Nepředstavujte si ale žádné hrozné galeje, spíš jde o kvalitu
provedení při odpovídajícím zatížení plánovaných
tělesných partií.
Fotografování vzaly makající ženy s humorem, byť
se jim úplně nezamlouvalo. „Za každou zveřejněnou fotku se musí platit do týmové kasy,“ vysvětlila
se smíchem opora na liberu Julie Kovářová, proč se
děvčata šikovně snažila vyhnout objektivu. Nakonec však neunikla a všem našim „obětem“ se tím
pádem omlouváme za nutnost navýšit společné finanční konto družstva. „Aspoň bude tím víc peněz
na oslavu po sezóně,“ culila se mladá blokařka Veronika Trnková s jiskrou v oku.
Prostějovským volejbalistkám přejeme, ať jim
výborná atmosféra maximálně vydrží a v celém
novém roce 2017 se jim daří na jedničku!
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volejbalově pracující Veronika Tinklová a čerstvě
nemocná Nina Herelová, všechny ostatní plejerky
byly v tu dobu zdravé a přítomny. Naopak nemoc
virového původu řádící v posledních týdnech všude
možně (viz hokejoví Jestřábi) trápila hlavního kouče Petera Gogu i druhého lodivoda Luboše Petráše,
kteří však navzdory nepříjemným problémům za
svými svěřenkami dorazili.
Scházela totiž kondiční trenérka Solange Soares pobývající se staršími žákyněmi na soustředění v Morkovicích. Leč jako obvykle připravila s předstihem

PROSTĚJOV Těch několik dnů mezi svátky je u volejbalistek VK
AGEL Prostějov každoročně ve znamení dvou věcí: kondiční dřiny
převažující nad herní náplní a všeobecné pohody během delšího
období bez soutěžních zápasů. Od skončení Vánoc do Silvestra je to
vždy hlavně o pilování fyzičky v tradičně dobré náladě. Uplynulou
středu dopoledne tak Večerník zastihl Agelky v posilovně Letní haly
TK PLUS u velodromu.

Moderně zařízená a hodně prostorná tělocvična nabízí přehršel různých posilovacích strojů i pomůcek,
s jejichž pomocí lze silově rozvíjet libovolnou část
Začátek května je v českém termíno- těla na té nejvyšší odborné úrovni.
vém kalendáři každoročně vyhrazen Ze dvanáctky hráček vékáčka chyběly jen mimobitvám o cenné kovy ve dvou věkově
nejstarších mládežnických kategoriích U19 i U17. A v obou se tentokrát
medailově radovaly talentované Agelky. Favorizované juniorky v extralize
prošly až do finále a nakonec získaly stříbro, podceňované kadetky se
neustálým zlepšováním probily až k
cennému bronzu z elitní republikové
soutěže. Bylo tím potvrzeno: o budoucnost má prostějovský volejbal
dobře postaráno!

10. DVÌ MEDAILE
>@X{^Yq

Důležitou součástí aktuální hráčské
soupisky vékáčka měly znovu být kubánské volejbalistky, leč jejich angažování se od začátku hodně komplikovalo. Nejprve musela mladičká kometa
Melissa Vargas na vážnou operaci s ramenem, čímž se ocitla out. A následně to vypadalo špatně i s uvolněním
Sulian Matienzo a Heidy Rodriguez,
které měly zůstat doma v Karibiku. Až
zářijová osobní intervence Miroslava
Čady přímo na Kubě přesvědčila tamní vedení, že angažmá obou plejerek
na Hané má smysl.

středa i čtvrtek byly dvojfázové. Přitom jsme se věnovali hlavně kondici
jak v posilovně, tak v hale, herních
prvků teď bylo méně. Fyzičku je potřeba oživit, aby holky vydržely fit
v další části sezóny,“ ozřejmil druhý lodivod Agelek Lubomír Petráš.
Podobná náplň čeká A-tým vékáčka rovněž v nejbližším týdnu. „S kondiční prací
budeme pokračovat a postupně přidáme
víc volejbalu,“ upřesnil Petráš, který přípravu vedl společně s koučem Peterem

Na tréninku s foťákem aneb
DŘINA AGELEK v posilovně

PROSTĚJOV Za poslední dva týdny toho prostějovské volejbalistky
stihly opravdu hodně. Postoupit
přes Přerov v Českém poháru žen
2016/2017, odtrénovat poslední dva
dny před Vánocemi, užít si pětidenního volna během svátků, zamakat čtyři dny před Silvestrem a poté oslavit
konec starého i příchod nového roku.
Večerník nejvíc zajímalo, jak vypadal
přípravný blok mezi svátky. „V úterý a
v pátek jsme měli po jednom tréninku,

mezi svátky hlavně na kondici
2016 Makačka
a teď hurá na sobotní přátelák do Olomouce

jubileum...

volejbal

{   3

aneb pohled
Mareike Hindriksen
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vizice - smečařka Sulian Matienzo
a univerzálka Heidy Rodriguez.
Prvně jmenovaná tohle zažila už
loni, pro její starší parťačku šlo
o premiéru. „Vzhledem k velké
vzdálenosti z České republiky do
střední Ameriky by holkám po
dlouhém cestování zbylo minimum času, aby doma mohly pobýt
trochu víc. Kromě toho by se tam
nemohly vydat ani teoreticky, protože jejich pasy jsou momentálně
na Kubě kvůli udělení a potvrzení
dlouhodobějších víz. Tím pádem
musely vánoční svátky oslavit tady
u nás,“ upřesnil kouč a sportovní
manažer VK Peter Goga. Ostatní
Agelky se vesměs vydaly do svých
domovů v ČR či jinde v Evropě.

2. KOUSEK OD
TURECKÉ SENZACE

Během sezóny 2015/2016 se ženy Prostějova tradičně rozjely k přesvědčivé

3. SUVERÉNNÍ
TITUL ÈÍSLO OSM

Celkově Agelky dopadly v minulém ročníku evropské Champions League jako
pověstní sedláci u Chlumce, na brutálně
těžký los doplatily šesti porážkami v základní skupině a jediným získaným bodem.
Ten nečekaně přivezly v lednu z nabušeného Istanbulu, kde nad tamním Eczacibasi
senzačně vedly 2:1 na sady a měly hned tři
mečboly! Škoda, že ani jeden nedokázaly
proměnit, tříbodový triumf na půdě giganta by znamenal asi nejcennější venkovní
vítězství v klubové historii.

   ' ___

Domácímu týmu stačilo k průniku
mezi elitní kvarteto soutěže získat

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Odvetný zápas
čtvrtfinále Českého poháru žen
2016/2017 mezi Prostějovem
a Přerovem žádné překvapení nepřinesl. Volejbalistky VK AGEL
v předvánočním duelu 20. prosince
ani jednou za celý mač neprohrávaly a neustálé vedení přetavily v jasný
triumf, který je v součtu s podobně
jednoznačným vítězstvím z úvodního vzájemného duelu venku poslal do semifinále soutěže proti KP
Brno. Hanácký sok dle očekávání
nestačil a pohárové klání po vysoké
porážce opustil.

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

jednu sadu, za čímž vykročil pevným
krokem. Soupeři chyběla koncentrace, hned zpočátku dvakrát doplatil na
špatné postavení. Ani Agelky nehrály
nijak excelentně, ale standardním výkonem snadno získaly větší náskok
(4:1, 9:3). Až poté se přerovská děvčata zlepšila a průběh zahajovacího dějství zdramatizovala (15:12), ale dobrý
útok vékáčka podpořený výraznějším
tlakem ze servisu vedl k opětovnému
úniku do uklidňujícího rozdílu - 25:19
a 1:0.
Tím byl výsledkový osud celého dvojutkání rozřešen a pokračovalo se (jen)
o čest, potěšení z kvalitního volejbalu
či příjemný pocit z vlastního výkonu
a vítězství. To všechno prostějovské
plejerky chtěly natolik, že dostatečnou
motivací nadále demonstrovaly svou
herní sílu. Chybující protivník rychle
nabral citelné manko 9:3, načež se dění
na palubovce znovu trochu vyrovnalo. Přesto obhájkyně pohárové trofeje
neměly vážnější potíže až do okamžiku, kdy vystřídala výborně nahrávající
Hindriksen. Po jejím odchodu ze hřiš-

NA


@" ^`X ¢    % W; ?^@  
„Utkání nemělo tak vysokou úroveň, ale zvládli jsme ho bez problémů a splnili si tím
postupovou povinnost. Znovu dostaly příležitost i holky z lavičky a popasovaly se
s tím dobře, také díky tomu jsme zvítězili s jistotou a zbytečně zápas nenatahovali.
Tým odvedl slušný výkon s jediným kratším zaváháním, byla to pohodová rozlučka
před svátky.“
@ " X@q; ¢ W" |
„Gratulujeme soupeři k vítězství i postupu, asi ho to moc nebolelo... My jsme už delší
dobu výkonnostně na dně, což dnes bylo znát. Při marodce dostaly příležitost mladé
holky a absolvovaly takový test, jenže na favorita jsme v daném složení prostě nestačili.
Domácí měli jasně navrch a dosáhli rychle na přesvědčivou výhru.“



šinu střetnutí pohodově. A občasná
zaváhání dokázal bryskně napravit,
tak jako po dotažení soupeře v tomto
dějství (z 9:5 na 13:6). Navíc v posledním dílu již odevzdané Přerovanky
vůbec nedokázaly čelit zintenzivněnému náporu AGELu a vypadalo to na
dílčí debakl - 20:8. Teprve koncovka
jej odvrátila, ovšem i tak favorizovaný
ansámbl dominoval velmi přesvědčivě
- 25:15 a 3:0.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

 

tě potkal favoritky výpadek (z 12:5 na
15:13) a hostující družstvo se při účinném podání Šádkové viditelně chytilo.
Hned vzápětí však Gogovy svěřenky
zase zabraly (19:13), tudíž v závěru nebylo co řešit - 25:18 a 2:0.
Totožný scénář se opakoval rovněž
zkraje třetího setu, kdy Gálíkův soubor opět vyráběl hrubky a mnohem
jistější ženy VK bleskově utekly na
7:1. Působivě zakončovaly zejména
obě kubánské legionářky Rodriguez
s Matienzo, celý mančaft působil vět-
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statistické srovnání
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dominanci na národní scéně a jejich suverénní tažení (kromě vstupního výpadku v Ostravě) vyvrcholilo jednoznačnou
finálovou sérií UNIQA extraligy ČR
proti Olomouci. Krajského rivala favorit
třikrát přehrál rozdílem třídy a zejména
+ :  O  F M#    "   $# =    $  F
rozhodující třetí duel na půdě UP přine  + # # #+  $   
  !"  
sl rekordní výprask konkurentek, jež ve
své hale padly 0:3 (-12, -8, -16). Super Békéscsaba (3:0 venku + 2:3 doma), letech zvykal pracovat bez svého tradičvýkon obhájkyň titulu, co elitní republi- leč rozhodující třetí předkolo s polským ního velitele Miroslava Čady, navíc jeho
kovou soutěž ovládly už poosmé v řadě! celkem Dabrowa Górnicza už nezvládly nástupce Peter Goga byl více než dva
(dvakrát 1:3). V odvetě venku se přitom měsíce na začátku přípravy (od srpna
9_ ;ZY^ `X[;Q slibně rýsoval výsledkový obrat, jenže do října) často pryč kvůli plnění reprezentačních povinností u výběru žen
bez efektu.
q;ZY Z@q
ČR. Společně s přestavbou kádru šlo o
+_ ZX`ZWX
Právě výše zmíněný olomoucký mač byl
ústřední důvody, proč to Agelkám zkraje
posledním soutěžním vystoupením v
nové sezóny 2016/2017 výkonnostně
OBHAJOBA BOLELA
roli aktivní volejbalistky pro dlouholedrhlo.
tou kapitánku VK Solange Soares. Bra- Zisk devátého primátu v Českém po_ {@^qX W¡`?
zilská univerzálka se slovenským pasem háru za sebou měl pro ženy Prostějova
na sklonku dubna uzavřela hráčskou specifickou příchuť. Finálové utkání
V OLOMOUCI
kariéru, čímž se ale s prostějovským vo- pořádal VK AGEL, ale nikoliv doma,
lejbalem vůbec nerozloučila. Okamžitě nýbrž v Olomouci. A ostravský soupeř Čeští soupeři VK v létě zavětřili šanci
totiž přešla do realizačního týmu na post úřadujícímu premiantovi soutěže zle sesadit oslabeného hegemona z jeho
kondiční trenérky a navíc pokračuje ve zatápěl. Dva a půl setu šlo o naprosto dosud pevného trůnu. A váhavý rozvedení starších žákyň svého milovaného vyrovnaný boj, který nakonec papírově jezd úřadujících mistryň do současného
oddílu. „Soli, děkujem!“ znělo od vděč- silnější mančaft doslova urval 3:0 (25, extraligového ročníku tuhle troufalost
23, 17) hlavně zásluhou famózního vý- protivníků ještě znásobil. Ostrava v Proných fanoušků.
konu útočné tahounky Melissy Vargas. stějově získala sadu a měla na víc, ovšem
Nebýt kubánského účka, mohl se zrodit pak přišel důležitý výjezd na palubovku
5. NEPOSTUP DO
olomouckého konkurenta, kde Gogovy
šokující výsledek.
@q >q`
svěřenky odkázaly Teplého partu do paPoprvé po mnoha letech se evropská
třičných mezí. Vysokoškolačky dostaly
8_ }W;XY\ q Y?
Champions League vrátila k modelu
10. listopadu jako obvykle naloženo,
Z >\Z [?{
kvalifikace, v níž se většina přihlášených
tentokrát 0:3 (-17, -20, -18).
družstev včetně vékáčka musela během Ačkoliv byla trenérská výměna u A_ {@ZQ [^;XY\
listopadu prát o postup do hlavní fáze. -družstva dopředu avizovaná, přesto se
Agelky ve druhém předkole s odřenýma na ni logicky museli všichni adaptovat.
Y? ;XY;
ušima přešly přes maďarský Linamar Hráčský kolektiv si po dlouhých osmi

Agelky prošly do semifinále Českého poháru hladce přes Přerov

„Poslední zápas před Vánocemi s Přerovem, to byla z naší strany dobrá práce. Kromě
jedné pasáže uprostřed druhého setu jsme neměly žádný větší výpadek a hrály solidně,
místy i víc kvalitně. Cílem bylo nejen potvrdit postup do semifinále Českého poháru,
ale také hladce zvítězit. A oboje se povedlo. Kalendářní rok 2016 jsme chtěly zakončit jasnou výhrou i dobrým výkonem, což se povedlo a udělalo nám to všem radost.
S výjimkou závěrečného předkola Champions League zvládáme tuhle sezónu zatím
výsledkově podle plánu, svátky jsme si tudíž mohly užít v klidu a pohodě. Já jsem je
strávila doma s rodinou, což bylo moc příjemné. Všem nám pomohl i několikadenní
odpočinek od volejbalu. Načerpaly jsme nové síly a hned po Vánocích se mohly vrhnout znovu do náročné práce jak na zlepšování kondice, tak na postupném vylaďování
herních věcí. Věřím, že se budeme dál zlepšovat jako dosud. A všem lidem přejeme co
Mareike Hindriksen,
nejkrásnější rok 2017.“
nahrávačka VK AGEL Prostějov
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Dost dlouho to Agelkám v probíhající sezóně na vlastním hřišti
moc nešlo. V podstatě každé střetnutí v domácím prostředí nabízelo
divákům víc herního trápení než
pohody a vydatnější porci chyb
než kvality, což se promítalo i do
horších výsledků oproti zápasům
venku. Tam se ženám VK vedlo
mnohem lépe už v době, kdy se
teprve sehrávaly v obměněném
složení. Status quo vyvrcholil sice
vítězným, ale přesto mizerným
duelem zkraje prosince proti Frýdku-Místku. Po něm to vypadalo, že
současný tým prostějovských volejbalistek má z haly Sportcentra
DDM snad komplex. Naštěstí nic
takového nehrozí, což potvrdily
následné vydařené partie před Vánocemi s Olympem Praha i Přerovem. Tady jsme doma, jasně vzkázaly prostějovské favoritky všem
pochybovačům!

1. VELKÝ
ÈERVNOVÝ TØESK

PROSTĚJOV Vybrat desítku
nejvíc zásadních událostí v pro- exkluzivní zpravodajství
stějovském volejbalu za uplynulý rok 2016? Nic jednoduché- pro Večerník
ho! Jak se navíc říká: co člověk, Marek
to názor. My jsme se takový že- SONNEVEND
bříček snažili co nejobjektivněji
sestavit, ale samozřejmě nemusí odpovídat vašim představám.
Klidně si tedy vytvořte svůj vlastní přehled. Večerník viděl pořadí
momentů s top významem následovně.

Žebříčku nejdůležitějších okamžiků VK AGEL
z pohledu Večerníku vévodí velké klubové změny z léta

letos slavíme

DESET TOP MOMENTŮ VOLEJBALOVÉHO ROKU

Hanáčtí vrabci si o tom cvrlikali už dlouho dopředu, ale klub chystané změny
dlouho tajil. Až v červnu šéf vékáčka Petr
Chytil oficiálně potvrdil několik stěžejních informací. Ve funkci hlavního kouče
končí po dlouhých osmi letech Miroslav
Čada! Jeho místo zaujme sportovní manažer Peter Goga! A celý oddíl půjde dál
Y '   ¢  ;"' ekonomicky úspornější cestou s papírově
Téměř všechny prostějovské volej- slabším hráčským kádrem! Tři mouchy
balistky strávily uplynulé Vánoce jednou ranou, dalo by se říct. A jeden
2016 doma se svými rodinami. z největších zlomů v poměrně krátkých
Výjimku tvořily obě kubánské ak- dějinách celého klubu.

ŽHAVÁ NOVINKA

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Jen necelé dva týdny trápila kubánskou univerzálku VK bolavá záda. Už proti
Olympu Praha v extralize naskočila po kratší pauze zpět do hry a hned následující pohárové utkání s Přerovem – poslední prostějovské v uplynulém kalendářním roce - jí vyšlo vskutku
parádně. Heidy útočila jako z partesu,
když všech šestnácti svých
bodů dosáhla právě zakončením při
úspěšnosti dvaašedesát
procent, na účko zatraceně vysoké.
Díky
tomu
s e suverénně stala nejčastěji
bodujíc í hráčkou duelu, a neboť málo
chybovala, vyšplhala její
užitečnost na skvělých plus
čtrnáct, rovněž jasně nejvyšší hodnotu ze všech aktérek
zápasu. Až to nakonec vypadalo,
že vynucená zdravotní přestávka Rodriguez spíš pomohla, než ublížila...

^q{ `Z{`q^}

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE

36

Četníci z Luhačovic

Byla to vražda nebo sebevražda?
První epizoda premiérové série
historických detektivek ponese název Pytláci. Četníci z Luhačovic se
opakovaně vraceli i do Prostějova.
Společně s populárním Pavlem Zedníčkem jej navštívili už v listopadu
2014. Radnici proměnili v hotel, do
něhož přijíždějí dva mladí četníci
hledat muže z vyšších kruhů podezřelého z trestného činu. Vzhledem
k nutnosti dotočit některé scény se
začátkem uplynulého května vrátili.
A stejně tomu bylo i v létě.
Seriál z období první republiky by
rád navázal na úspěch populárních
Četnických humoresek. Jeho natáčení se však protáhlo, došlo dokonce k

 $  

obměně realizačního štábu. Projekt
se také přejmenoval z Četnických
trampot na Četníky z Luhačovic.
Hlavních rolí mladých četníků se
zhostili Martin Donutil a Robert
Hájek. Kromě nich se v seriálu představí Pavel Zedníček, Jiří Langmajer,
Lukáš Vaculík, Igor Bareš, Jaroslav
Plesl, Pavla Tomicová a další. (mls)

25

METLE Chtěla to utajit, ale neutajila! Díky tomu, že kolektiv
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku má v malíčku veškeré údaje o významných událostech, nebylo možné prošvihnout
narozeniny naší rozmilé vedoucí obchodního oddělení!
Kolegyně Hedvička Drmolová z Otaslavic se v plné svěžesti
dožívá..., ehm..., -ceti dvou let! Nic si z toho, Hedi, nedělej,
jsou mezi námi i starší kusy! Každopádně ti celý kolektiv
Večerníku přeje jen to nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě
i lásky! A nezlob se, že s tvojí kůží jdeme veřejně na trh! (red)
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gratulujeme!

společnost

Vedle velkého množství hraček
došlo i k předání šeku vystaveného
na částku pět tisíc korun. „Oslovili jsme rodiče, aby vybrali nějaké
hračky a plyšáky, které mohou postrádat. Přidali jsme k tomu malý
finanční dar. Snad jsme udělali radost dětem, které nemohou být na
Štědrý den doma,“ doplnil Sedlo.
Nejkrásnější na celé návštěvě je
ale fakt, že si malí a zdraví hokejisté uvědomili, že ne každé dítě
má takové štěstí jako oni... (zv)

druhé místo. V dalších doplňujících
kategoriích „Titulka“ a „Obsah“ ještě
získaly třetí místo.
„Tato ocenění jsou pro nás obrovským úspěchem a budou velkou
motivací i do dalších ročníků,“ pro-

hlásila šéfredaktorka školního časopisu „Písařík“ a zároveň učitelka
školy v Nezamyslicích Jarmila Krupičková, pro kterou úspěchy „Písaříku“ mohou být velkou satisfakcí za
mnohaletou práci s dětmi. (mls)
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Foto: archiv Masarykovy *C :!

klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

ti přehrady Michal Mucha, hlavní
organizátor vánoční koupele.
V sobotu 24. prosince 2016 těsně
po poledni se do chladné vody před

zraky zhruba tisícovky diváků odvážilo přes sedm desítek otužilců.
Mezi nimi i legendární pětasedmdesátiletý Bob Pácl s přemožitelkou

kanálu La Manche Danou Zbořilovou. „Je opravdu špatné počasí,
hlavně ten vítr je hrozný i pro ty
nejotužilejší. Pan Mucha má prav-

   $ " !  " #+  "# "#       # """ #' <$ ! #  $ +  !  !  ! + ,

www.vecernikpv.cz

Jakmile někdo vyleze z vody, přimrz„Je tu jeden velký problém. S tím le- nou mu plavky k zadku,“ sděloval
dovým větrem jsme nepočítali, letos Večerníku už půl hodiny před ponorekord v účasti zcela jistě netrhneme. řením prvního odvážlivce do výpus-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PLUMLOV,
MOSTKOVICE
Tak tomu se říká „Sibiř“! Teplota
vzduchu půl stupně pod nulou,
voda dva stupně „teplá“. Tyto
podmínky nebyly pro otužilce při
tradiční štědrodenní koupeli ve
výpusti plumlovské přehrady nijak kruté. Ovšem nebýt neuvěřitelně silného a hlavně mrazivého
vichru z hor...

du, ve vodě bude líp než na břehu.
Jak vylezu, začnu namrzat,“ smál se
na celé kolo nestor zimního plavání
Bob Pácl.
Arktickým podmínkám nakonec
odpovídala i účast, na Vánoce se
přišlo vykoupat pouze dvaasedmdesát největších otužilců. „Vidím
už první plavce vystupovat z vody.
A v té ledárně nelze poznat, zda jde
o muže či ženu,“ rozesmál promrzlé
publikum Michal Mucha. Těsně po
poledni na Štědrý den se do vody
ponořila například i mořská panna,
zdravotní sestra, čert i bůh všech
moří a oceánů Neptun.
Tak zase za rok! Snad nebude tolik
foukat ten protivný ledový vítr, Na
konci roku 2016 bylo vánoční koupání opravdu jen pro otrlé.

!2   x  > ^=`q><_7 \9]X^5>< QF9\>[ [U=F

V těch se skrývali plyšáci a další
hračky určené vrstevníkům postrádajícím zdraví. „Každá pomoc
je vzácná a vítaná. Hlavně pokud
vznikne takhle spontánně a jsou
v tom zapojeny děti, které jsou
ochotné obětovat část svých dárků, hraček pro ty nejpotřebnější
- nemocné - kteří jsou tu nuceni
trávit nejenom Vánoce ale i celé
dlouhé měsíce. O to je to úžasnější,“ komentoval primář dětského
oddělení Josef Tenora.
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PROSTĚJOV Krásná myšlenka.
Hokejový oddíl SK Prostějov 1913
navštívil čtyřiadvacet hodin před
Štědrým večerem dětské oddělení
Nemocnice Prostějov. Pětice malých hokejistů v doprovodu klubového vedení se proměnila v Ježíšky.
„Myslíme si, že nic krásnějšího, než
aby děti obdarovaly děti, nemůže být,“ konstatoval Milan Sedlo,
předseda SK Prostějov 1913.
Malí hokejisté přišli v klubových
dresech obtěžkáni pytli s dárky.

NEZAMYLICE Masarykova Základní škola v Nezamyslicích se
stejně jako v předchozích letech
úspěšně probojovala přes krajské kolo až do celostátního kola
soutěže „Školní časopis roku“.
A v něm dosáhla obrovského
úspěchu.
První prosincový den se tři zástupkyně z Nezamyslic vydaly do Brna
reprezentovat časopis Písařík na celorepublikové finále do Brna. Zde
je čekalo srovnání s ostatními redakcemi a časopisy z celé republiky.
V hlavní soutěžní kategorii „Tištěný
školní časopis - 2. stupeň ZŠ“ žákyně z Nezamyslic zvítězily. V druhé
hlavní kategorii „Webové časopisy
a noviny - 2. stupeň ZŠ“ pak obsadily

NA VÁŠ NÁMÌT

9<U y^X7Z>]={ ;1<9<> 7qUgXL V Nezamyslicích vydávají
f7Z<78gU gX^<fU 59]^8>] [ 2

PROSTĚJOV Chcete vidět Prostějov v televizi? Pak nezapomeňte sledovat sérii dvanácti
historických detektivek z počátku
první republiky Četníci z Luhačovic. První díl seriálu bude mít na
obrazovce České televize premiéru už tento pátek 6. ledna.
Mrtvý muž na posedu pod lesem.
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startují v televizi
tento pátek

zjistili jsme

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Listerin ústní voda
500 ml

Odol ústní voda 500 ml
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129,90

129,90

99,90

17,90

19,90

74,90

129,90

-

-

-
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S novým rokem bychom měli být i nově vypulírovaní. Obzvlášť když hygiena patří
k základním návykům každého slušného člověka. Proto je doslova nutné vědět, že
nejlevnější zubní pasty značek Odol, Signal a Lacalut koupíte shodně v Bille. Pro
cenově nejvýhodnější pastu Elmex si zajděte do Albertu a ústní vodu Listerin seženete za nejpříznivějších podmínek v Lidlu. Pro značku Odol pak můžete navštívit
jak Kaufland, tak Tesco.
Přejeme hodně štěstí v novém roce!
Průzkum proveden ve středu 28. prosince 2016

-

99,90

99,90

89,90

16,90

16,90

24. ledna 2017 v Národním
domě v Prostějově od 9.00 hodin. Přednášet bude Mgr. Radek
Havran - vedoucí útvaru kontroly
nelegálního zaměstnávání pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj.
Podmínkou pro účast je rezervace
míst v kanceláři OHK. Více na www.
ohkpv.cz
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějov

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 13

nese novou akci
na pøedplatné

Nový
rok

pravit. Těmto lidem proto patří náš
velký dík,“ vzkázala přes Večerník
Ivana Košťálová.
A aby se mohli zapojit i ti, jejichž pomoc snad babičky a dědečky potěšila
nejvíce, vyrobily obě Prostějovanky
vánoční přání, které svými kouzelnými kresbami ozdobily děti z Mateřské školy Jana Železného. „Tato
přání jsme předaly spolu s perníčky
a malým vánočním překvapením

  !6+789*

v podobě balíčku s upomínkovou drobností pacientům lůžkové části
domova. Pro ostatní
jsme připravily vánoční setkání s pohoštěním
ve formě vánočního pečiva,
a aby byly naše Vánoce v domově
kompletní, rozhodly jsme se pro
dárek v podobě několika desítek vánočních hvězd. Jelikož jsme do toho
tentokrát šly ´na vlastní pěst´, máme
obrovskou radost z toho, kolik lidí se
srdcem na dlani máme kolem sebe.
Děkujeme tedy ještě jednou všem
za spolupráci a těšíme se, co nám
i ostatním přinese rok 2017,“ uzavřela Michaela Faltýnková.
(red)
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PROSTĚJOV Ivana Košťálová
a Michaela Faltýnková už v polovině prosince loňského roku prokázaly, že mají otevřené srdce, když
je otevřely ostatním Prostějovanům při charitativní sbírce oblečení pro bezdomovce. Následně
se obě mladé dámy rozhodly zpříjemnit Vánoce seniorům na oddělení LDN prostějovské nemocnice a také v Domově důchodců
v Nerudově ulici...
„Nikdy jsme nechtěly plnit stránky
novin, a už vůbec nás nenapadlo,
že bychom se mohly stát někým,
kdo bude mít za životní poslání pomáhat. Když jsme ale na naší první
akci viděly, kolik dobrých, srdečných
a hlavně velmi milých lidí se naprosto nezištně připojilo k nám a Prostějovu ukázalo, že jim není lhostejný
život ostatních, rozhodly jsme se,
že máme jedinečnou příležitost pomoci ještě jednou, a jak doufáme,
rozhodně ne naposled,“ předeslala
svorně Večerníku Ivana Košťálová
s Michaelou Faltýnkovou.
Obě se po úspěchu s charitativní
akcí pro bezdomovce v polovině
prosince rozhodly pro další,
neméně úspěšný podnik. „Na Vánocích je
krásné to, že je trávíte
se svými nejbližšími
a máte kolem sebe rodinu, děti, kamarády. Proto
jsme se rozhodly, že takové
„malé“ Vánoce uděláme i těm, na
které se často zapomíná. Zkusili
jsme tedy vykouzlit úsměv na tváři
všem obyvatelům domova důchodců a pacientům LDN v Prostějově.
Stejně jako poprvé, jednalo se o nápad velmi spontánní, a i proto jsme
vše zrealizovaly a hlavně promyslely
během několika málo hodin. Nutno
dodat, že bez veškerých darů, příspěvků a hlavně podpory těch, kteří
se nám rozhodli pomoci, bychom
velmi těžko tuhle akci dokázaly při-
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veň by měly chystané změny částečně
snížit zaměstnavatelům administrativní náročnost s aplikací zákoníku práce.
Rozsáhlá koncepční novela má nabýt
účinnosti od 1. 4. 2017 a přinese zásadní změny v personální a mzdové praxi.
Ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Olomoucký
a Moravskoslezský kraj pořádá OHK
v Prostějově k tomuto aktuálnímu
tématu seminář, který se uskuteční

 F7\7F[`Z=7 ]> [59] QU]=9 f9 ]7Q>fh,>+

Nový pohled na práci z domova, jiné
počítání dovolené a také postih za stres
v práci. To jsou některé z chystaných
změn v zákoníku práce, které by měly
začít platit od dubna příštího roku.
Díky novele zákoníku práce budou
pracovněprávní vztahy více flexibilní.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
tak reaguje na požadavky z praxe a pak
také na vývoj českého právního řádu
i Soudního dvora Evropské unie. Záro-

Anebo lapidárněji řečeno, až zazvoní zubatá, nesmí vás najít
doma. Desetkrát ročně se nejen prostějovští senioři, ale i ti
z blízkého okolí scházejí na různých tematických přednáškách.
„Naše činnost má ale více vrstev, organizujeme i fyzické aktivity,

Tomáš KALÁB

pro Večerník

exkluzivní reportáž

PROSTĚJOV Spolek oddělený v průběhu uplynulého
čtvrtstoletí od Svazu důchodců si prošel nelehkou etapou
především počátkem roku 2016, kdy bylo třeba uvést
chod spolku do souladu s platnou legislativou. Překážky
ale nejsou tím, co by aktivní senioři nebyli schopni překonat. „Dokud můžeme, snažíme se dělat pro druhé maximum, aby si uchovali aktivní život,“ shrnula motivaci při
předvánočním setkání předsedkyně Olga Kuchařová.

procházky, jednodenní a i vícedenní zájezdy,“ představila hlavní
body spolkových aktivit Kuchařová. Zhruba dvěstěpadesátičlenná členská základna se může těšit vždy na červnový a zářijový zájezd, většinou do moravských a slovenských lázeňských
míst.
Zájemců o členství, mezi nimiž převažují ženy, je stále dostatek.
„Našich setkání se pravidelně účastní kolem sto padesáti lidí,
což je maximum kapacity přednáškového sálu Národního
domu. Tyto prostory můžeme využívat díky dotaci statutárního města Prostějova, další naši činnost financujeme z členských
příspěvků,“ objasnila předsedkyně.
Zatímco koncem listopadu loňského roku proběhlo komornější setkání letošních jubilantů při harmonice, přes sto třicet
členů se sešlo na poslední akci roku během adventu. Hlavním
bodem bylo už potřetí vystoupení pěveckého sboru při Cyrilometodějském gymnáziu. Výběr známých adventních písní
a koled byl pro přítomné milým zážitkem.
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POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci lze pozorovat
zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty). Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek od 18:30 hodin. Pro děti s rodiči
pořádáme pozorování ve středu v 17:30 hodin. Měsíc je kolem první čtvrti, a proto nastávají výhodné podmínky
k pozorování kráterů a dalších zajímavých povrchových útvarů. Dále jsou k vidění planety Venuše, Mars a také
vzdálený Uran. Nad východní obzor se dále dostává klenot zimního nebe - mlhovina M42 v souhvězdí Oriona.
Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA - bude uvedena pro děti v 15:30 hodin: Zimní pohádka. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

)*+

Naše

-

99,90

Lacalut activ 75 ml

Elmex sensitive 75 ml

-

19,90

25,90

Signal herbal 75 ml

19,90

32,90

Odol whitening 75ml

+   .,///
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STŘELCI - 23.11. až 21.12. Žádný
výlet do hor si tento týden neplánujte, hrozí vám tady nebezpečí úrazu.
Pokud lyžovačku odložíte až na druhý lednový týden, naprosto o nic nepřijdete. Lepší neshody v rodině než
zlomená noha.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Užijete si menší patálie se zloději,
kteří vás okradou při nákupech. Nesmíte polevovat v pozornosti, kapsáři nikdy nespí! Nyní vás to bude
o to více štvát, že přijdete o poslední
úspory před výplatou.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Váš
partnerský vztah budou v nejbližších
dnech provázet emoce, neshodnete se
ani v maličkostech. Možná by pomohlo pár dní si od sebe odpočinout, proto
neodmítejte nabídku na služební cestu.
RYBY - 21.2. až 20.3. Budete i nadále pokračovat v alkoholových dýcháncích, přestože oslavovat už není
co. Ne že byste byli nějací notorici,
ale k poměrně časté opilosti vám pomohou i nahodilosti. Třeba to, že vás
vytočí nadřízený.

INFORMUJE
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Velká novela zákoníku práce

letos slavíme jubileum...

ude vš
ýb

Ja
k

nákupní servis
pro vás

LVI - 22.7. až 22.8. Nadešel ten
správný čas, abyste jedné osobě vyznali lásku. Netvařte se, že k ní nic necítíte a že je vám jedno, zda jí nadbíhá někdo jiný. Dokud se neprojevíte,
nemůžete počítat s její náklonností.
Tak rychle do toho!
PANNY - 23.8. až 22.9. To abyste
hned v prvních dnech nového roku
řešili problémy s potomky! Nedá se
nic dělat, budete muset navštívit školu, její ředitel po vás touží. Jako rodiče budete vyzváni k zaplacení dosti
značné škody.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Naprosto
šťastným dnem bude pro vás čtvrtek.
Tehdy si naplánujte veškeré investice, rozhodně nemůžete prodělat.
Dařit se vám bude i v soukromí, kde
konečně naleznete pohodu, jaká nebyla ani o Vánocích.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Budete se
trápit výčitkami svědomí, že jste v závěru roku nechali vlastní rodiče bez
návštěvy. Koukejte to honem napravit, ale zároveň si hledejte výmluvu,
kterou svoji neúčast účelně vysvětlíte.

... tentokrát ze sortimentu: ,-

BERANI - 21.3. až 20.4. Pamatujte
na to, že každý úvod roku je těžký a je
potřeba se nejdříve rozkoukat. Proto se
nehrňte do žádných velkých akcí, jejich
výsledky by byly katastrofální. Doma
taky neříkejte, že pomůžete s úklidem.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Ze známostí,
které jste získali během novoročních
oslav, budete těžit i v průběhu prvních lednových dní. Držte se hlavně
člověka, který vám slíbil přímluvu na
úřadech, se kterými máte dlouhodobé problémy.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Není
divu, že tento týden budete mít hodně hluboko do kapsy. Na Silvestra
jste po finanční stránce hodně pustili žilou, tudíž nyní se budete muset
uskromnit. A to vám přinese značné
problémy.
RACI - 22.6. až 22.7. Neberte si
servítky v případě, že vás něco nebo
někdo naštve. Než v sobě něco dusit,
to si raději pusťte pusu na špacír. Příležitost k tomu dostanete těsně před
víkendem, kdy vás rozzlobí nezodpovědný partner.

Bude nějaký ten den trvat, než se Prostějované vyspí z novoroční kocoviny. Návrat do reálného
pracovního života bude pro mnohé hodně tvrdý, naštěstí
jen velmi málo nadřízených bude hned první týden trvat na
stoprocentním nasazení.

Konstelace hvězd
Prostějova
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Ústí nad Labem 3:2 v prodloužení a porážku bez jakéhokoliv zisku utrpěli téměř
před měsícem (5. prosince 3:4 v Jihlavě).
Uspět ve středních Čechách u aspiranta
na návrat do extraligy bude extrémně
složité, ostatně první vzájemný souboj
probíhající sezóny tam výběr LHK projel
1:3. A na prostějovském zimáku uspěl těsně 2:1 v nastaveném čase.
Následně se naši hokejisté představí
v domácím prostředí, kde v sobotu 7. ledna od 17.00 hodin přivítají Slavii Praha.
A rozhodně se musí připravit na něco úplně jiného, než při poslední návštěvě sešívaných v hanáckém městě. Tenkrát zkraje
října právě vrcholila vnitřní oddílová krize
Slávistů, za něž přijela místo mužského
áčka pouze juniorka, navíc unavená ze
střetnutí mládežnické extraligy téhož
dne. A zrodil se z paměti těžko smazatelný debakl nebohých jinochů 13:0. Také
v metropoli ČR pak Jestřábi sahali po
hladkém triumfu, jenže neudrželi vedení
4:1 a nakonec padli 4:5 v prodloužení.
Momentálně se Pražanům daří střídavě:
v minulém týdnu smetli Frýdek-Místek
6:0, aby vzápětí podlehli v Ústí nad Labem 1:3. V prvoligovém pořadí bezpečně
drží čtvrté místo.
„V obou nejbližších zápasech rozhodně
nebudeme favority, tahle role pokaždé
připadne našemu protivníkovi. Přesto ur-

čitě nejsme bez šance na bodový zisk, a to
podle mého názoru ani na Kladně. Soupeř je pochopitelně silný a zvlášť doma,
jenže s Rytíři jsme v letošním ročníku
svedli dvě vyrovnané bitvy. A věřím, že
minimálně totéž dokážeme i napotřetí,“
neztrácel naději hlavní trenér mužů LHK
Pavel Arnošt. „Co se týče utkání se Slavií,
na vlastním ledě prostě musíme jít za vítězstvím bez ohledu na kvality soupeře.
V naší nelehké situaci nutně potřebujeme
pravidelně sbírat body a tím je směrem
k sobotě řečeno vše. Snad přijde kluky
povzbudit co nejvíc fanoušků, kteří vytvoří super atmosféru,“ přál si Arnošt pro
nadcházející šlágr.
(son)
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rr

„Hokej se hraje všude stejně, všichni
umějí bruslit. WSM liga má v současnosti vysokou kvalitu, není vůbec lehká
a neberu nijak špatně, že jde o druhou
nejvyšší soutěž. Naopak jsem přišel naplno makat, v každém utkání odvést co
nejlepší výkon a tím maximálně pomoct
mužstvu.“
Jak dlouho před cestou do Benátek jste se tu objevil?
„Stihl jsem dva tréninky.“
Ze souboje na severu Čech asi
máte jen samé hezké dojmy, že?
„Jasně, tam jsme hráli o poznání líp než
dneska. Nevím, čím to bylo, ale zápas v
Benátkách každopádně sednul celému
týmu. Nedostali jsme žádný gól a sami
dali čtyři, prostě vydařené střetnutí.“
Proč to proti Havířovu naopak
vůbec nešlo?
„Tak to fakt nevím. Určitě to však z naší
strany bylo takové mdlé a bez šťávy. Důvody neznám a těžko říct, jak to víc popsat. Špatný výkon.“
Trenér při hodnocení zmínil, že
vás hodně srazila první inkasovaná

Hanou?

rrJak se vůbec zrodil váš příchod na rr

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Parádní premiéra,
špatné repete. Takhle by se daly ve
stručnosti shrnout úvodní dva zápasy, které v jestřábím dresu absolvoval Petr Štindl. Šestadvacetiletý
obránce posílil LHK začátkem minulého týdne a skvělým výkonem
při svém prvním duelu v novém
působišti přispěl k jasné výhře 4:0
v Benátkách nad Jizerou. Druhý mač
ale čerstvé akvizici ani celému prostějovskému kolektivu zdaleka tolik
nevyšel a vinou nečekané prohry
1:3 odvezl všechny tři body rivalský
Havířov. Což nováčkovi v jestřábím
dresu zkazilo náladu.

nepříznivým vývojem udělat. Čím se
to nepodařilo?
„Času bylo rozhodně dost, ale víc do
hry jsme se dostali až ve třetí třetině.
Konečně přišly nějaké šance a čtyři
minuty před koncem i snížení, ale
celkově to asi chtělo větší klid při zakončení.“

rr

Jak vnímáte ambice
Prostějova atakovat do
budoucna nejvyšší patra
WSM ligy?
„Každý chce vyhrávat, a pokud má zdejší klub vysoké
ambice, je to jedině dobře. Já
samozřejmě taky rád vítězím a mám radost, když se
mančaftu daří, je vysoko
v tabulce. Proto jsem přišel, abych k tomu Prostějovu pomohl. Teď je
potřeba jít od zápasu
k zápasu a pravidelně
sbírat body.“
Už jste se stihl v novém působišti
rozkoukat?
„Jo. Některé kluky tady jsem už znal z
dřívějška, kabina je úplně v pohodě,
dobrá parta. Aspoň co jsem za těch pár
dní pochytil. Hlavní je, abychom se
společně zvedli a začali víc bodovat, jak
už jsem řekl.“

rr

sti, nenechte prchlivost
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čím plus Jaroslavem Odehnalem a zúčastnili se jí také brankáři Pavel Kantor
s Jakubem Neužilem. Vše měl přitom
pod patronací hlavní iniciátor projektu,
sportovní manažer LHK Jiří Vykoukal.
Ze zájemců, kteří poslali přihlášku,
byla vybrána dvacítka nejrychlejších čítající šestnáct mužů či chlapců
a premiérově také čtyři ženy/dívky.
V hledišti navíc celou událost sledovalo
několik desítek diváků včetně přátel,
kamarádů i rodinných příslušníků zú-

častněných nadšenců z řad veřejnosti.
A jak vše dopadlo? K naprosté spokojenosti úplně všech. „Ten trénink
byl skvělý, užil jsem si ho maximálně.
Absolvovat něco takového bych doporučil všem včetně těch, kteří pořád jen
kritizují. Aspoň by si sami zkusili, že
není jednoduché trefit puk, když vám
jej nahrají jinam, než potřebujete. Ocenit musím pana Vykoukala za to, jak se
o nás staral a dokázal poradit, i všechny kouče, kteří byli výborně připravení

a sršeli vtipem. Ale nevím, co si z tohoto tréninku vzali: zda je příjemně
naladil před Vánocemi, nebo je naopak
postihla deprese,“ smál se jeden z frekventantů Tomáš Karásek.
Slovy chvály nešetřila ani gólmanská jednička Jestřábů. „Klobouk dolů
před našimi fanoušky, jak zvládli náročný trénink s cvičeními pro profesionální hokejisty. Zároveň doufám,
že se sami přesvědčili, že to není tak
snadné, jak se může někdy z tribu-

ny zdát,“ zhodnotil Pavel Kantor.
Druhá a neméně příjemná akce následovala o týden později. V pondělí 26.
prosince večer - tedy na Štěpána - se
uskutečnil Společný vánoční trénink
mužského A-týmu, žáčků 1. až 4. třídy
a přípravky LHK Jestřábi Prostějov. Na
ledě místního zimáku se tak sešli elitní
hráči hanáckého klubu s nejmladšími
oddílovými nadějemi, aby si zaskotačili
a přitom se navzájem něco naučili.
„Od ledna povedeme s kolegou Da-

videm Kočím celoroční Hokejovou
školu LHK a moc se na to těšíme. Speciální Štěpánský trénink byl takovou
první ochutnávkou se svátečním charakterem i náplní, aby se kluci všeho
věku společně dobře pobavili. Mám
velkou radost i příjemný pocit z toho,
jak celý prostějovský klub včetně hráčů
myslí na své talenty i fanoušky a dělá
pro ně mnoho doprovodných akcí,“
řekl kouč jestřábího áčka Pavel Arnošt.
(son)
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BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Dlouhé čekání prostějovských hokejistů na soutěžní
utkání skončilo radostně. Jestřábi
vyjeli po dvou týdnech zápasově
na led a v 36. kole WSM ligy mužů
2016/2017 předvedli v Benátkách
nad Jizerou velmi kvalitní výkon,
za nějž byli odměněni suverénním
vítězstvím. Strážce svatyně Kantor navrch vychytal čisté konto
a tříbodový import zajistil posun
v průběžném pořadí soutěže z desátého na osmé místo jediný bodík za
šestou příčkou!
Kromě zraněného Švece vyléčili Ha-

HC BEN
LHK PV

náci všechny marody a do středeční
bitvy o našlapaný střed tabulky vlétli
dost aktivně. Hned ve 3. minutě měl
úvodní tutovku Krejčík, jenže střelu
i dorážku mu zmařil Bláha. Zahajovací nápor LHK nevedl ke gólu ani
v brzké přesilovce a vzápětí se ke slovu
dostali domácí, když ukázkovou kombinaci Mikysky s Víškem finalizoval
druhý jmenovaný v 8. minutě do tyče.
Z protiútoku ujel do sóla Augustin,
ale Bláhovi jen vyprášil betony. Hostující tým pak byl nadále o něco lepší,
Matuš ve slibné pozici zamířil mimo.
A neujala se ani druhá početní výhoda, byť v 15. minutě dvakrát chybělo
maličko. Nejprve Holíkovu bombu od
modré vytěsnil Bláha kousek vedle, o
pár vteřin později Novák nedokázal
zblízka překonat ani ležícího brankáře. Severočeši ožili až před přestávkou

a dostali se k dvojnásobné přesilové
hře v trvání půldruhé minuty. Tu však
doslova promrhali, načež je prostějovská letka za tohle zaváhání nemilosrdně potrestala. Ve 24. minutě bleskově
pronikl obranou HC Matuš a pěkným
blafákem nedal Bláhovi žádnou šanci
- 0:1. To navíc nebylo všechno, neboť
vedoucí trefa Jestřáby povzbudila. Svého protivníka ještě víc zatlačili, zvýšení
skóre při několika závarech doslova
viselo ve vzduchu. Zhmotnit jej v realitu dokázali minutu před polovinou
střetnutí Rudovský chytrou přihrávkou
najíždějícímu parťákovi a Žálčík pohotovým zakončením do odkryté části
klece – 0:2. Teprve vyšší manko hráče
Benátek patřičně vyburcovalo, všechny
síly vrhli do ofenzivy. A v 33. minutě
vznikla během přesilovky před Kantorem obří trma vrma, která nedopadla

gólově jen o fous. Nápor pojizerského
mančaftu přibrzdilo oslabení, přesto
mohl nedlouho před druhou sirénou
snížit Bittner: kdyby po důrazném zisku kotouče nevypálil těsně vedle.
Takhle Arnoštovi svěřenci drželi slibný
náskok, ovšem zkraje třetí periody se
dostali pod nový tlak. Soupeř utahoval
šrouby a Kantor sebou musel mrskat,
což se mu dařilo perfektně. Zlikvidoval několik nebezpečných ran včetně
jedné obzvláště kousavé v 48. minutě
z hole Mikliše na závěr početní převahy.
Nicméně čas běžel, jestřábí dravci pozorně bránili a duel směřoval ke svému
závěru. Co víc, devět minut před vypršením normální hrací doby přišla branková pojistka. Hozák vysunul Augustina
a nebojácný mladík nekompromisně zavěsil mimo dosah Bláhovy lapačky – 0:3.
Vzápětí orazítkoval Novák horní tyčku,

www.vecernikpv.cz

Pavel ARNOŠT
- LHK Jestøábi Prostìjov:
„Pro nás to byl velice důležitý zápas. Nedávno měl celý tým zdravotní problémy, vánoční pauza mu tedy určitě prospěla. Mužstvo se
dalo zdravotně do pořádku, potrénovali jsme
a mentálně jsme si odpočinuli. Do utkání
jsme dnes vstoupili bojovně a odhodlaně.
Podali jsme velmi kvalitní výkon, ke kterému
nám pomohli výborní fanoušci, kteří dorazili
a vytvořili nám domácí prostředí. Naši příznivci byli naším šestým hráčem.“

„Jiøí ÈELANSKÝ
- Benátky nad Jizerou:
„V utkání jsme nedokázali vstřelit branku,
což bylo klíčové. Nechci, aby to vyznělo,
že se vymlouváme, ale jsme ve složité
situaci, v těžké fázi sezóny, kdy bohužel
nemáme možnost pracovat s hráči, se
kterými bychom chtěli.“

 

potom ještě rozparáděnému Augusti- přidal novic v její sestavě Štindl střelou z
novi jednou utekl v jasné ložence puk pravé strany pod víko - 0:4. A přesvědčivý
a podruhé mu vydařený pokus lapil Bláha. triumf putoval do středu Moravy! (son)
Hanáckou družinu ale nic z toho nemuStatistiky z utkání najdete
selo mrzet. Čtvrtý zásah totiž v čase 58.31
na straně 22
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PROSTĚJOV Ani na samotném
konci kalendářního roku 2016 nezapomněl prostějovský hokejový klub
na své okolí. Výsledkem byly hned
dvě zajímavé akce.
První z nich proběhla v pondělí
19. prosince a šlo o mimořádný trénink
A-mužstva LHK, kterého se stejně
jako loni mohli přímo na ledě osobně
zúčastnit vybraní příznivci. Přípravná
jednotka trvala jednu hodinu, vedli ji
koučové Pavel Arnošt s Davidem Ko-

jedna předvánoční pro fanoušky, druhá povánoční pro Jestřábíky
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peř toho využil a skóroval. Určitě nás to
poznamenalo, protože se vždycky hraje
líp s vedením a ne když prohráváte.“
A šlo tedy o nedovolený zákrok
na brankáře?
„Teď to nechci rozebírat ani hodnotit.“
Přesto i za stavu 0:2 po zahajovací periodě zbývalo dost času něco s

“

Můj agent mi zavolal,
že z Prostějova přišla
nabídka, a jestli sem chci
jít. Řekl jsem jo a hraju tady.“

branka, kdy možná došlo
k faulu na Pavla Kantora.
Souhlasíte?
„Já jsem byl v tu chvíli na
ledě přímo u té situace
a určitě šlo o moji chybu. Myslel jsem si, že
to gólman chytil a puk
má. Nebylo to tak, sou- Foto: Marek Sonnevend

Nová posila pomohla k triumfu v Benátkách vstřelenou
brankou, ale hodně litovala domácí prohry s AZ
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PETR ŠTINDL: „PRVNÍ GÓL

PROSTĚJOV Úvod nového kalendářního roku 2017 bude pro hokejové
Jestřáby hodně náročný. Nikoliv kvantitou duelů, které odehrají v tomto
týdnu jen dva, ale spíš kvalitou soupeřů. Hanáckou letku totiž čekají dva
celky z elitního kvarteta letošní WSM
ligy mužů.
V 38. kole soutěže půjde o vysoce favorizované Kladno, na jehož ledě Prostějované nastoupí ve středu 4. ledna od 18.00
hodin. Rytíři figurují na druhé příčce
tabulky, kam poskočili díky aktuální šňůře šesti obodovaných střetnutí v řadě za
sebou. Naposledy dokázali zvítězit na
horkém ledě Přerova 3:1, předtím udolali

ve středu na Kladně a v sobotu doma proti Slavii!

Třetí čtvrtinu základní části uzavřou bitvy s favority:

„Můj agent mi zavolal, že z Prostějova
najdete
přišla nabídka, a jestli sem chci jít. Řekl
nás také na jsem jo a hraju tady.“ (úsměv)
rr V posledních letech střídáte exwww.
traligu, první ligu i druhou ligu. Co si rr
vecernikpv.cz slibujete od angažmá v LHK?

ní jak mezi hráči navzájem, tak ze strany jejich lodivodů. „Pořád bylo hodně
času něco s nepříznivým skóre udělat,
jenže k tomu jsme potřebovali skórovat
dříve než čtyři minuty před koncem.
Kdyby se to povedlo, mohli jsme vývoj
reálněji víc ovlivnit v náš prospěch. Bohužel to nevyšlo,“ pokrčil mladý stratég
rameny. Do výtahu tabulkou směrem
nahoru se tudíž dál nedaří naskočit.
„Je pravda, že jakmile to začne vypadat
slibně, tak nás pokaždé přibrzdí nějaká
podobná porážka jako dnes. Vždycky
se tím vrátíme o krok zpátky, což samozřejmě není ideální. Nějaká vítězná
šňůra by nám pomohla, potřebujeme
ji. Nicméně stále věříme, že trvalejší
zlepšení přijde, budeme pravidelně
sbírat body a do play-off postoupíme
z trochu výhodnější pozice,“ uzavřel Pavel Arnošt s jasnou snahou o zachování
pozitivního přístupu. Vzdor čerstvému
zklamání.



jubileum...

lední hokej

Radek Meidl už ví, kde bude s hokejem pokračovat, prostějovský
rodák se dohodl na spolupráci
s Duklou Trenčín. Někdejší účastník světového šampionátu dvacetiletých se zkušenostmi z nejvyšší
domácí soutěže si tak odbude premiéru ve slovenské extralize a po
dřívější štaci v prvoligových Michalovcích se podruhé ve své kariéře
vydává na východ od českých hranic. Osmadvacetileté křídlo sehrálo
v tomto ročníku sedmadvacet utkání za Frýdek-Místek a připsalo si
v nich čtyři body za gól a tři asistence, nenavázalo tak na předešlý ročník, kdy se téměř dvoumetrovému
hráči podařilo získat šestnáct bodů
ve východní skupině druhé ligy
a další tři přidat během dvanácti extraligových duelů za Třinec.

ZJISTILI
JSME ...

Numero před lomítkem vyjadřuje
počet bodů, které Jestřábům aktuálně chybí na šesté místo a tedy přímý
postup do play-off. Číslo za lomítkem pak znamená bodový náskok na
jedenáctou příčku, jež se rovná účasti
ve skupině o záchranu. Do ní tak mají
muži LHK momentálně o kousek
blíž než opačným směrem.
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Blíže ke spodku jsou na konci roku
2016 bohužel prostějovští hokejisté. Po skvělém startu je současný
stav zklamáním...
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A zase ne!

Mezi hokejovými mantinely

„Před středečním zápasem v Benátkách nad Jizerou jsme se stihli všichni uzdravit a navíc se vyplatila důkladná příprava. Hráli
jsme tam opravdu výborně jako
celý tým, kompaktně směrem dozadu i dopředu. Nechyběla zdravá
agresivita ani potřebný důraz do
brány, obránci rychle obraceli
puky do útoku a útočníci zase
dobře bránili přesně tak, jak se
v současném hokeji má. Prostě
super výkon. Na Havířov jsme si
pak logicky věřili, jenže v pátek
se bohužel kvalitu z Benátek
vůbec nepodařilo zopakovat.
A absolutně netuším proč. Motivaci i chuť jsme měli velkou, každý
z nás chtěl soupeře porazit. Místo
toho však naše hra vypadala asi
fakt hrozně. Hosté nás zaskočili
kvalitním výkonem, hrozně těžko
jsme se přes ně prosazovali a nějaké
vyložené šance si vytvořili až
v úplném závěru. To už ale bylo
na obrat pozdě, protivník si za
celé utkání zasloužil vítězství víc
než my. Hodně nás mrzí, že zatím
nezvládáme dobrý hokej předvést
v každém zápase. A je jasné, že
právě tohle musíme rychle zlepšit.
Každopádně všem přeji do nového
roku 2017 jen to nejlepší a hlavně
pevné zdraví.“
Matouš VENKRBEC,
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Do výborné formy se přes Vánoce naladila gólmanská jednička prostějovských hokejistů.
Skvěle zachytala především ve středečním utkání na ledě Benátek nad Jizerou, kde zlikvidoval
všech pětadvacet střel soupeře včetně několika
vyložených šancí a kompletní sadou bezchybných zákroků vychytal své první
čisté konto v aktuální sezóně. Na osobně vydařené představení pak navázal
i v pátek proti Havířovu, byť v případě
tohoto zápasu se dá spekulovat o jeho
podílu na vedoucí brance hostů, kdy
Kantora na hranici pravidel atakoval
zakončující protihráč. Jinak ale někdejší extraligový plejer opět vyčapal řadu
jasných příležitostí a v součtu obou mačů uplynulého týdne se jednoznačně
pasoval do role největší opory LHK.

PAVEL KANTOR

VEČERNÍKU

JESTŘÁB PODLE

34

takhle nezvládli,“ litoval prostějovský
trenér. Ten byl přesvědčen, že průběh
duelu výrazně ovlivnila vedoucí trefa
AZ. „Z mého pohledu tam možná byl
faul na brankáře, první gól byl minimálně sporný a nás dost rozhodil, svým
způsobem až zmrazil. Chtěli jsme hrát
trpělivě, třeba i delší dobu na výsledek
0:0, čekat na svou šanci a především
jít do vedení. Brzo inkasovaná branka
a ještě taková celý tento koncept nabourala, mentálně jsme nesvedli se
s nastalou situací smířit, dostatečně vyrovnat,“ analyzoval Arnošt.
Nepomohlo ani neustálé povzbuzová-
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Foto: Marek Sonnevend

kejovou kvalitu. A nám chyběla větší
mentální síla dostat utkání aspoň do
prodloužení,“ uznal Arnošt.
Jestřáby v pátečním večeru srážely dolů
rovněž zbytečné fauly v okamžicích,
kdy se teoreticky mohli zvednout. „Nejen tyhle zákroky, ale celý náš výkon
svědčil o horším psychickém rozpoložení. Proč? Těžko říct, po Benátkách
jsme spíš měli být nahoře. Motivace
nám určitě nechyběla, ale bohužel jsme
ji nedokázali správně převést do hry,
což bylo rozhodující. Musíme se poučit
a jít naplno do dalšího zápasu. Určitě to
však moc mrzí, že jsme domácí souboj

sport
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Nová akvizice prostějovského mužstva tedy prošla druhou ligou, první ligou i extraligou (jak českou,
tak slovenskou), jejím největším úspěchem jednoznačně je zisk mistrovského titulu s Vervou Litvínov
zpřed necelých dvou let. „Naší snahou bylo do konce sezóny přivést jednoho kvalitního obránce. Máme
radost, že jsme se s Petrem domluvili na spolupráci. A pevně věříme, že prokáže své kvality a pomůže
nám pozvednout defenzivní hru,“ okomentoval Štindlův příchod Jiří Vykoukal.

Marek SONNEVEND
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 35

Oběma rivalům náramně vyšly středeční
povánoční duely a bylo otázkou, kdo si
pohodu přenese do předsilvestrovského
mače. V úvodu se to víc povedlo hostům,
kteří začali odvážněji. A už v 7. minutě šli
do vedení, když maximálním důrazem
na brankovišti propasíroval zdánlivě přikrytý kotouč do sítě Haas - 0:1. Protesty ohledně jeho faulu na Kantora byly
marné. Inkasovaný gól chladně působící
Hanáky ještě víc zmrazil, tudíž v následující pasáži museli čelit dalším pokusům
Kaluse či Krisla. Teprve pak domácí ožili,
aby se sami dostali víc do hry. Venkrbec
vypálil zajímavě z úhlu, vzápětí přišla
první přesilovka. Jenže ta LHK vůbec
nevyšla, načež na druhé straně tutovku
Hlinky vychytal Kantor. Borci AZ bezchybnou defenzivou rozvraceli všechny
prostějovské snahy o útočení a navrch
v 17. minutě zvýšili svůj náskok záslu-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Kalendářní rok 2016
zakončili hokejisté Prostějova mizerně.
Proti živěji působícímu a výborně bránícímu Havířovu se skoro celé utkání
nedokázali pořádně prosadit, zoufalý
finiš přišel pozdě. A v sedmatřicátém
kole WSM ligy mužů se zrodila krajně
nepříjemná porážka, která jestřábí letku zase srazila dolů. Sice ne tabulkově
vzhledem k setrvání na osmé příčce, ale
spíš psychicky vinou špatného výkonu i
zaslouženě nulového zisku bodů.

1:3

Foto: www.lhkjestrabi.cz

„Očekávali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. V úvodu to možná vypadalo, že jsme
pasivní, ale hru jsme podle mého názoru
měli pod kontrolou. Bohužel nás poznamenal první inkasovaný gól, který hosté
dali po zákroku na hranici faulu na brankáře. Tohle mančaft trochu rozhodilo a do
konce zahajovací třetiny jsme nedokázali
reagovat, místo naší zvýšené aktivity přišlo
zvýšení na 0:2. A takto nepříznivý vývoj
rozhodl celý zápas, naše snaha obrátit výsledek pak bohužel nebyla úspěšná.“

Pavel ARNOŠT
– LHK Jestøábi Prostìjov

„Pro nás je to strašně cenné vítězství. Jsme
v takové pozici, že potřebujeme každý
bod, a teď se povedlo vyhrát dvakrát za sebou. O osudu dnešního utkání jednoznačně rozhodl náš lepší vstup. Od začátku
jsme byli aktivnější a podařilo se nám dát
v první třetině dvě branky. Pak sice soupeř
zvýšil aktivitu, v některých úsecích zápasu
byl bruslivější a hodně chtěl otočit výsledek. Nicméně my jsme byli trpěliví a myslím si, že ve všech činnostech jsme chtěli o
malý chloupek víc vyhrát. Což nám nakonec přineslo zisk cenných tří bodů venku.“

Martin JANEÈEK - AZ Havíøov

 

znivým průběhem ještě něco udělali. Okamžitě k tomu měli početní
výhodu, kterou však promrhali a sebevědomý protivník nadále zůstával
v pohodě. Až v následující přesilové
hře ostře pálil Novák a těsně před
vypršením trestu podnikl odvážný
průnik Štindl, ale na Laca nevyzrál.
Možný tlak Prostějova pak překazila
zbytečná vyloučení po nic neřeší-
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hou Holomkova výborného uvolnění
+ Kotalova zakončení do odkryté klece - 0:2. Po hrubce v rozehrávce mohlo
být o chvíli později ještě hůř, leč Maruna
v obří šanci ztroskotal na Kantorovi.
Zahajovací třetina Jestřábům hrubě nevyšla, takže do druhé logicky museli jít
s cílem pronikavě se zlepšit. Ani po přestávce ale nic takového nepřišlo, s prosazením směrem dopředu měl papírový
favorit stále značné problémy. To severomoravskému celku fungovala zápasová
strategie mnohem lépe a Gřeš byl krátce před polovinou střetnutí kousek od
pojištění skóre, aby jeho loženku zmařil
Kantor. Rozpaky zaskočených fanoušků
se daly krájet, naopak skupině příznivců
Havířova bylo v jejich sektoru hej. Zvlášť
když měl další příležitost Dvořáček, ovšem na konci brejkového přečíslení opět
nepřekonal strážce svatyně. Potom Arnoštovi svěřenci bez potíží přečkali oslabení, bohužel vymyslet něco ofenzivně
jim pořád nevycházelo. Jedovka Krejčíka
v 38. minutě znamenala čestnou výjimku.
Tím pádem neškodným dravcům
zbývala jediná perioda, aby s nepří-

cích faulech, přesto se však domácí
mančaft dostal k závěrečnému náporu. Rostoucí aktivitu odšpuntovala
bleskově využitá přesilovka necelé
čtyři minuty před koncem normální
hrací doby, kdy Holíkovo nahození
od modré zaregistroval Laco přes
hradbu clonících těl až ve své bráně 1:2. Hned dalším útokem se Jestřábi
mocně drali za vyrovnáním, nicméně Protivného střelu i Rudovského
pohotovou dorážku z bezprostřední
blízkosti pokryl Laco. Poté to hanácká družina zkoušela v power play pěti
proti čtyřem a několikrát soka sevřela
v jeho obranném pásmu, leč marně.
Pár zoufalých nástřelů se už neujalo,
místo toho havířovští bukanýři vyvezli puk z nebezpečí a v čase 59.45
Kalus definitivně rozhodl trefou do
opuštěné klece -35 1:3.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis první hokejové ligy najdete
na straně 22
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PROSTĚJOV Tento čtvrtek 5. ledna
od 16:30 hodin se sejdou hráči „A“
týmu na prvním tréninku zimní
přípravy. Podle zatímních informací tato sešlost ovšem přinese ještě
pramálo informací o podobě kádru
pro jarní sezónu.
„Platí, že přivedeme čtyři až pět nových
hráčů, budeme chtít, aby se pokud
možno všichni dostavili na trénink
v pondělí devátého ledna,“ byl zatím
stále na novinky poměrně skoupý generální manažer František Jura.
Zcela určitě bude absentovat stoper
Aleš Schuster, který se podrobil
náročnější operaci kolene a měl by

zjistili jsme

naskočit do přípravy někdy na přelomu
ledna a února. Prvních pár dnů ještě
nebude k dispozici ani Martin Sus,
i když jeho krevní testy by už měly být
v pořádku.
Posílit by měly všechny posty od zadních řad až po ofenzivu. Z Vyškova
se vrátí záložník Sečkář, který spolu
s většinou stávajícího kádru dostane
příležitost v prvních třech týdnech
přípravy dokázat, že o místo v kádru
stojí. Na soustředění 25. ledna by už
měl odjet kádr, který se pokusí na jaře
v podstatě o zázrak. „Prvních pět jarních
kol rozhodne o tom, jestli si ještě uchováme nějakou naději,“ ví už teď Jura.
V následujících vydáních Večerníku
tedy začneme představovat posily, které
by měly na jaře zvrátit pošramocené renomé prostějovského fotbalu. (tok)

PŘEROV Vítězný fedcupový tým podle očekávání obhájil své prvenství v dalším ročníku ankety Zlatý kanár
2016, jejíž vyhlášení hostila těsně před Vánocemi přerovská tenisová hala. Cenu si od prezidenta Českého
tenisového svazu Ivo Kaderky převzala Lucie Šafářová,
Barbora Strýcová, Lucie Hradecká a kapitán Petr Pála.
„Mám k dispozici tolik hráček, že bych dal dohromady
dva týmy, které by mohly hrát o vítězství. Splnil se mi
sen každého kapitána, přestože někdy určit čtyřčlennou sestavu je hodně těžké,“ uvedl z pódia Pála.
V kategorii mužů nedošlo k žádnému překvapení. Dalšího
kanára získal Tomáš Berdych, hráč světové desítky, který
vyhrál opět s převahou - dostal 181 hlasů a druhý Jiří Veselý dva. Po jednom hlasu obdrželi Radek Štěpánek a Jan
Šátral. Oceněným hráčem TK Agrofert Prostějov se stal
Adam Pavlásek za postup na žebříčku ATP. Nadějný tenista se prokousal do osmé světové stovky. „Dalším cílem
je padesátka,“ naznačil své ambice Pavlásek.

Na ženském trůnu Petru Kvitovou vystřídala Karolína
Plíšková, která dominovala díky 179 hlasům, Kvitová
měla čtyři hlasy. V průběhu sezóny se tenistky prohodily na postu české jedničky, což se pochopitelně odrazilo
i ve výsledcích ankety. Stejně jako Berdych ovšem vítězka v Přerově chyběla, léčí hnisavou angínu.
>>>pokračování na straně 39
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tenisté z Prostějova
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PRAHA-MOTOL, PROSTĚJOV
Závodníci prostějovského profesionálního týmu SKC TUFO
vyjeli na posledních republikových mistrácích loňského
roku šest medailí! „Hned dvě byly
z nejsledovanější mužské kategorie ELITE,“ informoval Večerník
s úsměvem manažer týmu Ondřej
Šrámek.
Jednalo se o závody v omniu, které
jsou jedinou olympijskou disciplínou pro dráhové vytrvalce. Skvěle
si počínal především Luděk Lichnovský, jenž před závěrečnou
disciplínou držel první místo.
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Čtyři roky uplynuly jako voda a je to tu zase. Na sklonku ledna, přesně osmadvacátého, se koná Volební valná hromada Okresního fotbalového svazu. Čtyřleté
období vlády předsedy Milana Elfmarka bylo prosté
nějakých velkých kauz a afér. Naplnila se tak vize, se
kterou tento nadšenec do funkce vstupoval. Elfmarkovým cílem bylo především zklidnit a pokud možno
sjednotit celé fotbalové hnutí v regionu. Jak se to jemu
a jeho pomocníkům v podobě členů výkonného výboru podařilo, prozradí až samotná valná hromada.
Oproti letům minulým se v zákulisí podle dostupných informací žádný protikandidát neobjevil. Nebo
alespoň o sobě nedal vědět. Samotný Elfmark hodlá
na post předsedy OFS kandidovat znovu.
Zatím to tedy vypadá, že by měl své postavení obhájit
a vládnout okresnímu fotbalu nadále.
Stejně jako u vedle zmíněného doposud spícího přestupového dění však platí, že čert nikdy nespí. Navrhnout kandidáty na předsedu, členy výkonného výboru či Revizní komise mají právo všechny členské kluby
Okresního fotbalového svazu. Třeba se ještě nějaký
silný protihráč znenadání objeví.
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Zimní fotbalová pauza bývá tradičně naplněna živým přestupovým děním jak na poli hráčském, tak
i trenérském. Především kluby, kterým podzimní
část nevyšla podle představ, pravidelně posilují, či
vyměňují trenéry. Tentokrát je však na přestupovém
trhu regionálního fotbalu dokonalé ticho po pěšině.
´Do jara půjdeme s minimálními změnami.´ ´Ne
všechno bylo ideální, rozhodně bychom si představovali lepší výsledky, ale není kde brát.´ S takovými
a podobnými vysvětleními se setkáváme při pokusu
o zjišťování novinek z kuchyní regionálních fotbalových oddílů. Po straně vám pak většinou každý
funkcionář řekne, že zkrátka nejsou peníze!
Oživování kádrů totiž neprospívá nový přestupní
řád. Zrušené „hostovačky“ a střídavé starty nutí kluby brát hráče výhradně na přestup. Dát pak za borce
například v I.B třídě dvacet tisíc, to si už každý minimálně třikrát rozmyslí.
Vzhledem k pozdnímu startu jarní části fotbalových
soutěží, si tak na nějaké větší přestupové heblata
budeme pravděpodobně muset ještě nějaký týden
počkat.
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O sady medailí pro mistry republiky
bojovali i mládežníci. V juniorech
se skvělým a srdnatým výkonem v
závěrečné bodovačce na třetí místo
celkového pořadí posunul Tomáš
Bárta, mezi juniorkami se třetím
místem zaskvěla Ema Cetkovská. V
kategorii kadetů prostějovský Lukáš
Kolařík zaostal jen o čtyři body za
vítězným Pavlem Bittnerem z Olomouce. Celkově třetí příčka ho ale
jistě může těšit. Poslední medaile,
tentokrát stříbrná, putovala do
Prostějova zásluhou Gabriely Bártové, která ji vybojovala v nejmladší
kategorii žaček.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konec a začátek nového roku, je vždy časem
bilancování. O tom, že je Prostějovsko místem
sportu zaslíbeným, plně vypovídají výsledky
dosažené na sportovních kolbištích v rámci celé
republiky. Nespočet mistrovských titulů v družstvech a jednotlivcích, o kterých vždy Večerník
informuje, jsou toho pádným důkazem. V porovnání s dalšími velikostně podobnými městy
České republiky, si na tom právě náš Prostějov
stojí velmi dobře, ne-li nejlépe.
Celá sportovní redakce má z jakéhokoliv úspěchu zástupců regionu radost a s potěšením
o něm referuje. Do roku 2017 pak přejeme všem
sportovcům reprezentujícím náš hanácký region
podobnou úspěšnost.
Naše periodikum oslaví v roce 2017 dvacáté narozeniny a nejlepším dárkem bude spousta titulů
a medailí s rukopisem sportovců s klubovou příslušností na Prostějovsku.

„Posledním závodem omnia bývá
bodovačka. Vedle vedoucího Luďka
byl průběžně třetí Martin Spudil,
který ztrácel pouze bod na druhého
Davida Sojku z Dukly Brno,“ přiblížil
drama Ondřej Šrámek.
Brněnský cyklista ovšem načasoval
formu skvěle a závěrečný bodovací
závod ovládl, čímž získal i celkové
prvenství. Na prostějovské borce zbyly dvě další medaile. Martin Spudil
bral stříbro, Luděk Lichnovský
bronz. „V celkovém pořadí se blýskli
i další naši jezdci. Marek Šipoš byl
sedmý, Matěj Štibingr pak jedenáctý,“ komentoval Šrámek.
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PAVEL SLEZÁK

Opora basketbalových Orlů byla
střeleckou hvězdou exhibičního zápasu All Star game v Děčíně. Prostějovský hráč nasázel čtyřiadvacet
bodů. Ale ani tato Slezákova střelecká erupce však bohužel k výhře týmu
Mazáků nepomohla.

2 

Generální sportovní manažer
1.SK Prostějov František Jura ke
změnám v zimní přestávce
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Velmi solidní účastí, se přes krajně
nepříznivé klimatické podmínky mohli pochlubit organizátoři
tradičního Silvestrovského běhu,
který i letos proběhl v Kolářových
sadech v Prostějově.
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Chybějící třešničky. Pořadatelé ankety Zlatý kanár z Přerova se moc
nevyznamenali. Na vyhlášení nebyl
osobně přítomen celkový vítěz Tomáš Berdych ani ženská triumfátorka
Karolína Plíšková...

DEBAKL:

Prostějovští enisté TK Agrofert potvrdili své výsostné postavení na tuzemské scéně. Jednoznačným způsobem
opět ovládli extraligu smíšených družstev a do letošní klubové sbírky tak přidali čtvrtý týmový titul.

MAJSTRŠTYK:

>QfU 8,U8F9[9 7]Xh5X9 Kanáru opět kralovali
rubriky
Večerníku
STARTUJE [7 5=[F=7X

PROSTĚJOV Snaha doplnit zadní
řady, kterou na nedávném setkání
s fanoušky avizoval sportovní manažer LHK Prostějov Jiří Vykoukal, přinesla své ovoce. Zkraje minulého týdne jestřábí vedení uzavřelo smlouvu
s šestadvacetiletým obráncem
Petrem Štindlem, jenž na Hané minimálně dokončí tuto sezónu.
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JESTŘÁBI MAJÍ POSILU DO OBRANY

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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LHK PV
AZ HAV

suverénně nejlepší partií za hodně
dlouhou dobu. „V mančaftu byla vynikající atmosféra a šli jsme do toho s tím,
že prostě vyhrajeme. Celý tým odvedl
perfektní výkon na obou polovinách
kluziště, dobře nám fungovala defenzivní i ofenzivní část hry. A velkou pohodu ještě umocnili výteční fanoušci,
kteří vážili tak dalekou cestu a vytvořili
nám nefalšované domácí prostředí,“
shrnul Arnošt blažené pocity z výpravy
do Pojizeří.
Čím to, že pouhé dva dny po tak výtečném představení jeho svěřenci
ukázali proti dvanáctému Havířovu
zcela opačnou herní tvář, vyloženě
špatnou? „Všechno rozhodla první
třetina. Nepříznivý stav 0:2 byl krutý
a stálo nás spoustu sil něco s ním udělat, zvlášť když se směrem dopředu
nedařilo. Až v závěru jsme si vytvořili tlak, snížili a mohli i vyrovnat. Ale
soupeř byl efektivnější, asi i celkově
aktivnější, ukázal poměrně velkou ho-

!  +

Nejvíc pozitivní určitě je, že se téměř
celý kádr LHK sesbíral z obří marodky,
která Jestřáby nemilosrdně skolila po
polovině prosince. „Z nemoci se kluci dali zdravotně dohromady, v čemž
nám sváteční přestávka určitě pomohla
a jsme za to samozřejmě rádi,“ potvrdil
hlavní kouč Pavel Arnošt. V obou střetnutích uplynulého týdne tak chyběl
jen nadále zraněný útočník Marek
Švec, do moravského derby pak nenaskočil ani ze severu Čech pochroumaný Ondřej Fiala.
Každopádně středeční mač na benáteckém ledě byl ze strany Prostějova

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Výraznější odpich do vyšších pater WSM ligy mužů
2016/2017 se ze strany hokejových Jestřábů stále nekoná. Po delší zápasové pauze kvůli zdravotní epidemii i plánované vánoční
přestávce sice naskočili zpět do soutěžního kolotoče skvělým
výkonem v Benátkách nad Jizerou, jenže na ten vzápětí nedokázali navázat a doma zbytečně podlehli Havířovu. Tím pádem jsou
v průběžném pořadí osmí a mají blíž ke skupině o záchranu, než
k elitní šestce zajišťující přímý postup do play-off...

Prostějovští hokejisté zazářili v Benátkách a poté zklamali
s Havířovem, stále tak zůstávají ve středu tabulky první ligy
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letos slavíme

letos slavíme jubileum...
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DRAHANSKÁ VE DRUHÉ DVACÍTCE: Šlapali i mistři světa!

ŽÁ
ŽÁROVICE
Tradiční vánoční výšlap
na jedno z největších převýšení regionu načalo
nača druhou dvacetiletku. Na Štědrý
den roku 2016 se
s ke zdolání kopce známého jako
Drahaňák vydalo přesně 101 evidovaných účastníků. Nechyběl
mezi nimi ani jeden ze zakladatelů tradice Alois Mačák.„Ono jich
bylo více. Nahoru dorazila ještě další dvacítka, která se nestihla
zapsat,“ informoval Večerník přímo z vrcholu tradiční patron akce
Alois Mačák.
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Zdeněk
VYSLOUŽIL
Letošnímu ročníku tentokrát nebylo shůry přáno. Zatažená obloha,
nárazový vítr a lezavá zima. Přesto
se však opět sešlo více než sto

F o too r e poo r táá ž
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odvážlivců, kteří se vydali vstříc
zdolání jednoho z největších
stoupání v regionu. „Účast byla
hojná. Vzhledem k řádící viróze
a nepřízni počasí se sešlo dost
lidí,“ poznamenal Alois Mačák,
jenž chyběl v historii Drahanské
pouze jednou.
Vstříc vrcholu se patron podniku vydal společně se světovým
šampionem Vladimírem Vač-

jjaká
akká byla
bylaa vánoční
vánnočční drahanská...
draahaanskká....
3x foto: Zdenk Vysloužil

Patron závodu Alois Ma&ák v doprovodu Vladimíra Va&káe. Štdrodenní túru zvládli i &tynozí mazlí&ci.

Jana Horáková opt vyvezla i malou Ani&ku.

Spole&ný start všech kategorií je tradicí.

Foto: Zdenk Vysloužil

kářem. Mezi účastníky byly
k vidění i další známé tváře regionální sportovní scény. Cyklistická
mistryně světa Jana Horáková
nebo prostějovská hokejová legenda Michal Černý.
Nejrychleji se na vrchol vydrápali podle očekávání cyklisté. Pomyslnou zlatou medaili si vyjel
Petr Koblížek v čase těsně pod
čtyřiadvacet minut. Mezi běžci
potvrdil roli favorita Pavel Dvořák

a v nejpočetněji obsazené kategorii chodců si to o prvenství rozdali
otec a syn Ejemové. Nejlepší čas
měl Petr Ejem starší – 1:10:00.
Pořadatelé z cyklistického oddílu
SKC TUFO Prostějov mohli být
i letos spokojeni. „Na vrcholu nás
vítal sníh. Celkově byla opět atmosféra výborná a vše klapalo na
jedničku s hvězdičkou. Příští rok
se opět sejdeme na startu,“ vzkázal
Petr Šrámek.

Mladí hokejisté SK 1913 na Slovensku

Zápasníci p,ivezli další t,i medaile

DUBNICA, PROSTĚJOV Kvalitní reprezentace. Nově založený
prostějovský hokejový oddíl SK
Prostějov 1913 se krátce před vánočními svátky zúčastnil turnaje na
Slovensku. „Byl to turnaj pořádaný
Duklou Trenčín pro ročníky 2007
a 2008. Naše týmy startovaly v obou
kategoriích a uhrály druhé a čtvrté
místo,“ informoval Milan Sedlo,
předseda SK 1913.
Zimní stadion v Dubnici nad Váhom připomíná zvenku olomouckou
„plech-arénu“, ale vnitřní vybavení je na
výborné úrovni. „Pěkně upravené vnitřní prostory, skvěle vybavené šatny a čisté
sprchy,“ popisoval Sedlo. Také celý turnaj byl výborně organizačně zvládnutý.
„Pořadatelé věděli přesně, co mají dělat,
nebyl žádný zádrhel. Časový harmonogram klapal na minuty,“ chválil.
Malí prostějovští hokejisté se mezi slovenskou elitou neztratili. V konkurenci
Dukly Trenčín, Slovanu Bratislava,
Gladiators Trnava a HOBA Bratislava skončili Hanáci ve starší kategorii
druzí, mezi mladšími jim patřilo čtvrté
místo. „Zpestřením byly vložené dovednostní soutěže. Jednu z nich vyhrál
náš Michal Nazad, byl nejrychlejším

JIHLAVA, PROSTĚJOV Čtveřice wrestlerů Sokola Čechovice se postarala o celkem tři finálové účasti a z toho dvě vítězné
při Velké ceně Jihlavy v zápase řecko-římském. V půlce listopadu se stejně jako
v předešlých letech sjeli na Vysočinu sportovci ze všech koutů republiky i ze Slovenska a členové prostějovského oddílu se
v nabité konkurenci dokázali prosadit.
„Celé kvarteto zanechalo velmi dobrý dojem.
Kvalitu soutěžících navíc podpořila i skvělá
organizace pořádajícího oddílů, která byla
na špičkové úrovni,“ pochvaloval si trenér čechovických zápasníků Vojtěch Szilva.
Nejhůře dopadl Šimon Polena. V přípravce
„A“ do 39 kilogramů měl velkou smůlu na los,
když se už ve skupině utkal se všemi spolufavority. Nakonec z toho bylo dílčí třetí místo
a výsledný zápas o pátou pozici, který Šimon
bez problémů vyhrál. Také v „áčku“, ale
o osmnáct kilogramů výše se představil Matěj
Vrba. A vedlo se mu na jedničku. „Maťa nebral na soupeře ohled a jednoho po druhém
pokládal na lopatky, takže z toho bylo zasloužené zlato. Stejně si v mladších žácích do se- Kvarteto Sakal, Pospíšil, Vrba a Polena získalo v Jihlav dv stíbra
Foto: archiv V. Szilvy
dmdesáti kilogramů vedl David Pospíšil, také a jeden bronz.
on vybojoval suverénní zlato, když s ním držel krok pouze borec Havlíčkova Brodu,“ popisoval Szilva.
Do bitvy o titul se zapojil rovněž Vsevolod Sakal, v žácích do 69 kilogramů se ale musel spokojit se stříbrem. „‚Seva'
zápasil skvěle a hořkost porážky poznal až v druhé periodě finálového utkání, kdy soupeř vystihl jeho útok a následně jej udržel na lopatkách,“ přiblížil kouč Čechovic rozhodující momenty závěrečného mače.
(spo)

Veleúspšná výprava hokejist' SK Prostjov 1913 v Dubnici nad Váhom.
Foto: archiv SK 1913

bruslařem,“ informoval dále předseda
SK 1913.
Právě Michal Nazad byl i nejlepším
střelcem turnaje a výrazně svým výkonem přispěl ke konečné druhé příčce.
„Všichni hráči podali výkony na hranici
svých současných možností. Druhé
místo za Slovanem Bratislava je skvělým výsledkem. Mladší kluci odehráli
všechny své zápasy vyrovnaně a mají
v sobě velký potenciál,“ komentoval
výkony šéf nedávno založeného prostějovského klubu.
Mladí Hanáci si ze Slovenska odvezli
vedle skvělých sportovních zážitků i ce-

lou řadu suvenýrů. „Turnaj proběhl ve
velmi přátelském prostředí. Pro malé
hokejisty byla přichystána pro nás až
nepochopitelně široká paleta pohárů,
diplomů a upomínkových předmětů.
Rozhodně to pro ně byl nezapomenutelný zážitek,“ vysekl pořadatelům
uznání Milan Sedlo a závěrem dodal:
„Vedení všech mužstev nám vyjádřilo
uznání a chtěli by rádi přijet k nám na
turnaj, pokud někdy budeme nějaký
pořádat. Slíbili jsme, že pokud to bude
možné, tak to rádi učiníme. Obdrželi
jsme zároveň i pozvání zúčastnit se turnaje Slovanu Bratislava.“
(zv)

Zápasníci rýžovali ZLATO
OSTRAVA, KRÁSNÁ LÍPA Pět zlatých a dvě stříbrné
medaile vybojovali
čechovičtí zápasníci o poslední listopadové sobotě na
turnajích v Ostravě
a severočeské Krásné
Lípě. Na ostravském
Memoriálu Františka Fojtíka se představili tři wrestleři
z Hané a získali dva
tituly a jednu finálovou účast k tomu, na
severu Čech přidala
k této bilanci další
pětice zástupců dokonce ještě o jeden
triumf více.
Ze zlatého úspěchu
V Ostrav &echovické trio kralovalo, dailo se i jejím parse na pomezí Mora- Kák'm v Krásné Líp.
Foto: TJ Sokol echovice
vy a Slezska radovali Matěj Vrba s Aloisem Kejíkem, přičemž stříbro vyválčil Ivo Mynařík. V Krásné Lípě se o prvenství postarali Ondřej Sekanina, David
Pospíšil a Vsevolod Sakal, stříbrným kovem přispěl k úspěšné reprezentaci Lukáš Vávra. Pátý čechovický účastník Jiří Zatloukal skončil
pátý.
(spo)

Nový
rok

nese novou akci
na pøedplatné

Váno5ní turnaj
v kuželkách vyhráli všichni

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 13

T,i plavci došli až do finále
JIHLAVA, PROSTĚJOV V první
polovině listopadu se v jihlavském
pětadvacetimetrovém
bazénu
uskutečnilo sedmé kolo Českého
poháru AXIS Cup 2016. Kvalifikovalo se na něj celkem jedenáct
plavců TJ Prostějov, pro něž se
jednalo o první ostrý závod při
plnění kvalifikačních časů na
národní šampionát v Plzni.
A všichni si vedli velice dobře, nejvíce
se dařilo triu Jakub Cibulka, Kateřina
Kadlecová, Eva Marciánová, které
prošlo do bojů o konečné umístění.
Hned do čtyř finálových bojů se
prokousal Jakub Cibulka, konkrétně
se tak stalo na padesát a sto metrů
motýlek a padesát i sto metrů znak.
Z padesáti procent napodobila jeho
úspěch Kateřina Kadlecová, jež

uspěla na dvou bazénech motýlkem
a volným způsobem, jeden finálový
start si připsala ještě Eva Marciánová
na padesátce znak.
Do finále na 50 i 100 metrů motýlek
se probojovala rovněž Kateřina
Praskačová, avšak ta se jich vinou
studijních povinností nezúčastnila.
Z dalších zástupců se ve druhé desítce umístila Michaela Petrželová
s Filipem Švecem, do třicátého místa
se alespoň jednou vměstnali Gabriela Dosoudilová a Lukáš Řehořek.
Na startu nechyběli ani Veronika
Hrabalová a Michal Kašpar, v závěru
mítinku se pak představila také mixová polohová štafeta ve složení Marciánová, Řehořek, Cibulka a Kadlecová, která si vyplavala čtvrté místo.
(spo)

Foto: Tomáš Kaláb
PROSTĚJOV Na tradičním, už čtvrtém ročníku adventního turnaje
v kuželkách se v kuželně na Krasické ulici sešla pestrá směsice účastníků.
Pořadatelem byl Klub sociálně demokratických žen, jehož předsedkyně
Jana Halvadžievová přivítala senátorku Boženu Sekaninovou, náměstka
primátorky Pavla Smetanu a předsedu Vlasteneckého sdružení antifašistů Josefa Lišku. Účastníky přišla pozdravit i primátorka Alena Rašková.
Kuželky neodolaly umění starších, mladších ani vozíčkářů. Dobře se bavili
všichni účastníci, kteří obdrželi při vyhlašování závěrečného pořadí od pořadatelů drobné dárky.
(tok)

letos slavíme jubileum...
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ELITA TIPÉRŮ SE SEŠLA V KRASICÍCH POD KAŠTANY
Večerník naděloval fotbalovým fajnšmekrům předčasného Ježíška
BYLI JSME
U TOHO

KRASICESečtenoapodtrženo.TřidnypředŠtědrýmvečeremse
rozdávalydárkyvkrasickérestauraciPodkaštany,kdyžvestředu
21. prosince 2016 došlo k vyhlášení nejúspěšnějších účastníků
celoroční tipovací soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU.
Osobní pozvání dostala třináctka expertů - nejlepších devět
v celkovém pořadí a trio elitních expertů podzimu.„Navíc jsme
se rozhodli ocenit i Martina Lužného, který strávil v čele celkového žebříčku nejvíce týdnů, ale nakonec jej potkala smůla, takže z elitní devítky vypadl,“ informoval s úsměvem Petr
Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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Zdeněk
VYSLOUŽIL
Původně se mělo slavnostní vyhlášení
konat v Restauraci U Koníčka, ale vinou neseriózního jednání provozovatelky byli organizátoři nuceni narychlo
hledat náhradní řešení. Nejčtenějšímu
regionálnímu periodiku vyšla vstříc
Restaurace Pod kaštany a dle ohlasů
přítomných to bylo jedině ku prospěchu věci. „Občerstvení bylo výtečné,
všichni jsme se dobře bavili,“ chválila
například celkově šestá Jitka Vlachová.
„Útulné prostředí, milá obsluha,“ potvrdil devátý Vladimír Krč.
Ze závěrečného ceremoniálu se předem pro nemoc omluvila druhá
Tereza Kučerová, místo pracovně za-

neprázdněného Oldřicha Lošťáka dorazil také tipující syn Zbyněk. Vítězku
podzimní části, která byla taktéž v zaměstnání, zastoupil další tipérský kolega Kamil Kohoutek a místo třetího
Petra Müllera na odpolední směně pak
dorazila jeho rovněž sázející manželka
Roxana. „Jediným kdo se nezúčastnil,
byl František Smolka, ale ten se kvůli
zdravotním potížím omluvil. Myslím, že účast byla velmi dobrá. Najít
v předvánočním shonu volný večer je
těžké. Tímto bych rád všem, kteří pozvání přijali, poděkoval,“ konstatoval
Zdeněk Vysloužil, hlavní organizátor
Devítky.
Hlavní postavou a nejen svým vzrůstem byl Zdeněk Halenka. Suverénnímu vítězi byl potřást rukou i jeho
předchůdce na trůnu Jakub Jamrich.
„Pan Halenka neměl konkurenci, tímto mu ještě jednou gratuluji. Letos se
tipovalo celoročně a na to jsem doplatil.

FOTOGALERIE
klikni na
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Jarní část jsem měl přímo příšernou, některá kola jsem tipoval na poslední chvíli, podle toho to tak bohužel vypadalo,“
konstatoval po jarní části až sedmašedesátý Kuba Jamrich, jenž se na tipování
nevykašlal a zlepšeným výkonem se
prodral až na konečnou jednadvacátou
příčku. „Podzim už byl lepší, panuje tak
poloviční spokojenost.“ Jedna věc však
vítěze prvního ročníku těší obzvláště.
„Opět jsem porazil Davida Grygláka,
i když nevím, jestli to lze považovat za nějaký velký úspěch. Porazilo ho skoro devadesát procent tipérů,“ culil se Jamrich
a pokračoval: „Takový skalp ale potěší

vždy. Přece jen to je velký expert. Je pouze škoda, že nebyl pozvaný na vyhlášení,
aspoň by ho mohli lidé někdy vidět...“
Setkání výrazně oživil svým příchodem Vladimír Krč, stále ještě aktivní
brankář Pivína. K dobru přidal několik osobních zážitků z I.B třídy Olomouckého KFS. „Hromadu lidí, co
jsou tady z fotbalových hřišť, znám od
vidění. A koho ještě ne, s tím se rád seznámím,“ smál se Krč. „Tipování mě
baví. Samozřejmě bych chtěl být první, ale co nadělám, našli se lepší. Příští
rok budu rozhodně pokračovat. Jinak
nápad s tímhle společným vyhláše-

        ! saa

ním je super. Mám rád lidi a zvlášť ty,
co je zajímá fotbal.“
Zábava se mezi přítomnými postupně rozproudila a bokem nestál ani nejstarší oceněný Jaroslav
Kouřil, jehož s dovolením ostatní
oslovovali dědo. Zkrátka tipéři jsou
jedna velká rodina. „Musím uznat,
že to pro mě byla čest, dostat se do
takové společnosti, potkat se s dalšími
výbornými tipéry a především si užít
společný večírek. Celý tým Večerníku
si zaslouží velkou pochvalu za to, co
nám, fanouškům fotbalu, ve středu připravil,“ uzavřela Jitka Vlachová.

Redakční tým Večerníku naopak děkuje všem, kteří se tipovací soutěže
zúčastnili a partnerům, kteří zajistili
zajímavé ceny pro ty nejúspěšnější.
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU bude pokračovat i v roce
2017. „PROSTĚJOVSKÝ Večerník
slaví dvacet let. Tipovací soutěž je
sice mnohem mladší, ale už k našim novinám neodmyslitelně patří.
V roce tak významného jubilea připravíme zajímavé oživení,“ vzkazuje závěrem stabilním ale i potenciálním novým tipérům šéfredaktor
Petr Kozák.
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„Nejvíc bodů mi asi přinesly Kralice,“
zamyslel se vítězný Zdeněk Halenka
PROSTĚJOV Vyhrál naprosto suverénně a po právu se asi může honosit
titulem krále regionálních fotbalových tipérů. Zdeněk Halenka je fotbalovým nadšencem, kterého znají
v celém regionu. V poslední době
působil jako vedoucí mužstva v Kralicích na Hané, ale ve fotbale se jako
aktivní hráč a později trenér pohybuje prakticky celý život. Dalo by se tak
říci, že jeho prvenství je logické. Mají
ale sport a fotbal vůbec nějakou logiku? Úspěšný tipér o sobě něco prozradil, ale to nejdůležitější – vítězný
recept – si nechal pro sebe.

Zdeněk VYSLOUŽIL

 Vyhrál jste celoroční tipovací
soutěž. Překvapilo vás to?
„Rozhodně jsem s tím nepočítal
a něco takového nečekal. Já tipuji rád,
proto jsem se do toho dal. Navíc se nějaký rok ve fotbale
pohybuji, tak
určitý přehled
mám. Zkrátka

  !"  

jsem to zkusil a ono to vyšlo.“
 Kdy jste začal pomýšlet na celkové prvenství?
„Jakmile jsem poprvé vyhrál týdenní
kolo, někdy zkraje podzimu. (smích)
Dostal jsem se do menšího trháku, pak
jsem vedl i o dvanáct bodů a už jsem
věřil, že bych to mohl dotáhnout až do
konce. Kolikrát jsem ale měl ´fédry´.
(úsměv) Dařilo se mi ale sem tam trefit
nějakou tu nulu, takže jsem si pořád držel náskok.“
 Na rozdíl od konkurence jste
neměl ani jedno vyloženě zpackané
kolo...
„Je to hodně i o štěstí. Na druhé straně
jsem měl i určitou taktiku, kterou bych
nechtěl nějak moc veřejně prozrazovat.
(úsměv) Mám svůj recept, který mi
vycházel. Držel jsem se prostě určitého
vzorce a neslo to ovoce.“
 Nevaroval vás příklad vašeho
předchůdce Kuby Jamricha, jenž na
podzim jednoznačně vládl, alev jarní
části mu to vůbec nešlo?
„Já Kubu dobře znám. My jsme o tipovačce mluvili, hned když to vyhrál. Polovinu zápasů dával na nuly a tehdy to
vycházelo. Teď ty nuly moc nechodily.
Poučil se a ve druhé polovině začal sázet
normálně a zase se zařadil mezi nejlepší
tipéry. Ztrátu už ale nedohnal.“
 V roce 2016 jste se zapojil premiérově. Na podzim předloňského
roku jste Večerník nekupoval?
„To voíte, že kupoval! Já jsem pravidelným čtenářem Večerníku. Myslel

jsem, že to budu sázet přes internet. Žena se byla zeptat v redakci
a řekli, že to nejde. Tak jsem si řekl, že
tam budu jezdit a šel do toho.“
 Myslíte, že je Devítka oživením
Večerníku?
„Rozhodně. Zatáhl jsem do toho i manželku. Kolegové, co mě potkávají a nikdy netipovali, mi říkají, že to také zkusí.
Mám takovou historku, že dokonce jeden známý mi na jednom pohřbu říkal:
´Ku.va, tys vyhrál, já budu taky sázet!
Asi mi budete muset dávat nějaké provize z prodeje.“ (smích)
 Získal jste mimo jiného pět tisíc
korub, sud piva a další ceny. Byly pro
vás ceny hlavní motivací?
„To vůbec. Já tipuji hlavně z principu a
soutěživosti. Navštěvuji sportovní zápasy v Prostějově, když si vsadím, má to
sledování větší zajímavost.“
 Když se v žebříčku podíváte na
další místa. Těší vás, že jsou někteří
tipéři, které znáte, za vámi?
(smích) „Samozřejmě. Znám jich hodně. Když tady třeba vidím svého o deset
mladšího vrstevníka a kamaráda Laďu
Krče, tak mě těší, že jsem ho porazil.“
 Který mančaft byl v Devítce vaším nejoblíbenějším?
„Asi Kralice. Hlavně proto, že jsem tam
nějaký čas působil. Nebylo to ale tak,
že bych volal trenérům a ptal se, jak to
vypadá. Těžil jsem ze znalosti mužstva
a věděl, co od kluků můžu čekat. Většinou mi vycházely jejich výsledky, hlavně remízy.“

 Kralice byly výsledkově hodně
nevyzpytatelné. Pomohly vám tedy
k vítězství?
„Možná i trochu jo. Kdybych spočítal
body, které mi jejich výsledky v tipovačce přinesly, asi by jich bylo dost.“
 Tipujete a sázíte i jinde?
„Já tipuju rád a dlouhodobě. Celý svůj
život podřizuji sportu. Nejraději mám
fotbal.“
 Sázení a pivo, to jde dohromady,
ne?
„Jasně. Na pivko zajdu a rád. Chodím
k Vaškovi Répalovi do Kralic, k Ditrichům a teď do Vrahovic. Odstěhoval
jsem se tam a postavil barák. Když je nějaký sportovní zápas tak chodíme třeba
nahoru do pasáže.“
 Budete usilovat o obhajobu i v
příštím roce?
„Pokud budu zdravý, tak rozhodně ano.
Aktivně už ve fotbale nepůsobím, ale
pořád ho sleduji a sledovat budu. Večerník kupuji leta letoucí, takže se určitě
zase zapojím.“
 Nezaráží vás, že v první desítce se
umístilo tolik žen?
„Myslím si, že je to jen taková zástěrka.
Mají manžele, přítele a ti jim dávají tipy.
(úsměv) Je to ale jen můj názor, třeba
to tak není. Nevěřím ale tomu, že by
tomu tak rozuměly. I když možná to
střelí a je to lepší než když my chlapi
nad tím tak dlouho přemýšlíme. Dávají ty druhé tipy, co jim chlapi poradí
a proto jsou úspěšnější než jejich partneři.“ (smích)

OCENÌNÍ
FOTBALOVÉ DEVÍTKY
VEÈERNÍKU 2016
89: ;2<!=2
(5 000 Kč, 50l sud černohorské dvanáctky, broušené sklo TK PLUS, značkové tričko
TK PLUS, dárkový balíček, celoroční předplatné Prostějovského Večerníku, dárková
taška OFS Prostějov, pivní sklo, poukaz v hodnotě 500 Kč starožitnictví Antik).

>9# ?!"%@B
(dárková taška TK PLUS, dárková taška OFS Prostějov, sklenice TK PLUS, dárkový
balíček, půlroční předplatné Prostějovského Večerníku, pivní sklo, dárkový balíček
AVON, poukaz v hodnotě 500 Kč starožitnictví Antik).

C9H1'J<<!"
(dárková taška TK PLUS, dárková taška OFS Prostějov, sklenice TK PLUS, dárkový balíček, čtvrtletní předplatné Prostějovského Večerníku, pivní pack, poukaz
v hodnotě 500 Kč starožitnictví Antik).

K9% -<%MNB
(dárkový balíček, čtvrtletní předplatné Prostějovského Večerníku, dárková taška
OFS Prostějov, tenisové míčky Petra Kvitová, pivní sklo).

P9Q1S'%<2
(dárkový balíček, čtvrtletní předplatné Prostějovského Večerníku, dárková taška
OFS Prostějov, pivní sklo).

U9+ ,%?W*<
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, pivní sklo).

'-<?X=Y
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, pivní sklo).

+1@<2Z;%@B
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, dárkový balíček AVON).
9.-11. Vladimír KRČ
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, tenisové míčky Petra Kvitová).

<2"B%@B
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, dárkový balíček AVON).

!,;2<%?%@B
(dárkový balíček, dárková taška OFS Prostějov, dárkový balíček AVON).

PODZIM

89!,;2<%?%@B
(pivní pack, osuška TK PLUS, značkové tričko TK PLUS, poukaz v hodnotě 500,Kč starožitnictví Antik).

>9Q1S'%<2
(pivní pack, originální kšiltovka FED CUP).
CENA ÚTĚCHY

'1<?X=Y
(pivní pack, celoroční předplatné Prostějovského Večerníku).

BPlotín
Lipová
Mostkovice
Opatovice
Brodek u P.
echovice
Plumlov
NámPš n. H.
Všechovice
Konice
Bevov
Slatinice
Slavonín
Lipník n./B.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

28:7
21:6
16:9
14:6
23:14
17:10
11:10
22:19
19:16
26:14
13:14
13:16
10:12
10:17

18
17
17
16
15
15
13
12
12
10
8
8
7
5

0
0
1
2
0
3
0
0
0
0
1
1
0
1

TABULKA DOMA:

0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
1
0

V
11
10
9
11
8
8
7
7
6
6
5
4
4
2

P
3
4
5
3
6
6
7
7
8
8
9
10
10
12

S
28:16
40:25
35:17
30:19
39:26
37:34
39:38
25:30
20:30
22:28
36:34
27:32
20:50
15:34

B
31
30
29
29
24
24
20
20
20
19
15
15
12
6

1
1
1

pk+
2
0
1
5
0
1
1
1
1
0
2

4
1
1

pk0
0
3
1
0
1
0
0
3
1
2

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

Brodek u P.
Opatovice
echovice
Lipová
NámPš n. H.
Slavonín
Všechovice
Bevov
Plumlov
BPlotín
Konice
Slatinice
Mostkovice
Lipník n. B.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

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

17:11
14:10
13:9
14:11
15:15
12:16
20:22
14:18
9:20
11:19
10:20
7:34
9:21
5:17

15
15
14
12
12
12
8
7
7
6
5
4
3
1

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

TABULKA VENKU:

0
0
0

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

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

Lakomý, Jan Walter (všichni Čechovice), Martin Liška (Lipová), Michal
Všetička (Mostkovice).

7 – Matěj Vybíhal (Lipová), Lukáš
Čihal (Opatovice), 6 – Daniel Navrátil
(Beňov), Dalibor Filípek, Michal Kvapil,
David Heil (oba Náměšť), Roman Garzina (Slatinice), 5 – Martin Dudík (Lipník n./B.), František Kolečkář, Tomáš

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

Merta (Všechovice), 11 - Vojtěch
Šoupal (Náměšť), Marek Lhotský
(Bělotín), 9 - Daniel Navrátil (Beňov), Martin Liška (Lipová), 8 - Luděk Jahl, Adam Pospíšil (oba Čechovice), Roman Kamený (Konice), Jiří
Kamenov (Mostkovice).

14 - Robert Pecha (Bělotín), Bohuslav Hejč (Brodek u Př.), 12 - Zdeněk

Nejlepší støelci
soutìže:

lan Čižmar (všichni Slavonín), Tomáš
Lakomý (Čechovice), Marek Chmelař
(Mostkovice), Michal Ďopan, Jan Dohnal (oba Beňov), František Bílý (Konice), Jan Březík (Bělotín).

1 – Martin Semjon, Lukáš Kouřil, Mi-

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:

1282 – Daniel Simandl (Plumlov),
1279 – Tomáš Lakomý, Jakub Polák,
(oba Čechovice), 1278 – Jan Matůšů
(Bělotín), 1276 – Martin Lukáš (Mostkovice), 1270 – Patrik Huňka, Miroslav Navrátil, (oba Brodek u Př.), 1269
– Tomáš Klvaňa, Miroslav Strnadel,
(oba Opatovice), 1268 – Tomáš Janíček (Lipník n./B.), 1266 – Jiří Kubíček
(Slatinice), Petr Novák (Lipová).

Nejvíce
odehraných minut:

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher,
remíz, porážek, skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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12. FC Bevov
13. SK Slatinice
14. FK Spartak Lipník nad Be0vou
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FGP STUDIO 1.A TØÍDA
OLOMOUCKÉHO KFS, SKUPINA „B“

Mužstvo
1. FKM Opatovice-Všechovice
2. FK Brodek u Perova
3. SK Lipová
4. TJ Sokol mechovice
5. TJ Sokol BPlotín
6. SK NámPš na Hané
7. Tatran Všechovice
8. TJ Sokol Mostkovice
9. TJ Sokol Plumlov
10. TJ Sokol Slavonín
11. Sokol Konice

letos slavíme jubileum...

POHLED DO SKUPINY „B“ I.A TØÍDY OLOMOUCKÉHO KFS - ÈÁST PRVNÍ
nese novou akci
na pøedplatné
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příčka i bodový zisk jsou rozhodně dobrým počinem, ale vzhledem k tomu, jak
byla sezóna rozjetá, mohla být bodová
bilance ještě mnohem lepší...
Herní vyzrálost. Tým Lipové je postrachem každého protivníka v soutěži.
Takticky a technicky je mužstvo na výši
a pokud to hráčům sedne, nemají v I.A
třídě rovnocenného soupeře. Plně to potvrzují skóre i jednotlivé výsledky, kdy
většinu svých výher zvládla Lipová více
než dvoubrankovým rozdílem. O celkové vyrovnanosti a kvalitě kádru svědčí
i rozložení vstřelených gólů na vícero
hráčů. Vedle osvědčeného kanonýra
Martina Lišky, jenž nasázel devět gólů,
zdatně sekundovali i Zdeněk Petržela
(6) a Jan Dvořák (5). Další branky přidávali i Jarda Lehký (4), Matěj Vybíhal
nebo Kuba Jamrich (oba 3). Navíc se po
dlouhodobém zranění jen velmi pozvolna
rozehrával Karel Spáčil, jenž patří vždy
k nejlepším střelcům tohoto celku. Lipová
se může pyšnit i organizovanou defenzivou, která povolila soupeřům pouze sedmnáct branek. Brankář Radek Vybíhal
pak udržel čtyřikrát čisté konto.
Čechovičtí se pod trenérem Kučerou snažili produkovat celoplošný nátlakový
fotbal, což se jim většinou i dařilo. Pokud

Píjemným pekvapením byl v lipovské sestav mladi&ký Šimon Abrahám. (s míem). Trochu za o&ekáváním z'stal na podzim &echovický Tomáš Matula. (v bílém).

střelby z bílého puntíku sice většinou dopadla dobře, ale bod po bodu se náskok
v čele rozplýval. Nejhorší zážitek si pak
Čechovičtí přivezli z Všechovic, kde inkasovali tři branky, aniž by dali jedinou.
Tento duel jakoby předznamenal utrápený finiš podzimu, kdy po remízových ztrátách v Konici a s Lipovou přišla bolestivá
závěrečná domácí porážka s rozjetým
Brodkem u Přerova. Průběžná čtvrtá
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Radek VYBÍHAL

Šimon ABRAHÁM
Jiří BARÁK
Tomáš BARTÁK
Petr NOVÁK
Milan MACOUREK
Jakub RÉPAL
Karel SPÁČIL

Matěj VYBÍHAL
Michal TAKÁČ
Pavel RŮŽIČKA
Jakub JAMRICH
Jan DVOŘÁK
Martin DOSTÁL

Trenér: Pavel RŮŽIČKA
Vedoucí mužstva: Alois ABRAHÁM
Předseda klubu: Eduard BENÍŠEK

REALIZAÈNÍ TÝM
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Jaroslav LEHKÝ
Martin LIŠKA
Zdeněk PETRŽELA
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to ale potká každý tým. Dobrý pocit mám
hlavně ze závěru, kdy jsme výborně zvládli
těžký zápas v Konici.“
 V porovnání s loňskou sezónou jste
ale posílili. Neměli jste přece jen vyšší
cíle?
„Loňská sezóna nám vyšla až extrémně.
Dvě takové se jen tak neopakují. (úsměv)
Navíc letos nás postihly nějaké výkyvy
hlavně venku. My jsme s podzimem spokojení.“
 V předchozích letech jste si nedovedli představit sestavu bez Karla Spáčila. Podzim jste ale odehráli bez něj...
„Letos zkrátka Karel nehrál. Už loni částečně chyběl. Vrátil se po těžkém zranění až
v závěru a za to mu patří poděkování.“

SK Lipová
– hráèské statistiky na podzim 2016

 Lipová přezimuje na třetím místě.
Naplňují se vaše ambice?
„Já jsem spokojený, držíme se v kontaktu
s čelem tabulky. Slušně jsme odehráli téměř všechny zápasy, výjimkou bylo utkání
v Mostkovicích. Tam nás postihl výpadek,

Z pozice nepostradatelného hráče se
postupně přesouvá na lavičku náhradníků. Zdá se však, že hrající kouč Lipové Pavel Růžička (na snímku) našel se
svými spoluhráči společnou řeč. Pod
jeho vedením se Lipová drží v popředí
I.A třídy a pravidelně bývá nejlepším
zástupcem regionu. Letošní podzim
není výjimkou, Lipová má opět nakročeno minimálně k bedně.

 V soutěži disponujete jedním
z nejzkušenějších kádrů. Cítíte, že jste
herně nebo takticky vyspělejší než vaši
soupeři?
„Pravdou je, že máme více zkušeností. Soupeři jsou ale zase mladší a běhavější, takže se
to srovná. Určitou roli to ale asi hraje.“
 Něco jste ztratili penaltovými rozstřely...
„Bylo tam několik zápasů, kdy jsme o ten
bonusový bod přišli. Ty tři body by nás
vynesly do čela.“
 Váš tým dává hodně branek, navíc
se trefuje více hráčů, což je výhoda, že?
„V našem mančaftu je hodně ofenzivních
hráčů, z nichž je každý schopný dávat góly.
Navíc ještě Zdeněk Petržela chyběl v polovině zápasů. Možná bychom nastříleli
branek ještě více.“
 Nejlepším střelcem je Martin Liška.
Ten se ale v závěru vytratil ze sestavy.
Proč?
„Dal z jedenácti zápasů devět gólů, to hovoří za vše. K tomu, že v konci podzimu
nehrál, bych se už nerad vracel... Domluvili
jsme se, že bude pokračovat na jaře a věřím,
že bude góly střílet v Lipové dál.“
 Lipová prohrála dvakrát doma, což
nebývá zvykem. Co se stalo?
„Prohráli jsme dvakrát na penalty, to se
stane. (úsměv) S Konicí to byl první zápas
a ztratili jsme vedení tři jedna. Se Všechovicemi pak po bezbrankové remíze. Oba
zápasy jsme ale měli vyhrát, škoda...“
 V čem je podle vás největší síla
Lipové?
„Ve zkušenostech. Hrajeme prakticky ve
stejné sestavě už delší dobu. Já doufám, že
nám to ještě nějaký rok bude klapat.“
 Letos už jste naskakoval pouze
v závěrech zápasů. Vnímáte teď mužstvo jinak, víc trenérsky? A kdo tvoří
osu týmu?
„Brankář Radek Vybíhal patří k nejlepším
v celé soutěži. Opakovaně nás podržel. Jednou chyběl a nahradil ho Kuba Répal a vyhráli jsme. Kuba také nahradil Karla Spáčila
na postu stopera. Naším nejlepším a stěžejním hráčem je Matěj Vybíhal. Společně
s Kubou Jamrichem a Michalem Takáčem
tvoří silnou středovou řadu. Nahoře pak
Martin Liška a Zdeněk Petržela.“

by se měřilo procentuální držení míče,
neměli by pravděpodobně v soutěži konkurenci. To, co Sokol trápilo, však byla
koncovka. Z obrovského množství šancí
padalo docela málo branek. Střelecky
tým táhlo duo odchovanců - Luděk Jahl
a Adam Pospíšil - které dalo shodně osm
gólů. Následoval je František Kolečkář,
muž s dynamitem v kopačce, který vsítil
šest gólů. Pak už zeje velká díra, o zbývajících osm zásahů se podělilo pět fotbalistů. Čechovice se mohou spolehnout
i na vcelku kvalitní defenzivu, i když se
nevyvarují školáckých chyb. V několika
případech stálo body i zaváhání brankáře Poláka, jenž zase naopak zářil
v penaltových rozstřelech. Čechovičtí jich
absolvovali nejvíce ze všech účastníků
a z šesti podlehli pouze jedinkrát!
Z našeho hodnocení tak vyplývá, že
umístění a bodový zisk po první polovině sezóny jsou velmi solidní. Na druhé
straně, vzhledem k síle a kvalitě obou
sestav, by mohl být bodový zisk klidně
vyšší. Pokud se v obou klubech podaří
udržet podzimní opory a ještě lehounce týmy doplnit, měly by se na jaře rvát
o nejvyšší příčky.
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TABULKA REGIONU I.A TØÍDA,
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Pětice regionálních zástupců Prostějovska je sice v celkové tabulce
skupiny „B“ I.A třídy výkonnostně
rozkastovaná, ale ve vzájemných
zápasech je hodně vyrovnaná. V
duelech regionálních rivalů se tak
potvrzuje pravidlo, že přímé derby
nemá favorita.
Nejlépe si z této statistiky vedli borci
Čechovic, kteří ani jednou neprohráli. Ze čtyř utkání však hned tři museli
uhrát až v penaltovém rozstřelu. Právě
pokutové kopy jsou slabinou Plumlova, jenž po devadesáti minutách
v derby také přemožitele nepoznal,
ale v rozstřelech dvakrát padl. Překvapivě až třetí je v této tabulce Lipová, která je nejlepším zástupcem
celkově. Zkrátka rivalové se na ni
umějí připravit. Týmům Mostkovic
a Konice derby duely moc nevycházely, i když oba mají shodně skalp
Lipové...
Zajímavostí také je, že se tyto zápasy
hrají až do poslední minuty. Dokládá
to statistika, kdy hned jedenáct branek
(v jedenácti zápasech) padlo v posledních pěti minutách řádné hrací doby!
Více než polovinu - přesně šest - jich
pak musely rozhodovat pokutové
kopy!

slouženě, s Brodkem nám scházelo štěstíčko. Nezvládli jsme pouze dva zápasy
za celý podzim, proto jsme tedy čtvrtí.
Tabulka je ale hodně vyrovnaná.“
 Herní projev mužstva vás asi těší.
Mužstvo dokázalo předvádět solidní
fotbal.
„S herním projevem v první polovině
podzimu jsme byli velmi spokojení. Po
zápase v Náměšti jsem dokonce řekl, že
kdybychom takhle hráli pořád, musíme
mít v čele devítibodový náskok. Jak po
technické, tak po taktické stránce nebylo klukům co vyčíst. Od druhé poloviny
podzimu se však na nás začala podepisovat zranění. Chyběli nám základní hráči
a bylo to cítit.“
 Nepromítla se v závěru podzimu
i známá ‚čechovická nemoc´ z uspokojení?
„Ne, to si nemyslím! Tentokrát to ta
nemoc nebyla. Promítly se neblaze
ty absence, Kolečkář, Haluza, Novák,
Zapletal, Zacpal, což bylo znát. Pokud
by nás navštívila ona ´nemoc´, tak bychom v posledních kolech nebodovali...
(pousměje se) Takhle jsme bojovali, dřeli
a alespoň nějaké body urvali. Dokázali
jsme otočit zápasy, i když se nám herně
nedařilo. Kluci zabojovali a makali na sto
procent.“
 Co se vám na hře mužstva nejvíce
zamlouvalo?
„Kluci jsou dobře technicky vybavení
a chtějí hrát fotbal, dávat si míč rychle
od nohy. Já to možná řeknu blbě, ale
pro nás je největším problémem domácí hřiště. Nemluvím o jeho velikosti, ale
terénu. Já vím, kolik práce mu všichni
z klubu věnují. Dřou jak Bulhaři, aby se
to zlepšilo. Bohužel ten podklad zlepšení moc neumožňuje. V klubu je tři sta
hráčů a denně se tam protočí sto lidí. Já
kolikrát nemám odpoledne kde trénovat, hřiště je plné. Pak ten plac vypadá,
jak vypadá, i když se mu věnuje enormní péče. A to našemu technickému fotbalu nevyhovuje.“
 Co je podle vás největším problémem mužstva?

v tabulce střelců... (úsměv) To nás sráží.
Od toho se odráží i ty remízové ztráty. Soupeř trpělivě brání, promění ze
dvou šancí jednu, my z pěti také jednu
a máme to.“
 Vnímáte, že do Čechovic chodí
i největší návštěvy z celé soutěže?
„Já tohle moc extra nesleduji. Vím, že se
fotbal hraje pro lidi, taky jsme se o tom
s klukama bavili, že musíme divákům
nabídnout pěknou hru. Na některých
zápasech mě návštěva mile překvapila,
u dalších jsem zase čekal více. Čím více
lidí, kteří nám přejí, tím lépe.“
 V klubu je vždycky velké očekávání funkcionářů. Cítíte nějaký tlak
z této strany?
„Necítím! Mužstvo jsem převzal na začátku roku. Ten první půlrok jsem spíše
vypomáhal, zachránili jsme se. Dalším
úkolem je stabilizace kádru. Prioritou
je, aby ti hráči byli naši Čechovičtí. Základem je, aby chtěli v klubu být a chtěli

“

za ně hrát. My jsme vůbec o nějakém postupu nemluvili. Sice
jsme teď nahoře, ale přesto z vedení žádný tlak na to, abychom
postoupili, necítím.“

 Šance se ale rýsuje velmi dobře.
Žádný z klubů, které jsou na prvních
příčkách, vyloženě postupové ambice nemá. Byl byste asi alibistou, kdybyste řekl, že nechcete zkusit vyhrát...
„To je pravda. Pokud bychom nechtěli být
první, byl by to alibismus. Možná je dokonce lepší, že ztrácíme dva body, než kdybychombyliprvní.Jetolepšímotivacedozimní přípravy. Ano, chceme tu soutěž vyhrát!“
 Mužstvo vypadá na první pohled
dobře. Nechybí mu ale jasný lídr se
zkušenostmi, který by hru usměrnil
a kluky na place zklidnil?
„Ano, vyloženě takový hráč tam není.
Snaží se o to Peťa Haluza, ale u něj je
problém s prací. Má zaměstnání, které
mu neumožňuje absolvovat plný počet
tréninků. Má šedesátiprocentní účast a to
chybí. Zájem má, kolikrát se objeví v uniformě, ale na hřišti chybí. Je pravda, že podobného hráče sháníme. Vypadá to ale,
že to nebude teď v zimě, ale až po sezóně.“

Kluci jsou dobře technicky
vybavení a chtějí hrát fotbal.
Trápí nás ale domácí hřiště

„Právě střílení branek!
Dokážeme si vypracovat spousty šancí, ale
neproměníme jich ani
polovinu. Například
Luďa Jahl kdyby dal jen
polovinu toho, co měl,
tak by byl jasně první
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Trenér: Evžen KUČERA
Vedoucí mužstva: Marek ZAČAL
Předseda klubu: Josef SKLENÁŘ
Vysvětlivky: Za jménem následuje počet odehraných zápasů, minut, vstřelených branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.is.fotbal.cz
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Být první a postoupit jsou ale dvě věci.
Vyhrát chceme, ale jestli postoupíme,
vám teď neřeknu.“
 Otázka na závěr, po letech v Určicích jste si chtěl odpočinout. Baví vás
práce v Čechovicích?
„Baví! Já jsem spokojený jak s přístupem
hráčů, tak i podporou vedení. Chtěl
bych tímto všem v klubu poděkovat.
Táhneme za jeden provaz a tak to má ve
fotbale fungovat.“

TJ Sokol Èechovice
– hráèské statistiky na podzim 2016

 Takže po sezóně budete skládat
tým na krajský přebor?
(smích) „Opakuji, že vedení nás do postupu netlačí. Já ale znám sílu mužstva
a jsem přesvědčen, že má na to, aby soutěž vyhrálo. Navíc hraje roli i skutečnost,
že v jarní části budeme mít lepší tréninkové podmínky. Přece jen teď na podzim už byla tma a my neměli kde trénovat. Druhou polovinu podzimu odehrál
tým na padesát procent svých možností.

kdybych tvrdil, že nechceme být první!“

P
Postupnými
krůčky nahoru. Trenér
Evžen Kučera (na snímku) nastoupil
E
d
do Čechovic na začátku kalendářníh
ho roku. V jarní části se z časových
d
důvodů nevěnoval trenéřině na sto
p
procent, spíše se seznamoval s novým
p
prostředím. Do mužstva přivedl něk
kolik nových hráčů, nastavil přísnější
Letos nás postihly
režim a výsledky se dostavily. Čechovýkyvy hlavně venku. vice vletěly do sezóny ve velkém stylu
a po první polovině se staly jedním
My jsme ale
z nejvážnějších aspirantů na celkové
s podzimem spokojení... prvenství. Jak hodnotí uplynulý půlrok samotný trenér, to jsme zjišťovali
Podařilosevámidobředoplnit.Abra- v exkluzivním rozhovoru.
hámiDvořákvelmidobřezapadli...
„Máte pravdu, oba dva výtečně zapadli do  Čechovické počínání v podzimní
mančaftu. Šimon Abrahám si vzadu ode- části budí spokojenost nebo nespohrál svoje a stal se základním stavebním kojenost?
kamenem. Honza Dvořák se hlavně v zá- „Bezesporu to první! Vyplývá to z faktu,
věru podzimu dostal do vynikající formy. že jsme prakticky skládali nový mančaft
Doufám, že oba s námi budou pokračovat a vždycky chvíli trvá, než si to sedne. Potěšila mě tréninková účast a hlavně příi na jaře.“
 Máte poměrně úzký kádr, uvažujete stup k zápasům. Vytvořila se parta, která
o nějakém posílení?
táhla za stejný konec lana.“
„Uvažuji. Navíc nám bude chybět Martin  Hodně nahoru šla prý i tréninkoDostál, jenž jede služebně pryč. Místo něj vá docházka...
bychomrádinašlinějakéhohráčedozálohy.“ „Zlepšila se už v jarní části minulého
 Loni jste byli kousek od celkového ročníku. Hrávali kluci, kteří trénovali.
vítězství. Co kdyby se podobná šance Kdo na to herně měl, ale netrénoval, tak
naskytla i letos?
nehrál. Ti co přišli, s tréninkovou morál„Nebráníme se tomu, abychom byli první, kou potíže nemají. Tím pádem se zvýšila
na postup do vyšší soutěže ale nepomýšlí- konkurence a já si opravdu nemohu
me. O prvenství se porveme, ale postup asi stěžovat. Najednou začali více chodit
ne.“ (úsměv)
i ti dříve problémoví hráči. Pokud máte
 Na postup tedy nemyslíte. Kdo po- sedm lidí s více než devadesátiprocentní
dle vás je největším favoritem?
docházkou, tak je to úplně boží. Zbytek
„Už podle tabulky Opatovice. Mají sílu je na osmdesáti procentech a to je na I.A
i kvalitu. Navíc umějí dokonale využít do- třídu krásné.“
mácího prostředí... Z mého pohledu jed-  Nicméně jste skončili po tom
skvělém rozjezdu „až“ na čtvrté
noznačný aspirant postupu.“
 V interní tabulce derby zápasů příčce...
s týmy z regionu ale nejste nejlepší. „Samozřejmě nás to mrzí. Škoda že se
Před vámi jsou Čechovice a Plumlov.
hrála předehrávka... (povzdechne si) Mů„Například loni jsme měli z derby stopro- žeme polemizovat o tom, že jsme podcentní úspěšnost. Každý rok to nevychá- zimní mistři byli. Z celkového pohledu
zí. Je to ale zavádějící, protože jsme hráli jsme nezvládli dva zápasy - ve Všechos výjimkou Konice všechny zápasy venku. vicích a ten poslední doma s Brodkem
Věřím, že se to na jaře otočí zase v náš pro- u Přerova. V prvním případě nám nespěch.“
fungovalo vůbec nic a prohráli jsme za-

“

konstatuje k ambicím Lipové trenér Pavel Růžička

Jako velká voda, vtrhl do ročníku čechovický soubor. Po letech herní i výsledkové
stagnace se zdálo, že se místnímu Sokolu
konečně podaří naplnit přání místních
fanoušků a funkcionářů. Z pěti úvodních
kol čtyři čisté výhry a jedna po penaltách,
to už dlouho v okrajové části Prostějova
nezažili. Tým se hřál na prvním místě
a zvláště herní projev musel místní patrioty těšit. Následovaly však nečekané ztráty
v podobě nerozhodných výsledků. Ruleta

KOMENTÁØ

však oklepala a rozjela vítěznou šňůru.
Z pěti dalších zápasů vyhráli Lipovští
čtyři za tři body a jen v derby s Plumlovem se radovali až po penaltovém rozstřelu. Menší krize dolehla na mužstvo
v závěru sezóny. Po jasné prohře v Bělotíně se doma nezadařilo proti Všechovicím a derby v Čechovicích ztratili svěřenci Pavla Růžičky až v úplném závěru
a dodatečných penaltách. V duchu rčení
- konec dobrý, všechno dobré - pak SK
vyraboval půdu konického rivala a celj solidní třetí příčka.
kově z toho je

Statistika derby utkání - I.A tøída, skupina „B“, podzimní èást

1. kolo: SK Lipová - Sokol Konice 3:4 po penaltách (1:1), branky: 36. Jamrich, 71. Novák, 76. Petržela z penalty – 19. Antl, 51. Blaha, 86. Kamený.
4. kolo: TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol Mostkovice 2:1 (1:0), branky: 37.
Jahl, 90. Pospíšil – 51. Šlézar.
5. kolo: TJ Sokol Mostkovice - SK Lipová 3:0 (0:0), branky: 57. Šlézar, 59.
Dadák, 74. Kamenov.
6. kolo: TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Plumlov 3:2 po penaltách (0:0),
branky: 48. Kolečkář, 90.(+2) Matula – 61. L. Kiška, 90.(+2) Gryglák.
7. kolo: TJ Sokol Plumlov - SK Lipová 1:2 po penaltách (0:1), branky: 66.
L. Kiška – 8. Jamrich.
9. kolo: TJ Sokol Mostkovice – Sokol Konice 3:2 po penaltách (1:1), branky: 7. Šlambor, 87. Kamenov ml. – 38. Antl, 89. z pen. Rus.
11. kolo: TJ Sokol Plumlov - TJ Sokol Mostkovice 3:2 (2:1), branky: 25.
Gryglák z penalty, 35. a 87. Hladký – 4. Kamenov ml., 90. Milar.
12. kolo: Sokol Konice - TJ Sokol Čechovice 1:2 po penaltách (0:0), branky:
88. Rus - 64. Pospíšil.
13. kolo: TJ Sokol Plumlov - Sokol Konice 2:1 (0:1), 68. Ševcůj, branky:
89. Gryglák z penalty - 3. Kamený. TJ Sokol Čechovice – SK Lipová 3:2 po
penaltách (1:2), branky: 40. Jahl, 89. Walter - 26. Dvořák, 30. Novák.
14. kolo: Sokol Konice – SK Lipová 1:4 (1:2), branky: 39. Jurník - 28. Takáč,
44. Petržela, 61. M. Vybíhal, 74. Růžička.

„Prvenství se nebráníme, ale POSTUP ASI NE,“ 0echovický Kuera: „Byl bych alibista,

Vydařený podzim? Z pohledu výsledků
dvojice regionálních zástupců Prostějovska v I.A třídě Olomouckého KFS
Lipové a Čechovic by se tak první část
soutěžního ročníku 2016/2017 dala
hodnotit. Průběžná třetí a čtvrtá příčka s
pouze dvoubodovým odstupem na první
Opatovice se musí ocenit. Při pohledu na
složení kádrů obou týmů by se na druhé
straně dalo z podzimních bojů vytěžit
i o něco více. Lipová v létě vhodně doplnila
už tak silnou sestavu a na nejvyšší příčky
se s tak silným výběrem počítalo. Zvláště
po loňské otevřené stíhačce suverénního Lutína. Čechovice pak po zpackané
minulé sezóně totálně překopaly složení
mužstva a mnohými experty byly taktéž
pasovány do role jednoho z favoritů.
Lipová, jejíž sestavu tvoří více než z poloviny harcovníci ostřílení vyššími soutěžemi, se rozjížděla poněkud pozvolněji.
Hned na úvod ji čekalo vyhecované derby s Konicí, které dopadlo lépe pro hosty. Následovaly tři jednoznačné výhry,
zvláště skalp Brodku u Přerova potěšil.
V pátém utkání však přišel totální kolaps v Mostkovicích, jenž byl varovně
vztyčeným prstem. Zkušená sestava se

Posílené Čechovice předváděly solidní fotbal, ale srážely je časté remízy

LIPOVÁ UDRŽELA POZICI LÍDRA VYDAŘENÝM FINIŠEM Derby ve znamení penalt

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

Fotbal Extra - 6. díl

Fotbalisté regionální úrovně
se po několikaměsíčním
podzimním martyriu uložili
k zaslouženému zimnímu
spánku, ale PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nespí. V délce trvání více než čtvrtletní zápasové
pauzy se týden co týden nejčtenější regionální periodikum věnuje hodnocení jednotlivých soutěží. Pokračuje
tak ten pravý čas na podrobnější analýzu a rekapitulaci
toho, co se v závěru léta a během podzimu na trávnících
od druhé ligy dospělých a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo...
Úvodní dva díly obstaralo zevrubnější hodnocení všech
mužských a mládežnických soutěží, včetně ženské divize.
Následovaly podrobnější sondáže do kuchyní účastníků
krajského přeboru – Kralic a Určic, naposledy se pak
Večerník ještě koncem roku zaměřil na druholigový
podzim v podání 1.SK Prostějov, nováčka ve Fortuně FNL.
Tentokrátvprvnímvydáníroku2017podrobímehlubšímu
rozboru druhou nejvyšší krajskou soutěž - I.A třídu. Ve
skupině „B“ účinkuje více či méně úspěšně hned pětice
regionálních zástupců. V dnešním šestém pokračování
populárního seriálu FOTBAL EXTRA se zaměříme na dvojici těch nejúspěšnějších - Lipovou a Čechovice. Stane
se tak formou tabulek, hráčských statistik, rozhovorů
s trenéry obou mužstev a chybět samozřejmě nebude
ani komentář Večerníku. Bonbónkem jsou statistiky ze
všech odehraných podzimních derby zápasů mezi pěticí
reprezentantů Prostějovska v této soutěži.
V dalším pokračování už příští pondělí pak přijde řada
na zbývající trojici hrající I.A třídu - Mostkovice, Plumlov
a Konici. Postupně se pak propracujeme až k nejnižším
okresním soutěžím a zkrátka nepřijdou ani ženy fotbalistky. Máte se tak i nadále na co těšit!
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

„JSEM DOMA A VYHRÁVÁME, NEMÁM SI NAČ STĚŽOVAT“

Prostějovský rodák Lukáš Krajíček uzavřel zahraniční kapitolu

své kariéry a po pěti letech je znovu třineckým Ocelářem
TŘINEC, PROSTĚJOV S výjimkou oddílového zlatého a reprezentačně bronzového ročníku
2010/2011 strávil Lukáš Krajíček
(na snímku) veškerá svá hokejová
léta od roku 1999 až do současnosti v zahraničí. Prostějovský
rodák si nejprve vytvořil domov
za mořem v Severní Americe, po
krátké a úspěšné anabázi v Třinci
se pro změnu vydal na východ,
kde byl po více než pět let věrný
barvám Dynama Minsk. S běloruským oddílem sice na velký
týmový úspěch nedosáhl, na druhou stranu se ho ani nijak nedotkly finanční starosti, které trápí
řadu oddílů KHL. Ve třiatřiceti
tivní sbohem
letech dal prý definitivní
ledovým kluzištím v cizině a svou
budoucnost už vidí jen v domátinací trojnácích soutěžích. Destinací
sobného medailisty z mistrovství
lezské město,
světa se stalo opět slezské
ané dokonce
kam by se rád z Hané
přestěhoval.
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 Po pěti letech jstee se vrátil do
extraligy, co převážilo
ilo právě pro
nabídku Třince?
m už dříve
„Hlavně to, že jsem tam
hrál a věděl tak, do čehoo jdu.
ánJedná se po všech stránakách o výbornou organizaci, mám na zdejšíí
působení jen dobré
vzpomínky. Navíc je
to pouze hodina cesty
autem od Prostějova.
To vše hrálo svou roli,,
dl
a proto jsem se rozhodl
pro Třinec.“
 Šlo tedy využít znalosti prostředí z ročníku
2010/2011?
„Stoprocentně. Management tu
zůstal stejný a je tu spousta kluků,
s nimiž jsem hrál během roku, co
jsem tady byl, takže to bylo jednoduché. S dalšími kluky jsem se potkal
buď v nároďáku, nebo jsem hrál proti nim. Celkem se zhruba devadesáti
procenty se znám, takže přechod byl
jednoduchý.“
 Zvažoval jste reálně i jiné varianty?
„Možnosti tu byly, to ano, ale nemá
cenu se o nich podrobněji bavit. Na
prvním místě pro mě vždy byl Tři-

nec a jsem rád, že jednání dopadla
právě takto, můžu hrát tady a pokračovat v kariéře. Jsem doma a zatím
vyhráváme, takže si nemám nač stěžovat.“
 S jakými ambicemi přicházíte
mezi Oceláře?
„Moje ambice jsou spjaty s týmovými ambicemi, jimiž je samozřejmě
opět vyhrát titul. Kdyby se nám to
povedlo, bylo by to krásné. Sezóna
je aktuálně výborně rozjetá, a když
se bude dařit týmu, bude se dařit
i mně. Takhle se na to dívám, tým na
prvním místě.“
 Třinecká soupiska je bohatá
na zvučná jména. Neobáváte se, že
by to mohlo být až na škodu, jako
oňské sezóně?
se tomu stalo v loňské
efungovalo celou
„No, loni jim to nnefungovalo
dět, že tým je sesezónu, teď je vid
vidět,
luci hráli výborně
mknutý a šlape. K
Kluci
do teď a doufám, že jim mohu ještě
ení náhodou, že
trochu pomoct. N
Není
jsme momentálněě na prvním mísněějaký problém, tak
tě, kdyby tu byl nějaký
vysokko. Sešla se tu dobnejsme tolik vysoko.
všicchni tahají za jeden
rá parta kluků, všichni
provaz.“
 Jaká je vaše
vašše nynější úloha
v mužstvu?
tenkrrát. Já od sebe
„Stejná jako tenkrát.
ždy budu
očekávám, že vž
vždy
defeenzivy,
hrát dobře do defenzivy,
úttoa co udělám do útoku, to je jen plus.

noce, narozeniny a další věci, které
mě vždy míjely.“
 Nyní budete bydlet přímo
v Třinci, nebo dojíždět z Prostějova?
„Letos to vypadá tak, že budu dojíždět. Když tam občas spím, tak na
hotelu, jinak se snažím mezi tréninky
jezdit do Prostějova, abych byl s rodinou. Syna jsme dali do školky v Prostějově a letos to budeme dělat
takto. Ale chtěl bych, abychom se
tam přestěhovali všichni.“
 Půjde syn ve vašich hokejových stopách?
„Uvidíme. Jestli ho to bude bavit, jako ho to baví do teď, tak
třeba jednou hokej hrát bude,
ale já to nebudu nijak hrotit.
B d záležet,
Bude
ál ž t kde
kd budu
b d hrát
h át já,
já
tam bych chtěl, aby se mnou
byla celá rodina a syn chodil
trénovat.“

dělat, až skončím s hraním, jestli budu
trénovat, ale odpověď zatím nenajdu.
Budu to řešit, až to bude aktuální.“
 Náš rozhovor vzniká po vašem
dojezdu na půdu soupeře, jak si
tady užíváte cestování ve srovnání
třeba s KHL?
„Po Rusku jsme samozřejmě létali,
byly to dlouhé přelety a strávili jsme

 Jak byste se tedy mohl ohlédnout za svou bohatou kariérou
v cizině?
„Bylo to krásné, občas trochu složité,
ale hrozně rychle to uteklo. Nemám
žádné výčitky a všude jsem měl štěstí
na trenéry i města, a když se podívám
dozadu, tak to byla spousta krásných
let, na něž budu rád vzpomínat.“

„Tehdy jsem přišel z Ameriky, kde jsou všechny
výše platů otevřené. Myslel jsem si, že je to normální
i v Česku. Teď už částku neprozradím, ale určitě není
tak dobrá jako tenkrát, nyní jsem o mnoho let starší...“
 I přímo v Minsku se dal

dalo žít
jjinak než hokejově?
„„Určitě. To byla jedna z věcí, proč
jjsem tam vydržel tak dlouho. Jednnak šlo o místo jednoduch
jednoduché na
ccestování pro mě i rodinu, protože
pro
ppouze hodina a půl letadlem do
Vídně a měl jsem tam i své aut
V
auto, do
nněhož jsem mohl spoustu věc
věcí nalložit. A jednoznačně si myslím
myslím, že
jje to jedno z nejhezčích měst v celé
KHL. Po životní stránce výborné
K
výb
a vřele doporučuju komukoliv
komu
aaspoň na dovolenou, Minsk je krásnné město.“
 Přesto jak bývá právě Bělo
Bělorusko vykreslováno?
bavit, ale
„O politice se nechci bavi
N
město je krásné, čisté. Něco
takového jsem nnikde
neviděl, na zemi

Foto: www.hcocelari.cz
Je tu nabitá soupiska, samí výborní
hráči, a doufám, že je můžu doplnit
a pomoct jim v obraně i útoku.“
 Co rodina, jak ta uvítala tento
nečekaný návrat domů?
„Manželka byla v Minsku celou
dobu se mnou, takže v tom problém nebyl. Ale rodiče i kamarádi
byli samozřejmě rádi, že se vracíme,
i když to přišlo nečekaně a o trochu
dřív, v plánu jsme to měli až o pár
měsíců později. Ale všichni se na
nás těšili a jsem rád, že po spoustě
let konečně mohu doma strávit Vá-

 Sledujete dění v prostějovském hokeji?
„Ano, hovoříme o tom s bratrem,
který pracuje na zimáku a trénuje
dorostence i juniory. Ale absolutně
dopodrobna situaci neznám.
 A chtěl byste se v budoucnu
angažovat podobně jako jiní zdejší odchovanci Marek Černošek
s Pavlem Kumstátem?
„Já vážně nevím... Doufám, že mám
před sebou ještě spoustu let, kdy budu
moci hrát hokej, pak se uvidí. Samozřejmě mě napadlo, co budu jednou

 KHL jste hrál nepřetržitě od
léta 2011, jak vidíte budoucnost
této ambiciózní soutěže?
„Sám pořádně nevím. Když jsem
přišel do ligy, tak tam některé týmy
ještě nebyly a postupně se jejich
počet rozšiřoval. Všechno je o financích, když budou, tak hokej bude
prosperovat a bude hodně týmů,

spoustu hodin na letištích. Čekali jsme kolikrát dvě tři hodiny, než
nám naložili batožinu a mohli jsme
odletět. Navíc časové posuny, takže
přiletíte ve dvě ve tři ráno a teprve
o půl páté usínáte. Nebylo to vždy
jednoduché.“
 Takže nyní zažíváte větší komfort?
„Tady sednete do autobusu, každý
má pro sebe dvě sedačky, a jedete.
Pokud zrovna dálnice kvůli nehodě nestojí, tak víte, v kolik dorazíte.
Mám za sebou i delší trip a zrovna
Plzeň a Litvínov, tedy jedny z nejvzdálenějších týmů, ale stěžovat si
na to nebudu. Cestou zastavíme, pokecáme s klukama, zajdeme na české
jídlo, takže zatím všechno dobré.“
 Je pravda, že v minulých letech
jste dokonce hrál i na Štědrý den,
něco takového tady nehrozí, hraje
se „až“ na Štěpána...
„Ano, občas nám to tak vyšlo. Měl
jsem alespoň štěstí, že jsme zrovna
hráli doma, nemusel jsem nikam
cestovat a mohli jsme si připravit
večeři. Ale není nic příjemného hrát
čtyřiadvacátého prosince zápas.“
 Pochopil jsem správně, že po
sezóně jste se tak jako tak chtěl
vracet domů?
„Jo, jo, bylo to v plánu. Končila mi
smlouva a plánovali jsme už návrat do
Česka, měli jsme žití v cizině už dost.
V zahraničí jsem byl dlouhou dobu,
tak jsme se rozhodli, že se vrátíme.“
 Takže i kdyby se vám v extralize extrémně dařilo, další zahraniční angažmá už neplánujete?
„Ne, už určitě ne.“

neuvidíte nedopalek od cigarety.
Žijí tam dobří lidé a mně se tam
líbilo.“
 Co se během podzimu stalo
v Minsku, že jste se z pozice jednoho z nejvytíženějších hráčů stal
nepotřebným?
„Hrál jsem dost, než jsem se zranil
a na měsíc vypadl ze sestavy, měl
jsem tehdy problémy s ramenem.
A nastaly určité vnitřní záležitosti,
které nechci rozebírat. To byl důvod,
proč odcházím, nechci ale zacházet
do detailů...“
 Rameno se vám podařilo
vyléčit?
„Jo, už je ok. Je tedy po dvou operacích, takže na sto procent už asi
nikdy nebude fungovat, ale cítím se
dobře a nebolí mě. Můžu podávat
výkony, které potřebuji, abych byl
platný pro tým i pro sebe. Musím to
zaklepat, zdraví je dobré.“

pokud ne, tak možná budou týmy
odcházet. Jaká varianta nastane, to
ale nevím. Čím víc týmů, tím pro
hráče lepší, přináší to více práce
i atraktivity, můžete se dostat i do
Evropské unie a měst jako Záhřeb,
Riga, Helsinky. Byla by škoda, kdyby
tyto týmy vypadly, ale jak už jsem
říkal, vše je o financích.“
 Pocítil jste i vy osobně finanční těžkosti oddílu?
„Ne, u nás v Minsku bylo po finanční
stránce vždy všechno v pořádku.“
 Jak kvalitní soutěží je při tomto srovnání česká extraliga?
„Řekl bych, že extraliga má výbornou úroveň. I týmy, které se pohybují níže, jsou schopny konkurovat
těm nahoře. V této době všichni umí
bruslit, bránit, takže je to o srdíčku
a o štěstí, ale práce je u všech stejná
a úroveň dobrá. Zatím jsem odehrál
jen pár zápasů, tak nemohu hodnotit celou ligu, ale vím, že na špici
jsou dobré týmy a fungují i ostatní.
Mají kvalitní hráče, kvalitní gólmany
a každý zápas je těžký.“
 Nemohu se nezeptat, zúčastnil
jste se tří světových šampionátů
a jedné olympiády. Je pro vás reprezentace stále ještě aktuální
téma?
„Toto se odvíjí od spousty věcí. Jestli
máte formu, jestli jste zdravý, jak se
cítíte. Já osobně pak třeba v případě
mistrovství světa musím myslet na
to, že mám rodinu a dvě malé děti,
s nimiž chci trávit čas. Nebudu říkat,
že ne, sám nevím. Momentálně však
myšlenky na reprezentaci žádné nemám a chci se věnovat Třinci. A co
bude potom, to se uvidí...“
 Při svém prvním třineckém
angažmá jste jako jeden z mála
hráčů otevřeně promluvil, kolik si
vyděláte. Prozradíte to i nyní?
„V tu dobu jsem přišel z Ameriky,
kde jsou všechny výše platů otevřené pro novináře, a dočtete se, kdo za
kolik kde podepsal v NHL. Myslel
jsem si, že je to normální i v Česku.
Teď už částku neprozradím, ale určitě není tak dobrá jako tenkrát, nyní
jsem o mnoho let starší.“ (smích)

vizitka
LUKÁŠ KRAJÍČEK
✓ narodil se 11. března 1983
✓ hokejový obránce
✓ výška/váha: 188 cm/94 kg
✓ dosavadní kariéra: Prostějov, Zlín, Compuware Ambassadors (NAHL), Peterborough
Petes (OHL), Florida Panthers, San Antonio
Rampage (AHL), Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning, Norfolk
Admirals (AHL), Philadelphia Flyers, Třinec, Dynamo Minsk
✓ největší úspěchy: stříbro (2006) a bronzy (2011 a 2012) z MS dospělých, účast na ZOH (2014), účast na MS do 20 let (2001/2002
a 2002/2003), český titul s Třincem (2010/2011), nejlepší obránce
extraligy i hráč v hodnocení plus/minus (2010/2011)
zajímavost: v extralize dospělých debutoval až v sedmadvaceti letech
a rovnou pomohl Třinci k premiérovému triumfu

letos slavíme jubileum...

Pondělí 2. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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BONVER TENISOVÁ EXTRALIGA
Stranu připravil Petr Kozák, texty: Ladislav Valný, foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda
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TK AGROFERT SPLNIL CÍL A UKONČIL SEZÓNU POHÁREM
Mistrovskou radost kalila událost kolem Petry Kvitové...
PROSTĚJOV Nejcennější titul v Prostějově zapustil pevné kořeny. Potvrdil to další ročník extraligy smíšených družstev, v níž TK
Agrofert opět dominoval. Elitní výběr dokončil práci juniorských
a žákovských výběrů, když v každé věkové kategorii Hanáci obsadili pozici na stupních vítězů.
„I díky poslednímu titulu můžeme
opět bez nějakého přehánění prohlásit, že jsme nejlepší klub v České
republice. Je za tím práce klubového
vedení, trenérů i samotných hráčů. Tituly a medaile jsou oceněním
celoroční dřiny. Všem je třeba poblahopřát, odvedli dobrou práci,“
konstatovala šéfka prostějovských
tenisových projektů Petra Černošková.
Získání dalšího titulu nebylo snadné. Tomáš Berdych odehrál pouze
jeden zápas, Karolínu Plíškovou vyřadila angína, nepříjemné zdravotní
a následně i osobní problémy vystavily stopku Petře Kvitové. Ani to
TK Agrofert nezastavilo. Potřebné
extraligové body získali jiní a ukázala
se i nastupující generace. V dobrém

světle se představila Barbora Štefková, rostoucí formu naznačil Zdeněk
Kolář a Tereza Smitková. „I v tom
vidíme přínos týmové soutěže. Do
ostrých zápasů můžeme nasadit
naše naděje a ty právě takové duely
potřebují. Kromě toho, že získávají zkušenosti, stávají se členy týmu
a jednou převezmou role lídrů. Tak
to v Prostějově děláme dlouhé roky
a vyplácí se to,“ tvrdí Černošková.
Obhajobou trenéři, kapitáni i hráči naplnili cíl klubového vedení.
To se netajilo, že jedině další zlato
bude považovat za úspěch. „Předchozí úspěchy zavazuji. Chtěli jsme
dostát jménu, které u nás máme
a to se povedlo,“ těší bývalou tenistku, která také s klubem slavila extraligové úspěchy.
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Ve finále TK Agrofert porazil
Spartu, což bylo docela pikantní.
Oba kluby jsou propojeny stejným majitelem. Vlastně šlo o derby... „V Prostějově bydlím, do Prahy
dojíždím. Proto je jasné, komu jsem
přál úspěch o kousek víc. Ovšem v se-

mifinále, kdy Sparta hrála o postup
proti Štvanici, bylo mé rozhodování
naprosto jasné,“ pousmál se Miroslav
Černošek, šéf obou klubů. „Všechny
tituly v týmových soutěžích skončily v Prostějově, nebo ve Stromovce.
Z toho mám radost,“ dodal Černošek.
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Tenisté mají devátý titul a potvrdili
domácí nadvládu

PROSTĚJOV Zasloužený devátý
titul v řadě získali tenisté Prostějova
v extralize smíšených družstev. Proti
Spartě se ale nadřeli. Prohrávali 1:2
a museli otáček výsledek. Po bojovných výkonech získali pět bodů
v řadě a po výsledku 5:3 převzali další vítězný pohár. „Vzhledem ke všem
okolnostem má letošní výsledek velkou cenu,“ prohlásil po utkání prostějovský kapitán Jaroslav Navrátil.
Sparta ale odvedla maximum, což ukázaly hned první zápasy. Matěj Vocel srdnatě bojoval se Slovákem Norbertem
Gombosem, který se nečekaně na první
prostějovský bod natrápil. Slovenský tenista zvítězil 6:1, 4:6, 6:4, ale ještě za stavu 5:4 ve třetí sadě čelil brejkbolu a měl
problémy s doservírováním zápasu.
Naopak Kristýna Plíšková vybojovala

první bod pro Spartu v těžkém duelu
s Barborou Strýcovou, které trvalo více
než dvě hodiny. Strýcová sice po prohraném prvním setu 2:6 zabojovala
a srovnala po výhře 6:4, ale v rozhodujícím dějství nedokázala Plíškovou vystavit dostatečnému tlaku a prohrála 4:6.
„Po těžké přípravě se mi podařilo navázat na výkony z konce poslední sezóny.
Snad to tak půjde dál, protože cílem pro
další rok je světová dvacítka,“ uvedla po
střetnutí Plíšková
Nečekaný výsledek přinesl třetí zápas,
kterým bylo střetnutí mezi Jiřím Veselým a Markem Michaličkou. Favorizovaný Veselý se nedokázal proti
skvěle hrajícímu soupeři prosadit,
nedržel ho tolik servis a příliš často se
dopouštěl nevynucených chyb. Michalička toho dokázal zkušeně využít

a zvítězit 6:2, 6:3. Sparta v tu chvíli
vedla 2:1 a začínala vytvářet na Prostějov hodně nepříjemný tlak. „Asi mi
svědčí, že hraji méně zápasů. Víc si je
užívám,“ usmíval se Michalička.
Srovnání na 2:2 zajistil Martin Kližan.
Slovenský tenista se utkal s mužskou
jedničkou Sparty Michalem Konečným, kterému povolil využít jen jeden
brejkbol ze čtyř, zatímco sám prorazil
podání soupeře hned čtyřikrát a zvítězil
dvakrát 6:3. „Především první set byl
hodně vyrovnaný, několikrát jsme si
vzájemně vzali podání,“ oddechl si vítěz.
Na domácí stranu pak skóre otočil
Adam Pavlásek, když v duelu s To-

„Výkon mě samotnou překvapil,“

mášem Papíkem zvládl téměř dvě
a půl hodiny dlouhou přetahovanou.
„Naštěstí jsem se ve třetí sadě dostal
k brejku. Soupeř hrál výborně a moc
šancí mi nedal,“ uznal Pavlásek.
Definitivní klid do prostějovské šatny
přinesla Lucie Šafářová po výhře nad
Švýcarkou Stefanií Vögeleovou. „Bylo
to výhodné pro obě strany. Klubu jsem
alespoň trochu pomohla k titulu a sama
si před odletem do Austrálie zahrála pořádný zápas,“ těšilo Šafářovou.
Rozhodující bod získal pár Veselý, Kližan a definitivu výsledku dal nedohraný
duel Pavlásek, Gombos - Vocel, Sapík
ve prospěch domácích.

hodnocení jaroslava navrátila
„Pocity z dalšího titulu jsou pochopitelně příjemné. Nebyli jsme v ideálním
rozpoložení, ale všichni bojovali. Za klub i za Petru. Pro ni titul získali! Jinak extraliga byla hodně kvalitní. Zpestřili ji cizinci, z pohledu českého tenisu
je skvělé, že se představila celá řada mladých hráčů. Z pohledu Prostějova
jsme se trefili do zahraničních hráčů. Norbert Gombos i Martin Kližan získali důležité body a podpořili úsilí celého družstva. Každá obhajoba je těžká
a u nás to platí dvojnásobně. Máme devátý titul v řadě, každý už by chtěl
prostějovský skalp, všichni se snaží vítěznou sérii přerušit. Proto se opakovaně
na extraligu připravujeme s velkou péčí a myslíme na každou maličkost, abychom byli úspěšní. Pevně věřím, že se nám podaří uspět i na konci roku 2017
a získáme jubilejní desátý vítězný pohár.“

Martin Kližan: „Soutěž má

přiznala LUCIE ŠAFÁŘOVÁ vysokou kvalitu a prestiž“

PROSTĚJOV V prostějovské sestavě se představila až ve finálovém utkání, přesto měla Lucie Šafářová na dalším titulu extraligových tenistů výrazný podíl. Její bod znamenal vedení
4:2, které už obhájce nepustil.„S výkonem panuje spokojenost.
Tlačila jsem se do útoku, ověřila si, že jsme v přípravě šli správným směrem,“ těšilo dlouholetou hráčku TK Agrofert.
 Čekala jste, že odehrajete tak
kvalitní utkání?
„Upřímně řečeno po příletu z Floridy
jsem od sebe nečekala žádný zázrak. O to
víc mě těší, že jsem to takhle zvládla.“
 Cítila jste při svém prvním vystoupení po přípravě nějakou nervozitu?
„To snad ani ne. Já se těšila na střetnutí
proti kvalitní soupeřce. Přece jen už mám
nějaké zkušenosti a díky nim umím takové situace zvládnout. V důležitých okamžicích mi nechyběla koncentrace a to
mělo na konečný výsledek vliv.“
 V průběhu extraligy byly vyhlášeny výsledky ankety Zlatý kanár.
Jste deblistka roku. Co tomu říkáte?
„Ve čtyřhře jsem měla opravdu výbornou sezónu. S Bethanií v průběhu
roku i s Bárou na olympiádě. Potěší,
když si toho všimnou i ostatní. Věřím, že podobně budeme pokračovat
i v novém roce.“
 V singlu to loni tak veselé nebylo. Jak mrzí pád na 62. místo světového žebříčku WTA?

„Měla jsem hodně zdravotních problémů, vlastně od začátku roku to bylo
komplikované. Pokud mi
zdraví přálo, nebylo to zase tak
špatné. V každém případě se
budu snažit, abych v žebříčku šla
zase rychle někam výš.“
 V průběhu extraligy celý
tenis zasáhlo přepadení Petry
Kvitové. Co si o tom myslíte?
„Na konci roku se pokaždé těšíme na
Vánoce, přejeme si štěstí a zdraví do
toho nového, ale co se kolem nás děje,
mě trošku děsí. Měli bychom si užívat,
radovat se, místo toho začínáme mít
strach. Nevím, kam chceme dojít, to
mě trápí. Je to strašné...“
 Další tenisovou pouť zahájíte

“

tradičně v Austrálii. S čím půjdete
do nové sezóny?
„Doufám, že bude úspěšná a dosáhnu na nějaké kvalitní výsledky. Věřím, že se zlepším v singlu, ráda bych
udržela úspěšnost ve čtyřhře. Chuť
mám, vůli taky. Jediné co potřebuji je zdraví. Když vydrží,
půjde to!“

Měli bychom si užívat,
radovat se, místo toho
začínáme mít strach...

PROSTĚJOV Důležitý bod získal ve finále Martin Kližan, který na postu týmové jedničky
v průběhu extraligy nahradil Tomáše Berdycha. Po jeho výhře Prostějov srovnal na 2:2 a odrazil se k dalšímu titulu. „Jsem rád, že to tak dopadlo a týmu jsem pomohl k vítězství,“ těšilo
Kližana.
 Jak jste spokojený se svými výkony v průběhu soutěže?
„Především bylo skvělé, že jsem mohl odehrát nějaký soutěžní zápas. I ten prohraný s Melzerem
měl pro mě význam, ukázal mi nedostatky. Hned další utkání bylo lepší. Rád jsem si soutěž zahrál.“
 Nevadil vám termín těsně po ukončení přípravy na novou sezónu?
„Ten termín je naopak dobrý, i když forma ještě není optimální. Absolvoval jsem přípravu
na Tenerife a zápasy mi chyběly. Tréninkový set je úplně něco jiného, než ostré utkání.
Z tohoto pohledu mi extraliga pomohla. Příjemné doplnění přípravy před odletem do
Aucklandu, kde zahájím novou sezónu.“
 Co říkáte nejvyšší české soutěži?
„Když to srovnám třeba se slovenskou, má mnohem lepší úroveň. Kvalita hráčů je vážně vysoká, zpasy jsou náročné a těžké. Vítězství má svoji hodnotu. Název extraliga rozhodně odpovídá.“ (úsměv)
 Líbila se vám i prostějovská atmosféra?
„To souvisí s kvalitou. Je vidět, že extraliga má zvuk a prestiž. Přišlo hodně lidí, o zápasy
byl zájem. Fanoušci vytvořili příjemné prostředí v hale. Všechno kolem se mi líbilo, třeba se
do Prostějova zase vrátím.“
 Pomohl jste družstvu k devátému titulu v řadě. Máte z něj radost?
„Mám radost z každého vítězství, to mám v sobě odmalička. (úsměv) I když jsem hrál proti
otci. Ale vítězství v Prostějově bylo trošku zkalené tím, co se stalo Peťce Kvitové. Přeji si, ať
je co nejdříve v pořádku!“

JAKÁ DOPADLO FINÁLE...

Q![1\3#2\ 61H 10 ,,9#1H-P3C
Norbert Gombos - Matěj Vocel 6:1, 4:6, 6:4
Barbora Strýcová - Kristýna Plíšková 2:6, 6:4, 4:6
Adam Pavlásek - Tomáš Papík 7:6, 4:6, 6:4
Jiří Veselý - Marek Michalička 2:6, 3:6

Lucie Šafářová - Stephanie Voegeleová 6:4, 6:2
Martin Kližan - Michal Konečný 6:3, 6:3
Kližan, Veselý - Konečný, Michalička 6:2, 7:6
Pavlásek, Gombos- Papík, Vocel 6:3 skreč
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ZÁPASU

JANA HANOVÁ A MÍŠA ŠVAJDOVÁ

Pro šek na 131 320 korun si na děčínskou palubovku po Utkání hvězd
přišly Jana Hanová a Míša Švajdová. Právě jim byl určený letošní ročník akce Každý koš pomáhá a Večerník jim přenechal rubriku patřící
jinak tomu nejlepšímu hráči Orlů. „Z utkání jsem byla tak nadšená,
že snad začnu znovu chodit,“ usmívala se Hanová, která je upoutaná
na invalidní vozík. „Je úžasné, že nám byli ochotni pomoci lidé, kteří
nás vůbec neznají,“ přidala Švajdová. Výše částky ještě není konečná.
Na dobrou věc se bude ještě přispívat v dalších dvou ligových kolech
v Nymburce a Prostějově.

7

ist z pohledu
u
osobních
statistik
k
mohl být po Utkání hvzd spokojenjší Pavel Slezák. Obávaný stelec
byl pi zakonení nejvtší oporou Mazák
a snažil se ze všech sil držet svj tým ve
he. Jaromír Bohaík se však držel z pohledu ofenzivy v pozadí a pispl pouze sedmi body. Své dovednosti a rychlé nohy ale
naplno ukázal pod vlastním košem a tém
bezchybnou defenzivou se výrazn podílel na úspchu Mladých pušek.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Kulon skonèil,
Goga dostane
více prostoru
Prostějov (lv) – Do zápasů v roce
2017 už nenastoupí v prostějovském dresu Max Kulon. Polský
rozehrávač po dohodě s vedením
prostějovského klubu u Orlů skončil. Na obranné polovině s jeho
výkony panovala spokojenost, ale
v útoku to nebylo podle představ
trenérů a vedení. „Čekali jsme víc,
ale za předvedené výkony Maxovi
děkujeme a přejeme mu úspěch
v další kariéře,“ uvedl generální manažer klubu Petr Fridrich.
Větší prostor nyní na rozehrávce
dostane prostějovský odchovanec
Adam Goga, který před sezónou
přišel z juniorského týmu a v současnosti hraje 1. ligu za BCM Orli
Prostějov. Adam Goga působil
i v reprezentaci ČR kadetů a juniorů. „Zapadá to do naší vize, že
chceme do týmu zařadit co nejvíce
našich odchovanců. Adam si rozhodně větší šanci zaslouží a věřím,
že ji využije,“ nastínil Fridrich.

Mladší žáci jdou
do extraligy
Prostějov (lv) – Mezi šestnáct
nejlepších týmů České republiky
dokázali postoupit mladší žáci věkové kategorie do 14 let. V základní části v deseti zápasech šestkrát
vyhráli, což jim vyneslo třetí příčku za brněnskými celky Sam BŠM
a Tygři JBC a postup do extraligové nadstavby. „Postup je rozhodně
úspěch, navíc na kluky čekají další
těžké zápasy, i díky tomu se budou herně zlepšovat. Sílu soupeřů zatím jen odhadujeme, lze ale
předpokládat, že půjde o kvalitní
týmy a každé případné vítězství
bude mít svoji váhu,“ míní předseda BCM Orli Prostějov Michal
Műller.
Mladí basketbalisté postupně
narazí na ostravskou Novou huť,
Opavu, jihlavskou Vysočinu,
pelhřimovské Sojky, Snakes Ostrava a dva brněnské soupeře ze
základní části. První extraligový
zápas se hraje 18. února a Orli přivítají Opavu.

www.vecernikpv.cz
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ŠANCE NA PRVNÍ ŠESTKU? PADESÁT NA PADESÁT!

VÍTĚZ

Pavel
SLEZÁK

letos slavíme jubileum...
PROSTĚJOV Pět kol před koncem základní části nejvyšší basketbalové soutěže se ještě více dramatizuje situace v polovině
tabulky Kooperativa NBL. Čtyři týmy bojují o dvě volné místa
v nadstavbové skupině A1, do které míří Nymburk, Pardubice,
Děčín a Kolín. „Už to tak bude. Tato čtveřice si už postup nenechá vzít. Rozdáme si to s Opavou, USK Praha a Ústím nad
Labem,“ uznává reálnou situaci Petr Fridrich, generální manažer prostějovských Orlů.
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
O konečném pořadí hodně napoví
vzájemné zápasy týmů, které usilují
o postavení v elitní grupě. A , jak na
tom Orli v konečném účtováníbudou, hodně napoví hned první mistrovské utkání v novém roce. Svěřenci kouče Cholevy se totiž tuto sobotu
7. ledna od 17.30 hodin představí na
půdě USK Praha, „vysokoškoláci“
přitom na Prostějov ztrácí jediný bod!
„V hokeji a fotbale se tomu říká zápas
o šest bodů. Toto střetnutí bude mít

skutečně velkou důležitost. V případě
úspěchu se od Pražanů přece jen odpoutáme, proto Na Folimance musíme podat maximální výkon. Porážka
by nás dostala pod velký tlak,“ uvědomuje si Ivan Pospíšil, šéf prostějovského klubu.
Basketbalisté Prostějova si opravdu nemůžou dovolit zbytečné
ztráty, nemají totiž ani nikterak
optimální los. Do konce základní
části nastoupí ještě proti třetímu
Děčínu, jedou do Opavy, přivítají
Svitavy a končí na půdě mistrovského Nymburka. „Navíc musíme
počítat s tím, že Ústí nad Labem má
lepší skóre ze vzájemných zápasů

Uvidí prostjovská hala zápasy s lepší polovinou tabulky?

a s Opavou jsme první utkání v sezóně prohráli o osm bodů. Na to všechno musíme myslet, současně je třeba
reálně uvažovat o tom, že Nymburk
neporazíme. Bude to napínavé až do
konce,“ míní Pospíšil.
Zápletku závěrečných kol umocňuje
skutečnost, že v několika případech
se kvarteto ze silného středu obere
o body ve vzájemných soubojích.
Například v předposledním kole
Ústí přivítá USK Praha. „I díky tomu
nemá smysl spekulovat, jak všechno
dopadne. Vyhrávat a vyhrávat, to je

Foto: Josef Popelka

způsob, jak se dá postoupit," odmítá
s úsměvem teoretické počty Pospíšil.
Při současné nelehké ekonomické
situace a po odchodech Tomance
a především Palyzy by byl postup
prostějovských Orlů do první šestky
bezesporu úspěchem. Pokud by se
to nepodařilo, museli by Cholevovi hoši bojovat o dvě místa do play
off v grupě A2 při vědomí, že hned
na úvod vyřazovacích bojlů by je
čekal některý z finalových aspirantů
Pardubice - Děčín, nebo dokonce
samotný šampion Nymburk. (lv)

Jaromír
BOHAČÍK

7

Slezákova pevná ruka Mazákům nestačila
MAZ
MP

122
141

DĚČÍN
Výraznou
stopu
zanechal prostějovský basketbal
v Utkání hvězd v děčínské hale.
Nejlepším střelcem Mazáků,
které vedl na rozehrávce Roman
Marko, byl Pavel Slezák. Ani
jeho body ale týmu nepomohly.
Ve vzájemném měření sil se
poprvé radovaly Mladé pušky po
výsledku
141:122.
Do
exhibičního utkání zasáhli také
další borci s prostějovskou minulostí - Eugene Lawrence, Pavel Bosák, Kamil Švrdlík, Lukáš
Palyza, Jaromír Bohačík a Jakub
Krakovič.

„Mladé pušky“ ještě ani jednou
neslavily vítězství, a tak chtěly
udělat vše pro to, aby do třetice
prestižní výhru získaly na svou
stranu. Od začátku mladší basketbalisté předváděli úžasné
kousky, i když na sehrání pár útoků
potřebovali. Dokonce v jejich
podání byl poznat i náznak obrany,
což v podobných utkáních nebývá
příliš zvykem. Povedenou desetiminutovku zakončil výstavním
buzzerem z poloviny hřiště Autrey
a „Pušky“ vedly 34:24.
Úvod druhého dějství vyšel
lépe Mazákům, kteří využili
pár nedotažených akcí soupeře
a především hrozili čím dál více
z dálky. Jenže mladá kolena se
„Puškám“ nerozklepala. Párkrát
zafungovala děčínská spolupráce

a také přidal ruku k dílu ostravský
Painter. Díky tomu „Pušky“
nastřílely za čtvrtinu 45 bodů.
I přes inkasovaných osmatřicet bodů
tak získaly další náskok k dobru při
cestě za svým prvním vítězstvím.
Ani poločasová přestávka na obrazu hry nic nezměnila. Mladé
pušky už ale nebyly tak produktivní jako v předchozím dějství.
I tak si ale udržovaly značný náskok
a jako první v zápase překonal stobodovou hranici Jaromír Bohačík.
V závěru ale Mazáci využili pár
chybiček Pušek a stáhli rozdíl na
patnácti bodů. To v takovém zápase není nemožné zlikvidovat.
A tak se Mazáci vytáhli s aktivnější
obranou a vsadili vše na střelbu
z dálky. Tato taktika se jim vyplácela a přiblížili se až na dostřel deseti

Poprvé se z vítzství na All - Star game radovaly mladé pušky. Foto: www.bkdecin.cz

bodů, jenže střeleckou slinu chytil konci zápasu vysloužil cenu MVP
Deshawn Painter, který pálil zpoza pro nejužitečnějšího hráče. (lv)
Statistiky z utkání
trojkového oblouku s nevídanou
najdete na straně 22
přesností a i díky 29 bodům si na

„Výsledek není d&ležitý, ale mladí
chtli víc,“ konstatoval Pavel Slezák
DĚČÍN Tradičním účastníkem
exhibičních zápasů nejvyšší basketbalové soutěže je v posledních
letech Pavel Slezák a platilo to
také v případě posledního Utkání hvězd. Prostějovské křídlo
bylo nejlepším střelcem Mazáků
a minuty na palubovce si opět
patřičně užívalo.
„Přišlo hodně lidí, takže jsme si to
všichni užili. Myslím, že se všichni
bavili, navíc se vybraly peníze na dobrou věc a to je v takových případech
rozhodující. Výsledek není důležitý,
ale na Mladých puškách bylo vidět,
že chtěly vyhrát. Rozjely se a nám se
je už nepovedlo zastavit. Padalo jim

tam všechno,“ komentoval utkání
zkušený basketbalista.
O důležité body vítězů se na druhé
straně staral bývalý prostějovský
Orel Lukáš Palyza, který si
momentálně zahrál na domácí
děčínské palubovce a výhodu
znalosti prostředí patřičně využil
a zaznamenal šestadvacet bodů.
„Před zápasem jsme si řekli, že
předchozí sérii musíme zlomit a že
k tomu přistoupíme zodpovědněji,
což se podařilo. Ale Mazáci podle mě
hráli tak na dvacet procent a trošku
nám to darovali,“ usmíval se Palyza.
Vítěznou taktiku naordinoval
Mladým puškám trenér Levell

Foto: Josef Popelka

Sanders, který ještě nedávno proti
mladším ročníkům nastupoval
a podílel se na výhrách ostřílených
basketbalistů. „Naposledy v Ústí
nám Mazáci utekli brzy a to pak ani
pro diváky nebylo zajímavé. Tentokrát ale trenér Sanders jasně vyhlásil, že chceme vyhrát a půjdeme za
tím,“ prozradil Tomáš Pomikálek.
Žádné obavy o výsledek neměl jeden
z nejlepších střelců Kooperativa
NBL Jaromír Bohačík, který hostuje
v USK Praha a je stále kmenovým
hráčem Prostějova. „Vyhrajeme
a rozhodnou trojky,“ řekl svůj tip
v předstihu Bohačík a záměr se
spoluhráči splnil do puntíku. (lv)

Koše proti D15ínu budou mít v1tší cenu
PROSTĚJOV Společná charitativní akce českého basketbalu
a České televize Každý koš pomáhá
vstoupila do druhého desetiletí
svého života. Ambice zůstávají stejné - spojit celou basketbalovou
rodinu, aby pomohla těm, kteří
to nejvíce potřebují. Basketbalisté Prostějova se k projektu připojí
v domácím zápase proti Děčínu
14. ledna. V tomto duelu přispěje

klub částkou 100 korun a hráč desetikorunou za každý svůj bod. „Je to
důvod navíc, proč vyhrát. A k tomu
nastřílet co největší počet košů,“
shoduje se prostějovská kabina.
Také letos bude akce pomáhat
konkrétním lidem. „Tentokrát
jsme společně s nadací Konto
Bariéry vybrali opět dva příjemce
daru. Konto Bariéry je nadace
s vysokým společenským kreditem,

která dlouhodobě pomáhá handicapovaným. Pro naši pomoc v rámci
projektu KKP je důležitá transparentnost a nejvyšší míra společenské
odpovědnosti. Spolupráce s Kontem Bariéry nám dává jistotu,“ prozradil předseda Asociace ligových
klubů Tomáš Kotrč.
Vybrané prostředky získají dvě
dívky. Pomohou Janě Hanové,
která je uvázána na invalidní vozík

a po zhoršení zdravotního stavu
potřebuje nový mechanický vozík
a Míše Švajdové. Ta se zotavuje po
úrazu, který utrpěla po střetu s tramvají v Praze na Florenci a potřebuje
speciální rehabilitační pomůcky.
„Jsem ráda, že ve spolupráci s basketbalovou federací se do našeho projektu Sport bez bariér zapojili aktivní
a zdatní sportovci, aby upozornili na
lidi, kteří v životě měli méně štěstí.

Každý koš pomáhá podpořit úžasné
mladé ženy, které statečně bojují se
zdravotním postižením. Od Konta
Bariéry díky této sbírce získají nezbytné zdravotní pomůcky - nový
aktivní vozík a speciální ortézu na
ruku. Taková pomoc těší nejen mě,
ale určitě i basketbalisty v celé republice, kteří se do povedené akce zapojí,“ prohlásila Božena Jirků, výkonná
ředitelka Konta Bariéry.
(lv)

letos slavíme jubileum...
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Tenisový challenger zvýšil dotaci, všechny špi5kové akce TK PLUS pokra5ují
„V době, kdy je společnost rozpolcená, politická situace nestabilní
a firmy nerozhodné, je to velký úspěch,“ těší se Miroslav Černošek
PROSTĚJOV Předvánoční atmosférou se nesla tradiční tisková
konference marketingové společnosti TK PLUS, při které se bilancoval rok 2016, a představily se projekty nadcházejícího roku.
Ani v roce 2017 nebude v kalendáři akcí této úspěšné agentury
chybět atletická Zlatá tretra, tenisová klání UniCredit Czech Open
a mistrovství světa družstev do 14 let, ale také akce kulturního
charakteru. A pořadatelé můžou už teď říct, že všechny podniky
mají finančně pokryté. Do nového roku tak vstupuje agentura
v dobré kondici.

Ladislav VALNÝ
„Rozhodující jednání máme úspěšně
za sebou, prakticky všechna dopadla
dobře. V době, kdy je společnost rozpolcená, politická situace nestabilní
a firmy nerozhodné, je to velký
úspěch. Naši dlouhodobí a klíčoví
partneři nám zachovali přízeň, za
což jsem velmi rád. Můžu díky tomu
říct, že naše projekty budou mít opět
excelentní obsazení a špičkovou kva-

litu,“ mnul si ruce spokojeností Miroslav Černošek, jednatel marketingové
společnosti TK PLUS.
Jednou z vlakových lodí letošních
akcí bude opět atletická Zlatá tretra.
Nejlépe obsazený atletický mítink na
českém území se tentokrát uskuteční
až 28. června 2017. Organizátoři znají
i první jména. Na Městský stadion do
Vítkovic těsně před prázdninami dorazí americký dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor

a česká rekordmanka ve skoku o tyči
Ptáčníková. „Můžu vyjádřit optimismus z pohledu účasti Usaina Bolta.
V Monaku sám prohlásil, že přijede
na místa, kde se cítí nejlépe. A Ostravu má opravdu rád. Pokud se nestane
nic nepředpokládaného, dorazí,“ prozradil Černošek.
Špičkový bude také tenisový
UniCredit Czech Open, který musel zvýšit svou dotaci, aby se udržel
v nejvyšší kategorii challengerů.
„O změnách rozhodlo vedení ATP
a my jsme se dokázali přizpůsobit. Je
to klíčové z pohledu obsazení. V tomto ohledu jsme udělali maximum,
abychom do Prostějova zase přivezli
špičkové hráče,“ prohlásila šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková, která bude na začátku
srpna opět i v roli ředitelky světového
šampionátu družstev v kategorii do

Na Silvestra to bželo nejrychleji Voráovi

Za pět kol inkasoval vítěz PĚTIKILO
PROSTĚJOV Osmatřicátý ročník Silvestrovského běhu
sice netrhal rekordy, co se týče časů, ale organizátoři z SK
Prostějov si zase mohli pochvalovat solidní účast. Mezi
muži premiérově kraloval Dominik Voráč, jenž porazil
loňského vítěze Bronislava Khýra. Mezi ženami nejrychleji upalovala Zuzana Svobodová. „Přestože letos nepřálo
počasí, s účastí jsme maximálně spokojení. Zejména v žákovských kategoriích bylo startovní pole široké,“ spokojeným hlasem komentoval Dušan Vystavěl, hlavní organizátor. Celkově se ve výsledkových listinách všech kategorií
objevilo šestaosmdesát jmen.
Organizátoři z oddílu orientačního sportu SK Prostějov uspořádali letošní Silvestrovský běh podle osvědčeného modelu let
minulých.
Pro nejmenší byly vyměřeny traťové distance v délce pěti set
metrů. O něco starší děti běžely kilometr, ženy, dorostenky
a starší žáci pak zvládli délku 2200 metrů. Dorostenci s veterány
měli ještě o tisíc metrů delší okruh. Královský závod mužů pak
provedl Kolářovými sady účastníky celkem pětkrát, což dohromady činilo pět a půl kilometru.
Vzhledem k počasí se nedal očekávat atak traťového rekordu,
což se i potvrdilo. „Počasí nějakou roli sehrálo, ale nijak dramatickou. Ony ty rekordy jsou totiž velice kvalitní,“ konstatoval
Vystavěl.
Vrcholem dne byl mužský závod, ve kterém se odehrál předem
očekávaný souboj dvou prostějovských vytrvalců. Minulý vítěz
Bronislav Khýr si to rozdal s Dominikem Voráčem a vítězství
slavil téměř o dvacet let mladší běžec. „Absolutně jsem to nečekal. Broňa je nejlepší běžec na Prostějovsku, ani nevím, jak to
vyšlo. Možná je to tím, že jsme oba v jiné fázi přípravy. Já dělám
na rychlosti, on nabírá kilometry,“ smál se v cíli vítězný Voráč
a doplnil: „Rozhodlo se v posledním kole. Na čtvrtém kilometru jsem vycítil šanci a vystupňoval tempo. Pět set metrů před
koncem už jsem věřil, že to vyjde.“ Poražený Khýr z druhého
místa tragédii nedělal. „Věděl jsem, že Dominik bude největším
soupeřem. Celou dobu jsem se ho držel, v posledním kole už
jsem věděl, že to nepůjde, tak jsem zvolnil,“ popsal průběh závodu Bronislav Khýr a postěžoval si na klima: „Nepříjemná byla
vlhkost vzduchu. Špatně se dýchalo.“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Trio nejúspšnjších muž' letošního Silvestrovského bhu.
(zleva) Bronislav Khýr, Dominik Vorá& a Martin Tomica.
Foto: Zdenk Vysloužil

Mnohem těsnější vítězství se zrodilo mezi ženami. Zuzana
Svobodová závodící za Drnovice předstihla mladičkou Anežku Líznerovou o pouhé dvě vteřiny. „Jezdím sem pravidelně.
Vyhrála jsem už podruhé. S časem jsem spokojená, zlepšuji se
každým rokem, doufám, že to tak bude pokračovat. Ale že bych
s tím předem počítala, to rozhodně ne,“ usmívala se v cíli Svobodová a pokračovala: „Jakmile jsem se ráno probudila, cítila jsem,
že dnes to půjde. O tom, že bych nepřijela, jsem vůbec neuvažovala. Já běhám za Drnovice, ale bydlím kousek od Slatinek.“
Zvláštní uznání pak zaslouží i běžci staršího data narození. Přece
jenom po čtyřicítce si huntovat tělo v podobném nečase, není
jen tak. „Dalo to zabrat, špatně se dýchalo. Ty dva, co mě předběhli, jsem neznal. Před startem jsem si ale věřil, že bych mohl
být do třetího místa. Spokojený jsem i s časem,“ poznamenal
třetí mezi veterány František Horna.
Pro úplnost je třeba dodat, že mezi dětmi v kočárku zvítězila
Klára Nedomová, závod rodičů s dětmi patřil Šimonu Hradilíkovi. Mezi nejmladšími žáky byli nejrychlejší Tereza Fritzová
a Ondřej Koutný. Další žákovské kategorie patřily Janu Koutnému, Anetě Fritzové a Jiřímu Horákovi. Mezi dorostenkami
zvítězila Anežka Líznerová a všem dorostencům ukázal záda
Ondřej Vystavěl.
Závody se uskutečnily za podpory Okresního sdružení České unie sportu Prostějov, statutárního města Prostějov a pod
(zv)
záštitounáměstkyněprimátorkyIvanyHemerkové.
výsledky najdete na www.vecernikpv.cz

14 let. „Získali jsme pořadatelství na
další dva roky. Je to pro nás prestižní
záležitost a na mistrovství se těšíme,“
řekla Černošková.
Pokračovat budou i další projekty.
TK PLUS bude spolupořádat vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Olomouckého kraje, opět bude hledat
nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu,
připraví Večer mistrů a medailistů.
V závěru roku bude hostit tenisovou
extraligu. Stojí také za finálovým
zápasem volejbalového Českého
poháru, což potvrzuje skutečnost, že
i nadále bude podporovat prostějovský klub. „Doma chceme dominovat
a v rámci našich možností se budeme snažit uspět i na evropské scéně.
V roce 2017 oslavíme desáté výroční
našeho vstupu do volejbalu a už za
to máme jeden dárek. Máme totiž
plné všechny věkové kategorie už od

Manželé )ernoškovi na setkání s novinái, kde potvrdili stabilitu marketingové
spole&nosti TK PLUS.
Foto: eská sportovní/Pavel Lebeda

přípravek. Volejbal je u dívek v Prostějově nejoblíbenějším kolektivním
sportem a to nás těší,“ poznamenal
Petr Chytil, jednatel TK PLUS.
Marketingová společnost bude nadále působit i na kulturním poli.

Připravuje se nový ročník divadelní
přehlídky Aplaus, vyhlášení Cen
Olomouckého kraje v oblasti kultury a do Olomouce se bude stěhovat
výstava Jiří Kolář - legenda světové
koláže.

Regionální házenká,i tráví
pauzu v klidném st,edu tabulky
PROSTĚJOV, KOSTELEC NA
HANÉ Relativní spokojenost. Dvě
regionální házenkářské bašty mohou strávit vánoční svátky v klidu.
Umístění prostějovského i kosteleckého týmu v polovině tabulky předznamenalo solidní bodový zisk. „Po
špatném začátku musíme být spokojení,“ potvrzuje prostějovský trenér
Svatopluk Ordelt. „Já jsem spokojený
částečně. Myslím si, že jsme měli víc
bodovat doma,“ přidává Jiří Grepl,
trenér Kostelce.
Obě mužstva měla zcela rozdílné vstupy
do sezóny. Zatímco podceňovaný Kostelec šokoval čtyřmi výhrami v řadě, Sokol
I naopak ze čtyř utkání vytěžil pouhé dva
body. „Začátek byl opravdu nevydařený,
vůbec se nám nedařilo,“ poznamenal
Ordelt.
Sinusoida výkonů a výsledků obou týmů
se pak opět protnula, ale opačným směrem. Prostějovští začali vyhrávat, Kostelec naopak postihla výsledková krize,
když prohrál tři zápasy za sebou, včetně
prestižního derby, navíc na domácí palubovce. Prostějovští dokázali porazit
i silné Ivančice a začali tabulkou stoupat
nahoru. „Herně jsme se zvedli a podávali
výkony, jaké jsem si představoval od začátku sezóny. Nakonec jsme skončili pátí.
Takže první půlka špatná, druhá vydařená,“ hodnotil Ordelt.
Kostelec se naopak z průběžné první
příčky pomalu sesunul až na hranu lepší
poloviny druholigového pole. Dvanác-

Pomyslným králem regionu se stali házenkái Prostjova, kteí takhle slavili po
derby v Kostelci na Hané.
Foto: Zdenk Vysloužil

tibodový zisk a šestibodový náskok na
předposlední Kuřim však po předsezónním martyriu nevypadá špatně. „Já
jsem spokojený s tím, jak to dopadlo. Po
tom vstupu jsem si ale říkal, že bychom
se mohli pohybovat v horních patrech
tabulky, což by byl úspěch. Za příznivých
okolností jsme mohli skončit klidně třetí,“ říká Jiří Grepl a dodává: „Prohráli jsme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

doma s Prostějovem a Ivančicemi. Na
druhou stranu jsme dovezli šest bodů
z venku, což jsme nečekali. Řekl bych, že
moje uspokojení je tak sedmdesátiprocentní.“
Momentálně mají házenkáři tradičně
volnější období. S přípravou začnou
až v průběhu ledna. Druholigová soutěž začíná až 18. února 2017.

TABULKA 2. LIGY JIŽNÍ MORAVA PO POLOVINÌ SOUTÌŽE
Hustopeče
11
9
0
2
345:269
Ivančice
11
8
1
2
323:255
Maloměřice
11
6
1
4
278:256
Tišnov
11
6
1
4
338:328
Prostějov
11
6
1
4
312:324
Bohunice
11
6
0
5
270:259
Kostelec na Hané
11
6
0
5
318:339
Napajedla
11
5
1
5
308:301
Telnice
11
3
2
6
301:314
Vel. Meziříčí
11
4
0
7
286:334
Kuřim
11
3
0
8
304:333
Juliánov
11
0
1
10
293:364

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

Juniorky TJ OP jsou v krajském přeboru suverénní Kanáru opět kralovali
a nezadržitelně směřují do kvalifikace o první ligu tenisté z Prostějova
PROSTĚJOV Několik let už se
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov marně snaží o postup do
1. ligy juniorek. V předchozích
dvou sezónách jim pokaždé těsně
unikl průnik do kvalifikace o tuhle
soutěž, ale tentokrát jsou vysněnému cíli jednoznačně nejblíž. A šance se pomalu sune k realitě.

Marek SONNEVEND
Juniorský výběr „ópéčka“ totiž suverénně vede krajský přebor 2016/2017
dané věkové kategorie, když během
první poloviny zápasového programu neztratil ani bod! Vyhrál všech
osmnáct utkání, dvanáctkrát 3:0
a šestkrát 3:1. Díky tomu si vybudoval
v čele tabulky výrazný desetibodový
náskok před konkurenční Olomoucí, v odvetné části si tedy může dovolit třikrát výsledkově klopýtnout,
a přesto o účast v závěrečné baráži
nepřijde. „Je pravda, že v minulých
letech to dvakrát bylo velké zklamání,

když jsme o kousek nepostoupili do Druhá polovina soutěže začíná OP Prostějov A (od 10.00 a 13.00
kvalifikace právě kvůli olomoucké- tuto neděli 8. ledna a na programu hodin v Letní hale TK PLUS u vemu týmu. Tím větší mám radost, že je derby TJ OP Prostějov B - TJ lodromu).
jsme tentokrát na jeho hřišti dokázali
dvakrát zvítězit tři jedna a v součtu se
všemi ostatními výhrami pevně jdeme za splněním prvního dílčího cíle. Výsledky - 1. a 2. kolo: Prostějov A – Prostějov B 3:0 (13, 9, 14) a 3:0
(10, 12, 14). 3. a 4. kolo: Šternberk B – Prostějov A 0:3 (-21, -5, -14)
Sezóna je však ještě dlouhá, proto a 0:3 (-16, -18, -14), Olomouc B – Prostějov B 3:1 (-23, 21, 23, 11) a 1:3
nesmíme polevit,“ řekl šéftrenér TJ (-21, 20, -22, -22). 5. a 6. kolo: Prostějov A – Šumperk 3:0 (19, 21, 20)
OP Ladislav Sypko.
a 3:1 (-23, 22, 15, 14), Prostějov B – Šternberk B 1:3 (-17, 16, -23, -15)
Pokud jeho svěřenky letošní KP a 3:2 (20, -19, -8, 22, 13). 7. a 8. kolo: Přerov C – Prostějov A 0:3 (-18,
juniorek skutečně ovládnou, -19, -17) a 1:3 (-15, -18, 24, -15), Šumperk – Prostějov B 3:1 (21, -17, 10,
absolvují výše zmíněnou baráž 10) a 3:0 (10, 23, 12). 9. a 10. kolo: Prostějov A – Přerov B 3:0 (19, 19,
formou jednorázového turnaje 18) a 3:0 (10, 19, 17), Prostějov B – Přerov C 2:3 (-19, 28, -16, 8, -11)
s nejslabšími družstvy probíhající a 3:2 (18, -24, -10, 13, 7). 11. a 12. kolo: Litovel – Prostějov A 1:3 (-13, 25,
první ligy a s dalšími vítězi jiných -18, -21) a 1:3 (-12, -22, 20, -19), Přerov B – Prostějov B 3:0 (21, 12, 16)
přeborů. „Zatím to holky zvládají a 3:1 (16, -23, 15, 17). 13. a 14. kolo: Prostějov A – Uničov 3:0 (15, 21, 17)
výborně a celý mančaft zaslouží vel- a 3:0 (21, 19, 19), Prostějov B – Litovel 2:3 (20, -12, -14, 25, -8) a 0:3 (-17,
-20, -17). 15. a 16. kolo: Olomouc A – Prostějov A 1:3 (-21, -17, 19, -10)
kou pochvalu. Ale jak už jsem řekl, a 1:3 (-15, 18, -20, -21), Uničov – Prostějov B 3:0 (18, 14, 23) a 3:0 (21, 11,
nesmíme přestat makat. Velké podě- 17). 17. a 18. kolo: Prostějov A – Olomouc B 3:0 (12, 11, 11) a 3:0 (24, 10,
kování patří vedle děvčat také mému 3), Prostějov B – Olomouc A 0:3 (-18, -7, -15) a 0:3 (-12, -15, -19).
trenérskému kolegovi Jardovi Klu- Průběžné pořadí KP juniorek 2016/17 po 18. kole: 1. OP Prostějov
sákovi, s nímž oba naše týmy včetně A 54, 2. Olomouc A 44, 3. Šumperk 34, 4. Uničov 33, 5. Litovel 30, 6.
béčka v juniorském kraji společně Přerov B 28, 7. Přerov C 15, 8. Šternberk B 14, 9. OP Prostějov B 9, 10.
Olomouc B 3.
vedeme,“ zdůraznil Sypko.

TJ OP v KP juniorek 2016/17

>>>dokončení ze strany 27
seda Slovenského tenisového svazu
Pozici nejlepší deblistky roku obháji- Tibor Macek.
(lv)
la Lucie Šafářová, účastnice Turnaje
TENISOVÁ ANKETA
mistryň ve čtyřhře a olympijská medailistka. Zkušená hráčka tvrdí, že se
ZLATÝ KANÁR
jí podobně bude v příští sezóně dařit Zlatý kanár 2016: Fedcupový tým ČR.
i ve dvouhře. „Na Floridě jsem ab- Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych
solvovala skvělou přípravu. Konečně (TK Agrofert Prostějov)
česká hráčka: Karolína
jsem zdravá. Strašně se těším na zá- Nejlepší
Plíšková (TK Sparta Praha)
pasy a doufám, že se mi bude dařit,“ Postup na žebříčku ATP: Adam
přeje si Šafářová.
Pavlásek (TK Agrofert Prostějov)
Nejlepší sezónu v kariéře bude Bar- Postup na žebříčku WTA: Barbora
boře Strýcové připomínat cena za Strýcová (TK Sparta Praha)
roku - chlapci: Dalibor Svrčina
postup na žebříčku WTA. „Vůbec Talent
(TK Agrofert Prostějov)
bych se nezlobila, kdybych se ještě Talent roku - dívky: Denisa Hindová
o pár příček posunula. Stačilo by (I. ČLTK Praha)
o kousek,“ pousmála se dvacátá hráč- Deblista roku: Lucie Šafářová (TK
Agerofert Prostějov)
ka světa.
roku: Fedcupový tým ČR (KaroCeny za Talenty roku se stal pros- Tým
lína Plíšková, Strýcová, Hradecká, Kvitějovský Dalibor Svrčina a Denisa tová, Allertová, kapitán Pála)
Hindová z I. ČLTK Praha, nejlepším Nejlepší tenista na vozíčku: Ladislava
tenistou na vozíčku Ladislava Poříz- Pořízková (Centrum tenisu na vozíku
ková a Cenu prezidenta ČTS získali Českého tenisového svazu vozíčkářů
v Praze)
olympijští medailisté z Ria a před-

