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Zn.: Svého partnera stále miluji...
Martin ZAORAL

➢
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Takto se na internetové seznamce pro nezávazný sex prezentují
šestaticetiletý Michal a devtadvacetiletá Markéta.
Foto: internet
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PROSTĚJOV „Najde se nějaký pohledný muž sportovní postavy, co je ujetý na sex stejně jako já? Jsem
bi, takže nemám problém jít i do holky. Je mi dvacet,
žiju v Prostějově a jsem zadaná.“ Tak to je jen jeden
z řady inzerátů, které lze dohledat na seznamkách,
které jsou určeny lidem hledajícím své štěstí v nezávazných vztazích. Ty se staly skutečným fenoménem
dneška...

NĚ
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RYCHLÝ

Jsme „hodnìjší“
Prostějov (mik) – Večerník jako
první získal statistiku počtu přestupků, kterých se Prostějované dopustili v roce 2016. Jak potvrdil velitel
Městské policie Prostějov, našinec
šel zřejmě do sebe a hřešil mnohem
méně než předešlý rok. „V roce 2016
došlo na území Prostějova celkem
k 7 464 spáchaným přestupkům, což je
o 719 událostí méně než v roce 2015.
Jde o značný pokles,“ uvedl Jan Nagy.
Večerník se tomuto tématu bude obsáhle věnovat v příštím vydání.

Stromek dnes padne
Prostějov (mik) – Právě dnes, v pondělí 9. ledna, se pracovníci technických
služeb pustí do vánočního stromu na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
„Smrk oprostí od větví, které budou
rozštěpkovány a drť bude použita na
záhony ve městě. Kmen bude rozřezán
a dřevo poputuje do Seloutek. Takto
jsme se dohodli s tamním starostou,
který Prostějovanům vánoční strom
daroval,“ řekl Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Prostějova.

Øádilo se ménì, ale...
Prostějov (mik) – Také letošní novoroční oslavy v Prostějově se neobešly
bez vandalského řádění. A opět stejně
jako vloni to odnesly odpadkové koše.
„Při silvestrovských a novoročních
oslavách opilí Prostějované zcela zničili
čtyřiadvacet košů, je to zhruba o polovinu méně než předešlý rok,“ potvrdil
Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. „Dalo by se říct, že
vandalové řádili méně než vloni, přesto
došlo ke značným škodám, které budeme muset uhradit z městské kasy,“ podotkl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Při pátečním Tradičním městském
plese v Národním domě nemohla
pochopitelně chybět bohatá tombola. Lehce to zašumělo v hlavním
sále těsně poté, co byl jako výherce hlavní ceny vylosován mladý
muž. Ten si s jemně zardělou tváří
došel až k pódiu pro drahý obraz
se sedící nahou ženou. „No, kam
s ní? Tak samozřejmě do ložnice,“
nenechal nikoho na pochybách
o dalším osudu vyhraného obrazu
šťastný výherce tomboly. Jen aby
pro jeho úmysl měla pochopení
také manželka...

Agentura
O tom, že v Prostějově za pár let
skončí veškeré herny s čertovými
skříňkami, sázkové kanceláře
a jiná místa tohoto druhu, nemůže
být pochyb. Vedení magistrátu ale
kromě zákazu hazardu uvažuje
zcela vážně o další nové vyhlášce,
která vyžene pracovnice nejstaršího
lidského řemesla z celého Prostějova!
Agenturu Hóser o tom informovala
samotná primátorka.
„Lehkých ženštin je v Prostějově strašně
moc, lákají naše chlapy do svých bytů
a tam je zneužívají. Jako primátorka
i místopředsedkyně Ligy žen v Prostě-

pohledem Martina Zaorala

tt1POEʏMÓtt
Vše, co pokryje, zkrásní. Řeč je samozřejmě o sněhu. V pondělí začal konečně padat v množství větším než malém a radost udělal zejména dětem.
Zato nerudní občané vyšších poloh prostějovského regionu si s Jarkem
Nohavicou mohli po celý týden notovat „Večer to odhážu, namažu záda,
ráno se vzbudím a zas kurva padá...“
ttÁUFSâtt
Falešní králové vystrkovali brady. Dříve bylo běžné, že na Tři krále koledou
chodili všichni chudí. Dnes je Tříkrálová koleda vyhrazena lidem vybírajícím peníze pro charitu. Zároveň přitahuje podvodníky. Někteří z nich
vyrazili na koledu s předstihem. Na tom by nebylo nic špatného, pokud
by nepředstírali, že peníze koledují pro charitu, jejíž známkou měli opatřenu svoji pokladničku. Odchytli je strážníci. Takto vybrané peníze by jinak
místo pomoci starým a bezmocným skončily na dně automatů.
tt4UʭFEBtt
Sérum pravdy i iluze. Říká se, že ve víně je pravda. Ale je v něm i lež. Alkohol totiž ještě z nikoho neudělal tanečníka, zpěváka, playboye ani siláka.
Ale spoustu lidí dokázal přesvědčit, že jimi jsou. To byl zřejmě i případ bezdomovce, který se s téměř třemi promile alkoholu v krvi promenádoval po
obchodě a posléze se popral se strážníky. Skončil na záchytce.
ttɇUWSUFLtt
Chodí chřipka okolo... Během svého života jsem pochopil, že nejspolehlivějším lékem proti nemoci je nevšímat si jí a tvářit se, jako by nebyla. A když už to
dál nejde, přijde na řadu česnek a slivovice. Řádící chřipkovou epidemii však již
nemohli déle ignorovat v prostějovské nemocnici, kde uzavřeli oddělení LDN.
tt1ÈUFLtt
Písně o lásce. „Piju jako duha, svítím všema barvama, zdrátovanej pletu si i ruce
s nohama.“ Každá správná píseň by měla být o lásce. A to skupina Alkehol určitě dodržuje. V klubu Apollo 13 se totiž vyznala ke své lásce k alkoholu.
tt4PCPUBtt
Někdy stačí málo. V sobotu zahrála v Muzeu kočárů legendární folková
skupina Nezmaři. Jiní nezmaři se o pár hodin před koncertem setkali ve
Slatinicích. Od lázeňského areálu jako každý rok odstartoval Zimní běh
přes Kosíř. Přestože zdolání této „ledové hory“ určitě nebylo snadnou záležitostí, člověk toho k němu mnoho nepotřeboval. Stačilo se rozběhnout...
tt/FEʏMFtt
Anděl na horách, které přenáší láska. Dva aktuální filmové hity nabídlo v
neděli prostějovské kino Metro 70. Otázkou je, jak by to dopadlo, pokud
by Anděl Páně navštívil romantický La La Land. Zřejmě by z toho nakonec
vznikla nějaká další Láska nebeská.



Bílé Prostějovsko. Bílá peřina po
letech pokryla velkou část prostějovského regionu. Sníh udělal radost především dětem, méně už pak
z pochopitelných důvodů řidičům.
A do toho ty mrazy! Ale řekněme si
upřímně, kdy naposledy byla u nás ta
pravá zima? Je jen škoda, že toto počasí nepřišlo dřív, hlavně na Vánoce.

Michal KADLEC

„7 dnù Veèerníku v kostce“

MILUJE
ME



letos slavíme jubileum...
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Třikrát v jednom! O silničních pirátech informujeme často, ale pětadvacetiletý mladík určitě dlouho povede
všem statistikám! Hned na Nový rok
v noci ve Svatoplukově ulici naboural
do semaforu. A co myslíte? Policistům nadýchal přes dvě promile alkoholu, byl pod vlivem marihuany,
navíc měl soudní zákaz řízení!
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jově proti tomu důrazně protestuji. A
udělám všechno pro to, abychom společným úsilím ty ku..., tedy prostitutky
z našeho krásného města vyhnali,“
nechala se slyšet Alena Rašáková. Pro
je kupodivu i její předchůdce ve funkci primátora Miroslav Nakaseseděl.
„Lehké děvy to párkrát zkoušely i na
mě, ale pochopitelně neuspěly. Je to ale
dotěrný hmyz, který je potřeba vyhubit.
Zjistil jsem totiž, že za nedávnou neúčastí některých našich členů na jednání
zastupitelstva mohly právě prostitutky.
Jmenovat dotčené politiky, kteří klesli
na samé orální dno, tedy chtěl jsem říct
morální dno, rozhodně nebudu. Všichni jsou totiž ženatí a nechci jim způsobit
problémy,“ řekl Agentuře Hóser prostějovský exprimátor.

KRIMI


Nejde o kriminální čin obludných rozměrů, spíše o podvod, který zavání hyenismem.
Strážníci v Prostějově odhalili falešné Tři krále ve věku od
dvanácti do jednadvaceti let.
A to ve chvíli, kdy v podomácku vyrobené kasičce měli sto
třiadevadesát korun od lidí,
kteří věřili, že peníze půjdou
buď potřebným, nebo dětem
do dětských domovů.

193
O žádné oficiální Tři krále ale
nešlo, nýbrž o podvodníky,
kteří si chtěli přivydělat na
tradiční charitativní akci, jež
se koná vždy v první polovině
ledna. Výtečníci půjdou před
správní orgán, spíše by si ale
zasloužili někam nakopat...

www.
vecernikpv.cz

Podle policie ale bude velmi složité
prostitutky vystěhovat z Prostějova
a vůbec zakázat sex za úplatu. „Ty
holky to všechno dělají doma, na ulici
už nešlape žádná z nich. Krom toho
jsou chodníky v Prostějově v tak šíleném stavu, že by si prostitutky zlomily nohu. Vypátrat je, jak nabízejí sex
v domácnosti, bude hodně složité.
Ono kolikrát prostitutku nerozeznáte od normální slušné ženy,“ pokrčil
rameny Jan Nagymároš, velitel prostějovských strážníků.
Takže celoplošný zákaz prostituce se
může v Prostějově minout účinkem.
„Jak radní chtějí v případě zákazu
tohoto bohulibého řemesla odhalovat jeho porušování? Je to naprostý
nesmysl! A vůbec je těžké i to, jak od-

dělit prostituci od běžného milování.
Mně například manželka nedávno
po pěti letech dovolila sex, ale musel
jsem jí zaplatit tím, že jsem týden
vysával, myl nádobí, pral prádlo
a žehlil. To chce paní primátorka říct,
že moje žena je prostitutka? To bych
si vyprosil,“ řekl rozčíleným hlasem
Agentuře Hóser jeden z prostějovských opozičních zastupitelů, který si
kvůli ostudě nepřál být jmenován.
Je tedy otázkou, zda vedení města
v tomto případě nešlápne vedle. Pak by
totiž museli oni sami šlapat chodník...
Za Agenturu Hóser Majkl

Takovou sumu peněz věnuje prostějovský tenisový klub tomu, kdo
se nejvíce zaslouží o dopadení lupiče, který přepadl a ošklivě zranil
Petru Kvitovou. Dotyčný dostane
půlku peněz po obvinění pachatele, druhou pak po jeho odsouzení.
Na muže, kterého dvojnásobná
wimbledonská vítězka dokonale
popsala, tak může začít hon...
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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.

ANTONIO HORVÁTH
se narodil 8. prosince 2002 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. listopadu 2016. Jeho zdánlivé stáří
je 14 let, měří mezi 145 až 150 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

Foto: Michal Kadlec

SVÌTLANA
NÁLEPKOVÁ
Herečka a v poslední době především zpěvačka skvělých šansonů
byla hlavním kořením Tradičního městské plesu v Prostějově.
Světlana dokázala svým zpěvem
probudit tak trochu „spící“ atmosféru v Národním domě, ona
sama se ostatně po celý páteční
ples prý bavila skvěle...
 



„NEMÁŠ
DESETIKORUNU?
TAK JDI DO HAJZLU! “
Člověk rád pomáhá lidem v tísni,
ale reakce jednoho bezdomovce
nás tak trochu vyvedla z míry
POÈASÍ v regionu

ERIK DŽUDŽO
se narodil 30. září 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. května
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozemzí
od 17 do 18 let, měří mezi 165 až 170
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.
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Hotel na nádraží je vyklizen

BOURAT SE
ALE NEBUDE!
PROSTĚJOV Na posledním
jednání zastupitelstva města
v loňskoém roce přednesl
opoziční zastupitel František
Fröml zprávu, která ostatním
komunálním politikům vyrazila
dech. Podle jeho vyjádření je už
rozhodnuto o demolici pravého křídla budovy hlavního
nádraží v Prostějově! V něm
ještě nedávno fungovaly hotel,
restaurace a nádražní bufet. Jak
ale Večerník zjistil, všechno je
jinak, i když některé souvislosti
nasvědčují připravovaným
velkým změnám.

Michal KADLEC
V nádražní hale visí u vchodu do restaurace a bufetu velká cedule s nápisem
ZAVŘENO! To samé na dveřích recepce hotelu. „Pronajímatel celého
komplexu nedávno zemřel a jelikož se
doposud nenašel žádný nový zájemce,
objekt uzavřeli,“ vysvětlila Večerníku
prodavačka květin z hlavního nádraží.

zjistili jsme

zpravodajství
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DALŠÍ
TRAGÉDIE
Stařenka nepřežila požár,
otec našel syna mrtvého!

Podle vyjádení majitel" #ást budovy hlavního nádraží v Prostjov zbourána nebude, pro veejnost je ale uzavena.
2x foto: Michal Kadlec

„Pronájem prostor ve výpravní
budově v železniční stanici Prostějov,
kde se nacházely restaurace, hotel a bufet, byl skutečně ukončen
z důvodu úmrtí nájemce. Nová
soutěž bude řešena výběrovým
řízením,“ potvrdil Marek Illiaš, tiskový mluvčí Generálního ředitelství
Správy železniční dopravní cesty
v Praze. „V současné době je

možné pro občerstvení cestujících
využít prodejnu Mr. Baker. V dané
železniční stanici je připravována
rekonstrukce, jejíž rozsah je ve fázi
zpracovávání,“ sdělil dále.
Illiaš však odmítl, že by majitel
SŽDC uvažoval o zbourání celé
budovy a uvolněný prostor by
využil k jiným účelům. „O demolici části budovy hlavního nádraží

v Prostějově nemám žádné informace,“ odpověděl na náš dotaz.
„Doufám, že o bourání opravdu
neuvažují. České dráhy nám už
berou starou lokomotivu a teď by
měl ještě Prostějov přijít o historickou budovu? To už by bylo moc,“
neskrývala rozpaky Alena Rašková,
primátorka statutárního města
Prostějova.

PROSTĚJOVSKO Nálezy dvou mrtvol v Rozstání a Ivani, o kterých
Večerník informoval v minulém čísle, nebyly bohužel na dlouhou
dobu posledními tragédiemi na Prostějovsku. K dalším dvěma došlo
na přelomu roku.
„V pátek 30. prosince po sedmé hodině ranní jsme obdrželi oznámení
o požáru a nálezu mrtvé čtyřiadevadesátileté ženy v rodinném domě
v Malém Hradisku. Provedeným šetřením nebyly zjištěny známky
cizího zavinění. Pro jeho vyloučení však byla nařízena soudní pitva.
Výše způsobené hmotné škody po požáru byla předběžně vyčíslena
na 300 tisíc korun. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího šetření,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
K rodinné tragédii pak došlo hned na Nový rok. „V neděli 1. ledna
po sedmé hodině ranní v rodinném domě v obci na Konicku nalezl
otec svého šestatřicetiletého syna bez známek života. Provedeným
dosavadním šetřením rovněž nebyly zjištěny známky cizího zavinění. Přesto byla pro jeho vyloučení nařízena soudní pitva a nadále
probíhá prověřování všech okolností úmrtí muže,“ sdělil František
Kořínek.
(mik)

ŽIDÉ MAJÍ V PROSTJOV VELKÝ PROBLÉM
PETICI PROTI HBITOVU PODEPSALO 3 126 lidí!
PROSTĚJOV Už je to odevzdáno, už je to hotovo! Ve čtvrtek
5. ledna 2017 proběhla schůzka
členů petičního výboru petice
„Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG
a ZŠ města Prostějova na ulici
Studentská v plném rozsahu
a beze změn“ s primátorkou
města. Členové výboru při této
příležitosti předali Aleně Raškové archy, na nichž se sešlo celkem 3 126 podpisů.

názor. „Naše práce předáním petice
nekončí, nové informace stále naleznete na našich webových stránkách www.studentskapv.cz,“ upozornil Aleš Michálek.
Primátorka Alena Rašková se během setkání vyjádřila, že je ráda, že
občanům Prostějova není lhostejné,
kde žijí. „Jisté je, že názor takového
množství lidí musíme brát v potaz,“
zdůraznila Alena Rašková. Vedení
města už v minulosti odmítlo původní návrh židovské nadace na
oplocení celého pozemku cihlovou
zdí. V současné době očekává nový
návrh, který by nijak výrazněji nezasáhl do podoby parku a zejména
neomezil provoz blízké školy. „Dosud nám žádný konkrétnější návrh
předložen nebyl,“ konstatovala
v závěru uplynulého týdne Rašková.

Podnětem pro vznik petice byl
záměr americké židovské nadace
na de facto obnovení zaniklého
židovského pohřebiště před prostějovskou reálkou v jeho původním rozsahu. „Dnešní památník
umístěný v parku na ulici Studentská je dle nás důstojnou a zcela dostatečnou připomínkou existence
před 75 roky zaniklého židovského
hřbitova. Obdobných zaniklých
pohřebišť, ze kterých jsou dnes
parky či na nich stojí jiné stavby, je
v naší zemi celá řada. Například jde
o Mahlerovy sady v Praze či Floru
Olomouc,“ vyjádřil se jeden z autorů petice Aleš Michálek, který zároveň poděkoval všem, kteří se nebáli
a podpisem pod petici vyjádřili svůj

Primátorka Alena Rašková se bhem setkání se #leny peti#ního výboru zmínila, že je ráda, že bhem sbírání podpis" nedošlo
k žádným antisemitským vystoupením.
Foto: archiv Aleše Michálka

MRZNE, AŽ PRAŠTÍ, KLUZIŠTĚ

RYBNÍK JE PLNÝ!

2x foto: Michal Kadlec
17010410015
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EXKLUZIVNĚ

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Také se vám v těchto třeskutých mrazech nechce ven? Jak komu! Drozdovický rybník
zcela obsadili rozradostnění bruslaři a hokejisté, ti dokonce vytlačili společně s ledovou krustou
skoro všechny kačenky na břeh. Na Prostějov udeřila zima v plné síle!
(mik)

TO DNES BALÍ
PROSTĚJOV O měsíc dříve než
v loňském roce končí provoz mobilního kluziště na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově. Dnes,
v pondělí 9. ledna, ho začnou
pracovníci dodavatelské firmy rozebírat. „Prožili jsme už druhou
sezónu s mobilním kluzištěm na
náměstí, a musím říct, že byla
stejně úspěšná. Návštěvnost byla
znovu vysoká, a to od rána do
večera. To nás přesvědčilo o tom,
že na konci listopadu letošního
roku ho necháme před muzeem
postavit znovu,“ řekl Večerníku
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Prostějova. „Skončili jsme
letos o měsíc dřív, protože vloni
během ledna a začátkem února
už vytížení kluziště nebylo takové, jaké jsme si představovali.
Ovšem když se dívám na teploměr
a zamrzlý rybník i říčku Hloučelu,
věřím, že milovníci bruslení během
ledna na nedostatek ledu určitě
nadávat nebudou,“ pousmál se
Jiří Pospíšil.
(mik)
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Místo smradlavého kiosku Nemocné HABRY ODOLÁVAJÍ
STOJÍ STROM
NA VÁŠ NÁMÌT
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PROSTĚJOV Denně kolem tohoto místa projdou tisíce lidí.
Ještě před rokem se prostor před
hlavním prostějovským vlakovým nádražím nacházel v naprosto dezolátním stavu. Nyní je zde
situace výrazně lepší.
Za bílou zdí bývalého objektu občerstvení před rokem byly k vidění
pouze odpadky, úplně zanesený
záchod i umyvadlo. „Tento prostor
může být rejdištěm potkanů i zdro-

jem infekce. Kdyby to snad bylo
někde na kraji města, tak to ještě
pochopím, ale tohle je místo, kolem
kterého chodí davy lidí každý den,“
vyjádřil se čtenář Večerníku Vladimír Vláčil, který redakci na celou
záležitost upozornil.
Pozemek, na kterém podivný objekt
stál, patří městu. Komu však patří
samotná polorozpadlá ruina? To se
dlouho zjistit nedařilo. Nakonec se
objekt magistrát na jaře minulého

 

roku odhodlal zbourat. A bylo to.
Dnes kiosek před nádražím absolutně nikomu nechybí. Na jeho místě
už roste trávník a byl zde zasazen
i jeden strom.
Jaké záměry má město s tímto pozemkem dál? „Zatím žádné, nic tam
stavět nehodláme. Zřejmě to zůstane tak, jak je,“ reagoval náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil, který má na radnici na starosti
správu městského majetku. (mls)

PROSTĚJOV Téma, které v posledních třech letech vyvolalo
velké emoce. A to jak mezi
představiteli radnice, tak „zelenými“ opozičními zastupiteli
a především u ochránců přírody.
Tři staré habry na náměstí
T. G. Masaryka ale pořád stojí na
svém místě a snaha vedení magistrátu je pokácet vychází i nadále
naprázdno...
Už v říjnu 2014 náměstkyně primátorky pro životní prostředí Ivana
Hemerková poprvé zveřejnila plán
kácení stromů na náměstí T. G. Masaryka v souvislosti s jeho rozsáhlou
rekonstrukcí. Kromě dvou lip
u obchodního domu v centru města
a všech jehličnanů měly padnout
i tři habry, dva před muzeem a jeden
u morového sloupu. Ovšem právě
kolem habrů se strhla doslova hysterie! „Vyvolali jsme správní řízení, ty
habry jsou zdravé a krásné! A vydrží
ještě dlouhá léta,“ láteřil tehdy
opozičník Jan Navrátil. „Disponujeme odbornými posudky, které
hovoří jinak. Zvláště habr u morového sloupu je postižen houbovitým
napadením, jeho kmen je dutý a při
silných větrech tak hrozí nebezpečí
přelomení či vyvrácení stromu,“
kontrovala na konci roku 2014 Ivana
Hemerková.
Poté nastal roční klid, odbor
životního prostředí prostějovského
magistrátu po správním řízení totiž
kácení habrů zakázal. Další emoce

HO?
JAK DLOU
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nastaly až v lednu 2016. Na sociálních sítích se objevila zpráva,
že magistrát vydal příkaz ke kácení. „Byly to všechno poplašné
zprávy. Jen jsme vzhledem k novým
dendrologickým
posudkům
požádali odbor životního prostředí
o přezkoumání výsledků správního
řízení. Jeden z habrů není opravdu
v pořádku, skutečně by kácení bylo
vhodné z bezpečnostního hlediska,“
vysvětlila náměstkyně pro životní
prostředí.
A jaká je situace dnes, to každý
Prostějovan vidí. Všechny tři habry
stále stojí na svém místě. „V úterý
šestnáctého února loňského roku
proběhlo místní šetření k zahájen-

ému správnímu řízení týkající se
žádosti o odstranění tří habrů na
náměstí T. G. Masaryka. Opět
jsme neuspěli, tudíž habry pokácet
nemůžeme. I dnes ale trvám na tom,
že zejména habr na centrální kuželně
je vážně nemocný a pokácet by se
měl! Máme zodpovědnost za zdraví
občanů a jsem přesvědčena, že právě
tento strom je pro ně značným
bezpečnostním rizikem. Co se ale
dá dělat, jsme vázáni rozhodnutím
odboru životního prostředí,“ krčí
rameny Ivana Hemerková.
Otázkou ale je, jak habry vysazené na prostějovském náměstí
v padesátých letech minulého století
ještě dlouho vydrží...
(mik)

Napsáno Válka s Olomoucí,"#$%&'(
pred

„těšit“! Olomoučané nám totiž slibují pomstu za předchozí derby v Olomouci, kdy zápas nebyl dohrán kvůli
četným výtržnostem, kvůli nimž bylo
posléze u zeleného stolu rozhodnuto o kontumační výhře Prostějova.
Olomoučtí fans chystají na našem
zimáku odvetu, ale naše policie jim
vzkazuje, že nemají šanci.
„S výtržnostmi fanoušků při hokejových utkáních v Prostějově máme
v posledních letech už bohaté zkušenosti. Už několikrát ale v Prostějově
poukazujeme na nedostatečnou po-

řadatelskou službu na zimním stadionu ze strany našeho hokejového klubu. Při posledním rizikovém zápasu
s Kometou Brno byla při prvních incidentech vyklízena tribuna v sektoru hostujících fanoušků a pořadatelů
zde bylo jen pár a navíc nikdo z bezpečnostní agentury nebyl od běžných
návštěvníků vůbec poznat. Už tento
problém ale dále nebudu komentovat, nechť si každý udělá obrázek sám.
Je pravda, že v sobotu nás čeká další
velmi rizikové utkání s Olomoucí,“
řekl Večerníku Zdeněk Riedinger,

ředitel prostějovské policie. „A mohu
říct, že v součinnosti s městskou
policií jsme na tuto akci připraveni
a máme naplánováno hned několik
bezpečnostních opatření,“ dodal šéf
Policie ČR Prostějov. On sám podle
svých slov už monitoroval nálady
a různé výhružné vzkazy mezi oběma
tábory fanoušků. „Na různých webových stránkách jsem si pročítal vzkazy fanoušků. Ti olomoučtí slibují našim jakousi pomstu za to, co se stalo
v listopadu 2006 v Olomouci. My
zase uděláme všechno pro to, aby

jak šel čas Prostějovem ...

Západní ulice
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Příště: nám. J. V. Sládka

utkání v Prostějově proběhlo bez problémů, výtržností a násilí. Chtěl bych
ale na vedení Jestřábů apelovat, že je
věcí pouze pořadatele, koho dovnitř
zimního stadionu pustí a komu naopak vstup zamezí. Není přece možné,
aby dovnitř pustili fanoušky s pyrotechnikou, různými řetězy či dokonce železnými tyčemi,“ upozornil na
nešvar při minulém utkání s Kometou Brno Zdeněk Riedinger.

$.78/1«
.20(17ą
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Před deseti lety podobně jako dnes.
I v současnosti je v Prostějově vždy
živo při hokejových derby, jen s tím
rozdílem, že neoblíbenou Olomouc
vystřídal pro fanoušky možná ještě neoblíbenější Přerov. Něco se ale
změnilo zásadně. Ještě v roce 2007
probíhaly spory mezi Policií ČR Prostějov a bezpečnostní agenturou, která
vykonávala dohled při rizikových
utkáních na zimním stadionu. Ten
hlavní tkvěl hlavně v tom, kdo a kde
má zasahovat v případě vyhrocených
okamžiků. V posledních letech ale
vídáme na hokeji naprostou souhru
obou bezpečnostních složek, tudíž
málokdy se stane, že se tábory obou
fanouškovských táborů dostanou
k sobě a poperou se. Bezpečnostní
opatření na hokeji v Prostějově se za
posledních deset let jednoznačně zdokonalila. A na klidu návštěvníků je to
znát. Pokud se něco přihodí přímo
v hale, je to skutečně výjimka. Jestliže
se skupinky chuligánů potkají někde
na poli, to už je jiná...
(mik)

17010510020

8. 1. 2007

V sobotu bude v prostějovských
ulicích a hlavně na zimním stadionu pořádně rušno. Na pořadu je
totiž další hanácké hokejové derby
mezi HK Jestřábi Prostějov a HC
Olomouc. A netřeba připomínat,
že v posledních letech se ani jeden
vzájemný zápas neobešel bez krvavých incidentů mezi fanoušky
obou znepřátelených táborů.
Co si budeme povídat, mezi příznivci obou klubů trvá doslova a do
písmene vyhlášená válka! A právě
v Prostějově se máme v sobotu na co

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. ledna 2017
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Novoroční tuláci

Během prvního dne nového roku
provedli strážníci tři odchyty
zatoulaných psů. Ti svým páníčkům utekli poté, co se s největší
pravděpodobností vylekali díky
používané pyrotechnice během
silvestrovských oslav. Pejsci se pohybovali v různých částech města.
Kříženec německého ovčáka pobíhal po ulici Jaselská, další větší
pes byl nalezen ve Smetanových
sadech a do třetice byl objeven
malý psík v ulici Kollárova. Všichni tito chlupatí tuláci skončili
v rukou svých páníčků.



Klacek není nůž!

Hodinu po půlnoci v neděli
1. ledna vyjížděla hlídka na základě telefonického sdělení sedmnáctiletého mladíka, kterého měl
ohrožovat muž s nožem. Při následném šetření na místě ale bylo
zjištěno, že věc se má zcela jinak.
Oznamovatel přiznal, že společně
s kamarádem odpaloval u domu
petardy, což se nelíbilo obyvatelům, jeden z bydlících vyběhl ven
z důvodu, aby zanechali obtěžujícího jednání. Přitom sebral na
zemi klacek. Jakmile toto pánové
spatřili, dali se na útěk, každý jiným směrem. Z obavy o druhého
jeden vše nahlásil. Nikdo napaden nebyl. Tímto celá záležitost
skončila. Vzhledem k okolnostem
nebylo zapotřebí provádět další
opatření.

Po hádce se udobřili

Nejprve si vjeli do vlasů, po chvíli
byli největší kamarádi. Na základě
oznámení vyjížděla hlídka v neděli 1. ledna do bytového domu, kde
mělo dojít k potyčce mezi dvěma
podnapilými muži. Jeden z nich se
usadil na chodbě v šestém patře.
Ten hlídce sdělil, že se jen nepohodl se svým kamarádem, u kterého byl na návštěvě, kde vzájemně popíjeli. To vzápětí potvrdil
i zmíněný kamarád. Před strážníky se pánové udobřili a společně
se vrátili zpět do bytu. V tomto
případě protiprávní jednání nebylo shledáno.

Rodiče to zaplatí!

Svědek přispěl k odhalení zničení
dvou odpadkových košů. V pondělí 2. ledna se dva třináctiletí nezletilci v odpoledních hodinách
chystali na pozdní oslavu nového
roku. Zvolili poněkud nešťastnou
zábavu. Ve Vrahovicích v parku
jeden z dvojice vhodil petardu
do plastového koše, aby zjistil její
účinky. Poté své jednání zopakoval,
jen si vybral železnou nádobu. Obě
byly zcela zničeny. Škodu nahradí
rodiče.

Naštěstí jen usnula...

Pracovnice pečovatelské služby
projevila ve středu 4. ledna obavu
o zdraví ženy. Podezření pojala
poté, co jí přinesla dohodnutý
oběd, ale na zvonění ani bouchání
na dveře nikdo nereagoval. Oznamovatelka měla navíc zkušenost,
že v případě zpoždění seniorka
ihned telefonovala, zda se něco
nestalo. Protože ani sousedé dotyčnou v průběhu dne neviděli,
strážníci zkontaktovali hasiče,
se kterými současně přijeli i policisté. Po otevření bytu našli spící
ženu. Vzala si jen prášky na spaní
a tvrdě usnula.

Udá někdo pachatele přepadení Petry Kvitové?
PROSTĚJOV Loupežné přepadení tenistky Petry Kvitové z úterý
20. prosince loňského roku zůstává stále neobjasněno. Pachatel,
kterého dvojnásobná wimbledonská vítězka dokonale policistům popsala, je stále na svobodě. Do hry ale vstoupili samotní
tenisté a přátelé Petry Kvitové. „Na hlavu“ lupiče vypsali odměnu
sto tisíc korun! Tuto sumu peněz obdrží ten, kdo policii přivede na
stopu zhruba pětatřicetiletého lumpa, který tenistku v jejím bytě
v Jezdecké ulici okradl a nožem pořezal na levé ruce!

Michal KADLEC
„S cílem napomoci dopadení pachatele, který napadl Petru Kvitovou,
jsme se v jejím mateřském tenisovém klubu v Prostějově dohodli na
vypsání odměny 100 tisíc korun.
Nápad vznikl spontánně, vlastně
bezprostředně po tom ohavném
činu, ale jsme v kontaktu s Policií
ČR, čekali jsme jen na vhodný okamžik. Na dopadení pachatele přispějí úplně všichni členové našeho
klubu od hráčů přes trenéry, správce kurtů až po vrátné. Všichni tady
máme Petru moc rádi, jsme otřeseni
tím, co se stalo, a uvítáme, když třeba
i díky této odměně policie toho, kdo

si dovolil s nožem na bezbrannou
dívku, co nejrychleji dopadne,“ uvedl majitel prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek, který
pochopitelně také přispěje.
Večerník mezitím během uplynulého týdne zjišťoval, jak jsou kriminalisté daleko s vyšetřováním tohoto
závažného zločinu. „Na základě
zveřejněného identikitu a popisu
pachatele jsme obdrželi na dvě desítky podnětů a oznámení od občanů
a stále přicházejí další. Jako možní pachatelé odpovídající zveřejněnému
identikitu či popisu bylo označeno
i několik osob s kriminální minulostí.
V současné době na případu usilovně pracuje maximální možný počet


 
Dala šanci zloději!
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policistů, kteří pečlivě vyhodnocují
všechny získané poznatky a informace. Několik osob jsme již prověřili
a vyloučili. Pachatele přepadení slečny Kvitové se nám tak dosud ustanovit nepodařilo,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Pomůže tedy policistům někdo, kdo
za sto tisíc korun udá lupiče? „Nárok
na vyplacení první části odměny
ve výši 50 tisíc korun vzniká v oka-

mžiku, kdy bude ze strany orgánů
činných v trestním řízení zahájeno
trestní stíhání takto ztotožněného
pachatele. Nárok na výplatu druhé
části odměny vzniká v okamžiku,
kdy nabude právní moci rozhodnutí, ve kterém bude shledán pachatel
přepadení vinným, nebo bude konstatována jeho vina,“ upřesnil podmínky vyplacení odměny Tomáš
Cibulec ze společnosti TK PLUS
v Prostějově.

Taxikář policistům PODVEDLA
PŘIVEZL ZLODĚJE „PRACÁK“
PROSTĚJOV Tak to je frajer! Velice správně a duchapřítomně se zachoval mladý prostějovský taxikář, který doslova až pod nos policistům
přivezl zloděje! Chmaták si taxík najal pro loupežnou výpravu, nepočítal
však s tím, že řidič nebude mít pro jeho protizákonný čin vůbec žádné
pochopení.
V pondělí 2. ledna krátce před půlnocí se sedmadvacetiletý muž z Prostějova
vozidlem taxislužby nechal zavézt do nedaleké obce. „Zde z vozidla vystoupil
a řidiče požádal, aby chvíli počkal. Přibližně za dvacet minut řidiče telefonicky
požádal, aby pro něho přijel na nepříliš vzdálené místo. Zde na něho již čekal,
ale nově s sebou měl benzínovou elektrocentrálu, dvacetimetrový prodlužovací kabel, jedenáct lahví alkoholu a jiné drobné věci. Po naložení věcí do
vozidla zákazník řidiče požádal o převezení na udanou prostějovskou adresu.
Dvaadvacetiletý taxikář však správně vytušil, že zákazník není právoplatným
majitelem věcí, a proto ho i s nákladem zavezl rovnou před prostějovskou policejní služebnu. Zde si muže i věci převzali policisté,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Při výslechu se muž přiznal, že věci odcizil ze stavební buňky a nákladního automobilu z volně přístupné zahrady. Hodnota odcizených věcí byla vyčíslena
na 7 350 korun. „Dalším šetřením policisté zjistili, že podezřelý muž byl v dubnu loňského roku pro obdobné jednání rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody se zkušební dobou do
prosince 2017. Ve věci je nyní vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě
odsouzení pachateli za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři léta,“ dodal František Kořínek.
(mik)



)

PROSTĚJOV Z dotačního podvodu
viní prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality třiapadesátiletou ženu z Brna a brněnskou
firmu. Podnikatelka chtěla prodejnu
v Prostějově a „vydojila“ pracovní
úřad!
„Uvedeného přečinu se obvinění měli
dopustit tím, že na prostějovské pobočce
Úřadu práce ČR předložili podnikatelský záměr na zřízení prodejny se čtyřmi
novými pracovními místy v Prostějově.
S úřadem poté firma uzavřela dohodu

o zřízení společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvku.
Obviněným policisté kladou za vinu, že
již od počátku měli v úmyslu pouze své
obohacení a nikoliv zřízení provozovny.
Poskytnutím příspěvku vznikla Úřadu
práce ČR škoda ve výši 360 tisíc korun.
V případě prokázání viny a odsouzení
obviněné ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Obviněné firmě pak hrozí její zrušení,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
(mik)

Stát ošidil na daních
PROSTĚJOV Z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a
jmění obvinili prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality šestačtyřicetiletého muže z Prostějovska a prostějovskou firmu.
„Obviněný muž jménem společnosti a
v jejím zájmu záměrně nepodal daňové
přiznání k dani z příjmů právnických
osob za zdaňovací období let 2013 a

2014. Povinnost nesplnil ani po výzvách
správce daně a tím zamlčel existující daňovou povinnost společnosti. Ta byla
následně stanovena dle pomůcek ve výši
přesahující 1,85 milionu korun,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov. Jak dodal, obviněnému muži hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta a zákaz činnosti.
Firma pak může být zrušena.
(mik)

))*

Putoval od vesnice k vesnici a kradl
Petr Rosenberg (43) se přiznal ke krádežím v řadě obcí

PROSTĚJOV Dříve chodili po vesnicích tzv. krajánci. Jednalo se o
mlynářské pomocníky, kteří putovali od mlýna k mlýnu. U každého z nich se zdrželi pár dní, vypomohli s potřebnou prací a vydali
se zase o kus dál. Na tuto tradici svým svérázným způsobem navázal i Petr Rosenberg (43). I on pěšky bloumal po obcích našeho regionu. Místo toho, aby přiložil ruku k dílu, raději vykradl, co
mohl. V úterý skončil před prostějovským soudem.
Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Drahany, Bousín, Vícov, Dzbel, Hluchov a Dřevnovice. Tam všude měl dle
obžaloby řádit Petr Rosenberg. Nesmělý muž s psychickými problémy rozhodně nepřipomíná svého jmenovce
Roberta, který se proslavil působením
v porno průmyslu a boxu. Místo sexu
a sportu jsou jeho doménou spíše automaty a antidepresiva. Předtím než
skončil ve vazbě, bydlel v Kolíně, toulal
se však po celé České republice.

Dle žaloby měl Petr Rosenberg od
října 2014 do května 2015 mimo jiné
vykrást hospody ve Dzbeli a Dřevnovicích, mateřinku ve Vícově, školu v Drahanech, hasičskou zbrojnici v Bousíně
a také rodinný dům v Hluchově. Petr
Rosenberg se na policii ke všem těmto
činům přiznal. U soudu se však začal
vykrucovat. „Ano, kradl jsem na Prostějovsku. Bylo to třeba v Dřevnovicích,
do kterých jsem došel pěšky z Nezamyslic. Rovněž jsem vybral hasičskou
zbrojnici v Bousíně. I tam jsem šel pěšky
z Drahan a pokračoval dále do Protivanova,“ připustil Petr Rosenberg, který
však přímo u soudu popřel, že by kradl
například ve Dzbeli. „V této obci jsem
byl, ale někdy jindy, než došlo ke kráde-

ži,“ poznamenal obžalovaný navzdory
svědci znovu do
tomu, že soud má k dispozici jím poohrádky. I kvůli
depsaný protokol, kde se ke krádeži
tomu rozsudek
plně doznává. Podobně tomu bylo
dosud nepadl
i v dalších případech. „Policisté mi
a hlavní líčení
nadiktovali to, co chtěli slyšet,“ nabylo odročeno.
značil Rosenberg. Tento přístup
značně rozlítil prostějovského
státního zástupce. „Uvědomte si, že v
případě, že se prokáže, že nemluvíte
pravdu, hrozí vám trestní stíhání za
křivé obvinění,“ upozornil
důrazně obžalovaného
Jaroslav Miklenda.
V celé věci už jednou padl rozsudek, po odvolání
obžalovaného
byla kauza vrácena k prostějovskému
soudu. Kvůli tomu, že
Petr Rosenberg nedal
souhlas s přečtením již provedených ? ' @ 'B 8-C:   #     ?"  6
důkazů, mu- '4     1 +   ?'   
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Ve středu 4. ledna v době od
10.30 do 12.00 hodin ve Vrahovické ulici v Prostějově odcizil dosud neznámý pachatel
z nezajištěného automobilu
dámskou textilní kabelku.
S kabelkou její devatenáctiletá
majitelka přišla i o růžovou koženou peněženku, osobní doklady, platební kartu a finanční
hotovost 500 korun. Způsobenou škodu vyčíslila celkem na
1 400 korun. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení
a prokázání viny ze přečin neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Straka ve firmě

V době od 31. prosince 2016
do 2. ledna 2017 se dosud nezjištěný pachatel vloupal do
firemního areálu v Dolní ulici
v Prostějově. Pachatel do areálu
vnikl po překonání oplocení,
bez jeho poškození. Následně
zde za použití násilí vnikl do
prodejní buňky, ze které odcizil
notebook značky Asus, dvě autorádia a černý kožený kufřík.
Celkem pachatel svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou
na 3 800 korun. V případě dopadení a odsouzení mu za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Vybílil sklep

V přesně nezjištěné době od
27. prosince 2016 do 3. ledna 2017 se dosud neznámý
pachatel nezjištěným způsobem vloupal do sklepní kóje
bytového domu na Sídlišti E.
Beneše v Prostějově. Z kóje
pachatel odcizil dvě vrtačky,
brusku, přímočarou pilu, řetězovou pilu, pájku, gola sadu
a aku šroubovák. Majitelce
věcí svým činem způsobil škodu vyčíslenou na 9 300 korun.
V případě dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání
za přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Přistižen při činu!

V úterý 27. prosince loňského
roku se sedmatřicetiletý muž
v nákupní zóně v Konečné ulici v Prostějově pokusil odcizit
elektrokolo značky Denver/
Shimano.
Sedmašedesátiletá majitelka kolo nechala zamknuté před jednou z prodejen. Pachatel se kola zmocnil
a i se zámkem ho přenesl za prodejnu. Přitom byl však viděn
svědkem, který věc oznámil
na městskou policii. Strážníci
po zadržení muže a zajištění
jízdního kola věc předali věcně
příslušným policistům. Způsobená škoda byla vyčíslena na
7 000 korun. Zadržený muž je
v současnosti podezřelý z přečinu krádeže. Hrozí mu až dva
roky kriminálu.
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Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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

Viktor ŠIŠÁK
2. 1. 2017 48 cm 2,50 kg
Dětkovice

Izabela BÍLÁ
22. 12. 2016 51 cm 3,40 kg
Bohuslavice

Michal PAŘÍK
2. 1. 2017 49 cm 2,75 kg
Prostějov

Tomáš ČEPL
2. 1. 2017 53 cm 4,15 kg
Obědkovice

Marek HAVLÍČEK
2. 1. 2017 52cm 4,04 kg
Prostějov

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!

    "#
  $ %   & '''
PROSTĚJOV První Prostějovan
roku přišel letos na svět až 2. ledna
těsně po desáté hodině dopolední.
Rodičům Monice Herbstové a Michalu Paříkovi se narodil malý Michal. Podle stanoveného termínu se
měl mamince narodit už 30. prosince
loňského roku, nechal na sebe ale tři
dny čekat!

Michal KADLEC

Jako vůbec první se letos v prostějovské
porodnici narodil mamince Heleně
Viktor Šišák z Dětkovic. Ten po porodu těsně před čtvrtou hodinou ranní
v pondělí 2. ledna vážil 2550 gramů
a měřil 48 centimetrů. V tu chvíli ovšem
i Večerník čekal na prvního občánka
Prostějova. Museli jsme být ale ještě
více než šest hodin trpěliví! „První
Prostějovánek Michal Pařík se narodil v deset hodin a osm minut. Vážil
2750 gramů a měřil 49 centimetrů.
Rodičům blahopřejeme,“ sdělila Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti

Agel, která provozuje prostějovskou
nemocnici. „Měli jsme první termín porodu stanoven na pátek 30. prosince, ale
Míšovi se asi na svět moc nechtělo. Když
se narodil až druhého ledna, nevěřila
jsem už, že bude prvním Prostějovanem
roku 2017,“ přiznala Večerníku šťastná
maminka Monika Herbstová. Společně
s přítelem Michalem Paříkem dala
malému chlapečkovi jméno po otci.
„Tatínek je samozřejmě také šťastný,
je to naše druhé dítě, ale toto je naprosto mimořádná událost. Samozřejmě
všechno oslavíme, jak mě pustí domů.
Musím se ale dostat z chřipky, která na
mě trošku leze,“ usmála se sympatická
maminka.
Hned druhý den navštívila prvního
občánka Prostějova roku 2017 i primátorka Alena Rašková s náměstkyní
Ivanou Hemerkovou. „Dostali jsme
plyšové hračky, kosmetiku, nové plenky
a dva tisíce korun. Chtěla bych touto
cestou oběma dámám poděkovat i za
toho malého,“ dodala Monika Herb-

stová. „Takové návštěvy patří k těm
nejradostnějším. Přeji malému Michalovi Paříkovi i celé rodině co nejvíce
zdraví a pohody,“ uvedla první žena
Prostějova Alena Rašková. „Teď jenom aby malého Michala následovaly
další stovky malých Prostějovánků
narozených v roce 2017,“ přeje si
zároveň náměstkyně primátorky
Ivana Hemerková.

BYLI JSME
U TOHO
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Šimon KOZUBIK
2. 1. 2017 51 cm 3,85 kg
Kojetín
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V Prostějově se vloni narodilo 882 dětí
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti AGEL)
Celkem 440 chlapců a 442 děvčat.
Taková je loňská bilance porodnosti v Nemocnici Prostějov, která
je členem skupiny AGEL. Celkový
počet 882 miminek přitom porodníci přivedli na svět při pouhých
874 porodech. Hned osmkrát se
zde totiž narodila dvojčata.
Nejplodnějším měsícem byl v uplynulém roce červenec, ve kterém
přišlo na svět celkem 96 dětí. Naopak nejméně práce měli zdravotníci
v září, kdy se narodilo pouze 62 dětí.
„Nejčastějšími jmény byly u holčiček
Eliška, Tereza, Adéla, Anna a Kristýna, Natálie nebo Viktorie. U chlapců pak v minulém roce vedl Jakub,
Adam, Jan, Matyáš, Filip, Tomáš,
Martin či Vojtěch. Objevil se ale třeba
i Alechandro, Adina, Anabel, Vivian
nebo Mia,“ prozrazuje Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov.

Prvním miminkem letošního roku se
pak stal malý Viktor Šišák, který přišel na
svět 2. ledna ve 3 hodiny 52 minut. Jeho
maminka přijela do Nemocnice Prostějov rodit z deset kilometrů vzdálených
Dětkovic. Běžně ale do prostějovské
porodnice dojíždějí rodičky i z větších
vzdáleností, například z Olomouce,
Kroměříže, Přerova, Vyškova či Blanska.
Porodnice Nemocnice Prostějov nabízí
budoucím maminkám tři samostatné
uzavřené klimatizované porodní boxy,
které poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto
boxů je kromě speciálních polohovacích
lůžek také porodní vana, rehabilitační
balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio
s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní místnosti tak umožňují nespočet
alternativních způsobů vedení porodu.
Porodnice Nemocnice Prostějov je také
držitelem titulu Baby Friendly Hospital,
tedy nemocnice přátelská k dětem. Po
porodu je samozřejmostí bonding i zavedený systém rooming-in na oddělení
šestinedělí.

  )+)-./
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.
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Setkání u Hanáka jako životní dar
. 7-8).

MARTIN ZAORAL
Když jsem se nedávno ohlédl za svým životem, uvědomil jsem si, že jsem v něm
potkal přesně ty lidi, které jsem potkat
měl. Od každého z nich jsem se totiž měl
co naučit, každý z nich mi něco dal.
Mým životem prošlo jednoznačně nejvíce
lidí dobrých, kteří mi dělali jen radost. Našli se v něm však i ti horší, díky nimž jsem
nabyl nejrůznějších zkušeností. Těch pár
nejhorších z nich mi stihlo udělit tvrdou
lekci, která sice řádně prověřila moji odolnost, zároveň mi však pomohla uvědomit
si, co je pro mě v životě skutečně důležité.
A pak tu bylo několik těch nejlepších, po
nichž mi zůstávají krásné vzpomínky...
Tohle vše mě napadá v souvislosti s kon-

cem Galerie u Hanáka ve Školní ulici.
Prostor, kde to po sedm let skutečně žilo,
by měl být v úterý 10. ledna, tj. zítra, definitivně uzavřen. Je třeba zdůraznit, že
Hanák rozhodně nebyl pouze galerií, ale
právě místem skýtajícím nebývalou plejádu možností pro nejrůznější „osudová“ setkání. Setkání, která byla v drtivé většině
životním darem a občas i testem.
Živě si vybavuji vůbec první vernisáž
v této galerii. Bylo to v pátek. Ostatně jako
všechna následující zahájení výstav. Vše
odstartovala společná expozice patnácti
fotografů sdružených do prostějovského
Fotoklubu. Tento spolek tehdy své nezištné mecenáše našel v manželské dvoji-

HLAS LIDU
  !
Ledabylé poèínání

To, že Veleslavínskou ulici opravovala firma, která nedodržela hned několik termínů dokončení, je známá věc. Zarazilo mě ale ledabylé počínání
radnice, která nechala dojít tuto situaci až tak daleko. Když došlo k nedodržení prvního termínu, prosím, to se stává. Ale na co čekali radní při druhém, třetím a čtvrtém porušení smlouvy? Podle mě měl magistrát okamžitě zasáhnout, firmu ze Zlína odvolat a najmout si nějakou prostějovskou.
Veškeré náklady by pak byly vymáhány po původním zhotoviteli stavby.
Jsem přesvědčen, že jednak by byla rekonstrukce Veleslavínské ulice rychlejší a hlavně kvalitněji provedená.
Jindřich Vondra, Prostějova
Pacienti mají smùlu

Závidím Vrahovicím

Ono je hezké, že uvnitř nemocnice
v Prostějově bylo vybudováno obrovské parkoviště pro sto čtyřicet
aut, ale přesto tam není kde parkovat! Jezdím momentálně do špitálu
dvakrát týdně na kontroly po dlouhodobé nemoci, vždy okolo deváté
hodiny ráno. A v tuto dobu je naprosto vyloučené najít na parkovišti
volné místo! Co jsem se dozvěděl,
tak drtivá většina zde stojících aut
je zaměstnanců nemocnice, takže
pacienti mají smůlu.
Josef Vaněk, Prostějov

Nemám nic proti rekonstrukci
koupaliště ve Vrahovicích, naopak.
Vždyť tam taky chodím s celou
rodinou. Jenomže stejně tak jsme
všichni před lety rádi chodili na
koupaliště za velodromem v Prostějově a hrozně moc jsme se těšili,
že ho radnice rovněž opraví a znovu po dlouhých letech zprovozní.
Aspoň to tak naši konšelé slibovali.
Teď už víme, že těmto slibům nikdy
nedostojí. Takže teď nám zbývá
akorát závidět Vrahovicím, škoda.
Milan Drápek, Prostějov

Všechno se jednou omrzí

Nevím, mohu se mýlit, ale zdálo se mi, že mobilní kluziště na náměstí využívalo na konci loňského roku daleko méně lidí než v předchozím roce.
Zatímco v roce 2015 jsem s vnučkou nadávala na to, že se s ní na ledě před
muzeem musím mačkat mezi tolika bruslícími lidmi, nyní jsme si v pohodě zabruslily, protože kluziště bylo poloprázdné a někdy zde dokonce v odpoledních hodinách bruslilo jen pět nebo šest lidí. Myslím si, že všechno se
jednou omrzí a tato atrakce se už Prostějovanům přejedla. Akorát nevím,
zda je to dobře nebo špatně.
Monika Doleželová, Prostějov

ci Hanákových, kteří mu prostory galerie
bezúplatně pronajali. Vzpomínám si, jak
na této první výstavě můj kamarád Petr
Sládek představil portréty pohledných
mladých dívek. A když zalistuji na webových stránkách Fotoklubu, vybavím si
i jejich tváře...
Již od svého vzniku byl „Hanák“ bytostně
spjat zejména s osobou Alberta Halma čili
Albiho. Nepřirozeně pohublý muž s tváří emeritního profesora kvantové fyziky
chodu galerie věnoval velké množství času
i energie. Chtělo by se říci i zdraví, ale toho
on nikdy skutečně neměl nazbyt. Samozřejmě ostatní členové Fotoklubu pomáhali, ale Albi byl nejen srdcem a mozkem, ale
snad i plícemi a játry Galerie u Hanáka.
Zejména díky němu jsem se mohl ohlédnout za nespočtem setkání, která tu proběhla. Bez něj by prostě nebyla. A když
jsem se nedávno ohlédl za svým životem,
zjistil jsem, že by to byla velká škoda...
Nejsem v tom jistě sám. Velké díky!
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FEJETON
TOMÁŠE KALÁBA
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Pokud rodičům záleží na tom, jak o Vánocích obalamutit realitou zatím nepopsané
dětské dušičky, záleží především na jejich
fantazii. Konečně nápad s Ježíškovými
klony zmínil dnes už kultovní film Snowborďáci.
Na nezapomenutelnou scénu s kýčovitým
mluvícím vánočním stromkem jsem si vzpomněl o nedávných svátcích. O Vánocích má
být rodina pohromadě, takže jsme měli
jako obvykle vypracovaný a koordinovaný harmonogram, jak podělíme prarodiče
z obou stran. Bývá už nepsaným pravidlem,
že Ježíšek u nich pravnukům naděluje jaksi
více než ten „náš“ domácí, takže se holky
měly na co těšit.
Jenže to, čeho si navzájem přejeme do nového roku nejvíc, totiž zdraví, dokáže všechny
plány pořádně zamotat, byť se naštěstí jedná o drobné lapálie. Jednu babičku chytly

těsně před Vánocemi záda, že sice mohla
stát nebo sedět, ale přechod mezi oběma
polohami se jevil značně problematickým.
„Kdybys měl aspoň teréňák, ale jak mám
vystoupit z té oktávky?“ byla mi naznačena
vhodnost obměny vozového parku. „Copak
o to, off-road bych měl, ale do toho asi nenastoupíš,“ myslel jsem si v duchu dívaje se na
stařičký model na poličce.
Na Štědrý večer jsme tak byli s dětmi sami.
Chvíli po večeři, velmi jasnozřivě, u nás zacinkal Ježíšek číslo jedna. Následující sváteční den jsme se vypravili – po anglickém
vzoru – na druhý konec města pro nadílku
Ježíška číslo dvě. Na třetí „klon“ si ovšem
musely holky delší dobu počkat. Mezitím
je totiž stihlo už tradiční nachlazení a cestu
na jih Moravy bylo třeba odložit. Ale nevadí. Dárky počkají a trojnásobná radost
taky není k zahození.

LEDNOVÉ POHLEDY DO KRONIK aneb
  %   $% , &
Všichni jsme se snad již probudili z novoroční kocoviny a my se ní architektury vůbec v celé republice.
opět vydáme na putování kronikami, abychom se dozvěděli, co Zda někdy bude potřeba nějaká další
zajímavého se v průběhu prvního měsíce na půdě města událo. rekonstrukce, třeba z důvodu, že by
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okud začneme ještě v devatenáctém století, pak důležitým je leden
1867, kdy tehdejší představitelé města
prosazovali rozvoj železniční dopravy.
Chtěli totiž vytvořit spojení s Tovačovem a Přerovem a také směrem na
Kostelec na Hané a Chornici. Byl to
ovšem běh na dlouhou trať a realizace
staveb proběhla až mnohem později.
lednu 1952 ve městě vznikaly
nové instituce. V Havlíčkově ulici
vzniklo státní notářství a založen byl
také OÚNZ, tedy Okresní ústav národního zdraví. Zmizela jedna z dominant města, a to komín cihelny za
Určickou ulicí, který byl odstřelen.
O pět let později byl schválen návrh
na výstavbu nových oděvních závodů
v Prostějově, jméno měly dostat po
našem rodákovi básníkovi Jiřím Wolkerovi.
eden 1962 znamenal zahájení činnosti místního lidového soudu,
který převzal k vyřízení skoro dvě stovky kauz, většinou se jednalo o takzvané narušování socialistického soužití
a rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví. Leden 1967 přinesl změ-
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nu pro prostějovské divadelníky, stálá
divadelní scéna totiž přešla pod přímé
vedení městského národního výboru.
Změnu vydavatele pak zaznamenal
Kulturní zpravodaj, který začala vydávat
Osvětová beseda. Rok 1972 se stal dle
vyhlášení organizace UNESCO rokem
knihy a na to reagovala i prostějovská
okresní knihovna, která hned od ledna
připravila několik výstav knih a mnoho
besed k různým literárním dílům.
eden 1977 přinesl změnu prostějovským hokejovým fanouškům,
jelikož došlo k dobudování střechy
zimního stadionu. Jak se ovšem uvádí,
nebylo to vůbec jednoduché, protože
při prvním montování se zjistilo, že
se stala chyba, a to půlmetrová... Bylo
třeba vše rozebrat, nařezat, převařit
a znovu smontovat. Architekt, kterým byl Ferdinand Lederer z brněnské techniky, prý byl málem na
infarkt, ale průzkumem se zjistilo,
že chyba nebyla v jeho projektu, ale
na straně stavbařů, kteří prostě akci
jednoduše zfušovali... Naštěstí se vše
podařilo a dnes je konstrukce zimního
stadionu jednou ze zajímavostí staveb-
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hrál Prostějov hokejovou extraligu, tak
to uvidíme podle toho, co se bude dít
na ledě a také v zákulisí. I fotbal zažil zajímavou chvilku, a to v podobě vydání
prvního čísla Zpravodaje TJ Železárny. Městem se ovšem v tuto dobu šířila
i jiná tiskovina, díky které vyrazil i místním rudým aparátčíkům pot na čele, a
to dokument Charta 77....
šichni známe Radniční listy a ejhle - tradice vydávání podobné
tiskoviny tu panuje již od ledna 1982,
kdy začal vycházet Zpravodaj MěNV
Prostějov, velký je samozřejmě rozdíl
v grafice a pochopitelně i obsahu, mějme z toho radost. Stavební dominantou města se stal takzvaný Agrodům
na Újezdě. Je to ta budova, v jejíž
jedné polovině dnes sídlí například
Policie ČR. Autorem stavby byl ing.
arch. Pochylý. Leden 1987 a další tiskovina, tentokrát to byl Zpravodaj
družstva invalidů CÍL, který dostal
vcelku roztomilý název „Cíláček“.
epříjemným se ukázal leden
2007, kdy byla v Prostějově zaznamenána vichřice. Na operačním
středisku hasičského záchranného
sboru zaznamenali pětadvacet vý-
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jezdů za noc, zejména ke spadaným
stromům a větvím, strženým drátům
elektrického vedení i uvolněným plechovým střechám. Na městském hřbitově padly dva stromy. 24. ledna projeli
pracovníci města pomocí sněžného
skútru první běžkařské stopy v okolí
Prostějova. Běžkaři se podél Hloučely
dostali až do Mostkovic a zpět, od Určické ulice směrem na Domamyslice a
Alojzov. Sněžný skútr pořízený v rámci
projektu Zdravé město Prostějov stál
tři sta padesát tisíc korun.
Tak to byl leden v kronikách, snad
ten letošní přinese jen pohodu.

Slavil a nadýchal...

Ve čtvrtek 5. ledna před půlnocí kontrolovali policisté v Dubanech osobní
automobil značky Volkswagen a jeho
sedmatřicetiletou řidičku. Provedenou dechovou zkouškou policisté u
ženy změřili hodnotu 1,34 promile
alkoholu v dechu. Následně žena odmítla následovat policisty na služebnu k protokolaci svého protiprávního
jednání. Z toho důvodu byla zadržena
a na služebnu předvedena. Výzvu
k podrobení se lékařskému vyšetření
žena odmítla. Po administrativním
zpracování věci byla propuštěna. Pro
své jednání je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten jí v případě prokázání viny a
odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok.

Bránila se policistům

Přes noc ze středy 4. ledna na čtvrtek
5. ledna se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do firemní provozovny v Otaslavicích. Pachatel po násilném vniknutí objet prohledal a odcizil z něho
zboží, zejména alkoholické nápoje, cigarety a cukrovinky. Celková hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena na
téměř 27 000 korun. Na dalších tisíc
korun byla vyčíslena škoda způsobená poškozením. V případě dopadení
a odsouzení pachateli tohoto skutku
za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Zlodějna v Otaslavicích

Policisté z obvodního oddělení
v Plumlově v pondělí 2. ledna zjistili
dvařidiče,ukterýchorientačnízkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek ukázala pozitivní
výsledek. Prvním kontrolovaným byl
již deset minut po půlnoci u Mostkovic dvaatřicetiletý řidič vozidla ŠKODA Felicie. Druhým kontrolovaným
pak po deváté hodině dopoledne
v Plumlově byla o rok mladší žena. Po
negativních dechových zkouškách na
přítomnost alkoholu provedli policisté ještě i testy na drogy. Ty u obou řidičů ukázaly přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Ani jeden
z řidičů s výsledkem testu nesouhlasil
a dobrovolně se oba podrobili lékařskému vyšetření. V případě, že se užití
zakázaných látek prokáže, hrozí jim
pokuta až do výše 20 000 korun a zákaz řízení všech motorových vozidel
až na dobu jednoho roku.

Drogu prý neužili

V neděli 1. ledna před půl třetí v noci
kontrolovali policisté v Dobrochově osobní automobil značky Suzuki
a jeho řidiče. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u pětačtyřicetiletého muže změřili hodnotu 1,96
promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití půl litru bílého vína před
půlnocí v rámci silvestrovských oslav.
Další jízdu policisté muži zakázali
a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je nyní pro své jednání podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
KOSTELEC NA HANÉ Období nejistoty definitivně skončí. Ještě loni
museli lidé z Kostelce na Hané za plesy do sousedních Čelechovic. Místní
sokolovna totiž zůstala po řadu měsíců uzavřena. Nějaký čas se zdálo, že
jediný sál ve městě vhodný pro pořádání společenských akcí nebude jen
tak otevřen. Budovu v centru města
naštěstí od České unie sportu koupila místní radnice. Od léta v objektu
probíhaly opravy. Po pauze do něj
první návštěvníci zamíří už v sobotu
14. ledna na Hasičskýýp
ples.

lovnu opravili již před lety. V Prostějově plánované „bourání“ chátrajícího
„Kaska“ stejně jako stavba nového společenského sálu již brzy načnou druhou
pětiletku. Konická sokolovna je již řadu
let v katastrofálním stavu a i ta v Kostelci na Hané měla už namále. Ač zvenku
dominanta centra města už několik let
parádu právě nenadělá, skutečně zoufalý
byl stav jejího interiéru. Ten se po investicích ze strany města změnil k nepoznání. „V sokolovně budou návštěvníkům k
dispozici nová kantýna i záchody. Celý
interiér jsme nechali nově vymalovat
a v sále zbrousit parkety. Lidé se mohou
těšit na nové vybavení v podobě moderních židlí a stolů, a to jak v sále, tak
i v jídelně. Kapacita by měla být do 280
míst,“ popsal kostelecký starosta František Horák.
V kostelecké sokolovně se tak nyní
ojedinělým způsobem mísí zbrusu
nové s tím už notně omšelým. Moderní nábytek najdete pod oprýskanými
okny, do pěkně vymalovaného sálu
vstupujete zchátralými dveřmi. „Víme,
že nás tu čeká ještě spousta práce.
V budoucnu se musí řešit nejen okna
a dveře, ale zejména vytápění budovy.

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Zatímco předloni se na start postavilo
266 a loni dokonce rekordních 298
běžců, letos jich bylo „jen“ 162. Čím
to? „Myslím, že za nižší účastí nestojí
ani tak mrazivé počasí jako spíš to, že
spousta lidí využila příhodného počasí a vyrazila na hory, aby si tam naplno
užila sněhu, loni tuto možnost neměla,“ uvažoval Luděk Coufal, který měl
na starost zpracování výsledků běhu.
Někteří z tradičních účastníků však
měli i jiné vysvětlení. „Každé sobotní ráno chodím pro čerstvé pečivo. Dnes jsem se při pohledu na
teploměr vyděsil. -20 °C je moc.
Usilovným dýcháním jsem rtuť
teploměru vyhnal na snesitelných
-10 °C a vyrazil. V obchodě jsem

3x foto: Martin Zaoral

si podebatoval s členem vojenské
historické skupiny Dukla o přednostech sovětské zimní výstroje a domů
došel s omrzlým nosem. Do obchodu to mám asi dvě stě metrů, a když
jsem přenesl tuto zkušenost na trať
Slatinice-Kosíř-Slatinice, bylo jasno:
tentokrát nejdu!“ objasnil svoji letošní neúčast například Tomáš Mlčoch
z Vřesovic.
Na rozdíl od loňského ročníku nedošlo tentokrát na trati ani k jednomu
úrazu. I proto panovala mezi těmi,
kteří doběhli, skvělá nálada. Kromě
právě vyplavených endorfinů a teplého čaje si mohli užívat výběru hned
ze dvou polévek: čočkové a zelňačky.
Skvělé zázemí pro posezení a probíráklikni na
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www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKO Řidiči i silničáři
mají za sebou letošní první větší
zkoušku sněhem. Nejhorší byla situace ze čtvrtka na pátek, kdy zejména
kvůli silnému větru museli nasadit
i své rezervy. Přesto během uplynulého týdne nebyla žádná silnice
uzavřená. V některých místech však
doprava vinou samotných řidičů stála.
Sníh začal padat už v pondělí odpoledne,
výraznější sněžení zaznamenali na
Konicku v noci z úterý na středu. „Sněhu
nenapadlo zase tolik, aby nás to zaskočilo.
Hlavní problém pro nás představoval
silný vítr. Přestože jsme měli nasazenu
veškerou techniku, v některých místech
byla silnice po dvaceti minutách zaváta
tak, že nikdo nepoznal, že tu před chvíli projel sypač,“ konstatoval konický
cestmistr Petr Walter. Navzdory tomu
se silničářům podařilo udržet všechny
komunikace v regionu sjízdné. „S výhradami ze strany některých řidičů se

nepochybně setkáme i letos, ale to už
k zimě patří stejně jako mráz a sníh,“ konstatoval s úsměvem Petr Walter.
Právě neukáznění či špatně vybavení
řidiči však některé silnice zablokovali.
Mnohdy tyto situace provázely zajímavé
okolnosti. „Jela jsem před osmou hodinou do práce a za Štarnovem ve směru
na Přemyslovice stála v jednom pruhu
dlouhá kolona. Někteří lidé se otáčeli.
Tak jsem odbočila na Novou Dědinu
a vzala to přes Pěnčín a Čechy pod
Kosířem,“ upozornila nás naše čtenářka
Eva. Příčinou této komplikace byl řidič
polského kamionu. „Zastavil a nasazoval
si řetězy. Sypač bohužel zůstal stát nedaleko za ním. Až si řetězy nasadil, vše
se opět rozjelo,“ reagoval na náš dotaz
konický dispečer s tím, že problémy byly
i na silnici mezi Malým Hradiskem a Protivanovem. „Zde je způsobil řidič lehké
dodávky, který nemohl vyjet kopec,“
dodal dispečer.

K opravdu kurióznímu případu došlo ve
čtvrtek odpoledne, když silnici v kopci
u Přemyslovic zablokovaly dva traktory
zemědělců, kteří se vypravili hnojit pole.
„Svými traktory je vytáhli naši partneři ze
zemědělského družstva ve Dzbeli. Jednalo se asi o jednu z největších komplikací.
Pokud však vím, tak ani v tomto případě

doba zdržení nepřesáhla jednu hodinu,“
poznamenal k tomu Petr Walter. Zatímco o víkendu si mohli silničáři trošku
„dáchnout“, další šichta je zřejmě čeká
už během tohoto týdne. „Od středy by
mělo začít opět sněžit. Věřím, že si s tím
poradíme. Hlavně aby moc nefoukalo,“
uzavřel Petr Walter.
(mls)

Takto v sobotu ráno vypadala jedna z nejvýše položených silnic v regionu, která vede
z Brodku u Konice do Labutic. Projet se po ní dalo bez vtších problém". Foto: Martin Zaoral

zjistili jsme

předběžně vyčíslena na 130 tisíc korun.
Alkohol byl u strojvůdce i dvaasedmdesátiletého řidiče automobilu vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Po dobu vyšetřování nehody byla na trati až do půl sedmé večer výluka. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního
vyšetřování,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
(mik)

Senior za volantem této škodovky nezpozoroval, že se k nechránnému pejezdu blíží vlak.
2x foto: Policie &R

KOSTELEC NA HANÉ V sobotu
7. ledna v 16.20 hodin došlo z dosud přesně nezjištěných příčin na
nechráněném železničním přejezdu
u Plachého mlýna, mezi Kostelcem
na Hané a Čelechovicemi na Hané,
ke srážce osobního vlaku s osobním
automobilem značky ŠKODA.
„V době nehody ve vlaku jelo pět cestujících. Ke zranění osob při srážce nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla

NAPÁLIL VLAK!

39:47
40:12
40:49
41:43
41:47

Výsledky:

Silničáři se v regionu od pondělí do soboty nezastavili

1988
1991
1975
1982
1974

37. ročníku Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Další z nich se v našem
regionu bude konat až na jaře. „Chtěl
bych všechny pozvat na Čehovickou desetitisícovku, která se uskuteční v sobotu
6. května,“ pozval na závěr všechny amatérské sportovce Luděk Coufal.

Seniora ve škodovce

Muži:
Martin Poklop
Jan Kostelecký
Ondra Horák
Pavel Dvořák
Martin Šnobl

ní běhu i života pak poskytlo příjemné prostředí lázeňské restaurace.
Zimní běh přes Kosíř, memoriál ing.
Květoslav Křížka zahájil letošní běžeckou sezónu běžců z celé střední Moravy. Závod je první akcí ze zhruba čtyř
desítek akcí vyhlášených v novém, již

Na startu Zimního bhu pes Kosí se letos sešlo 162 amatérských bžc".
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Cesty blokovali hnojící zemdlci i polský kamion

Všechny emoce po dobhu mají jedno spole#né: jsou Nkteré masky, které mly zabránit vzniku omrzlin, pipo- Autora tohoto #lánku, který dobhl na krásném 103. mísveskrze pozitivní.
mínaly film Ml#ení jehátek.
t, v cíli krášlil ledový vous.

F o too r e poo r táá ž

SLATINICE „Komu není zima s námi, tomu je zima proti
nám.“ Pod tímto podtitulem se klidně mohl konat letošní již 38. ročník Zimního běhu přes Kosíř, který uplynulou sobotu odstartoval z areálu Lázní Slatinice. I letos se
běžci opět po roce vydali po zasněžené a místy velmi
kluzké Mánesově stezce stoupající ze Slatinic až na hanácký Mont Blanc. Ač se na první pohled může zdát, že
se jednalo o skutečné šílence, fakt, že se ani jeden z nich
nezranil, svědčí o tom, že všichni z nich dobře znají své
hranice.

Martin ZAORAL

pro Večerník

KAPLE Náledí se během posledního
dne uplynulého roku vymstilo osmnáctiletému mladíkovi. Na silnici mezi
Kaplí a Smržicemi nezvládl svůj vůz
a zranil se nárazem do stromu.
„V sobotu 31. prosince těsně po půl osmé
večer došlo na silniční komunikaci z Kaple
do Smržic k havárii osobního automobilu
značky Citroën. Osmnáctiletý řidič z dosud přesně nezjištěných příčin v mrznoucí
mlze dostal s vozidlem smyk. Následkem
toho auto vyjelo vlevo mimo vozovku,

kde přední částí narazilo do stromu. Poté
vyjelo zpět na komunikaci, kde se zastavilo.
Při havárii došlo ke zranění řidiče,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50 500 korun. „Alkohol
u mladého řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

Po nárazu do stromu byl Citroën zralý tak akorát na odvoz do kovošrotu. Foto: Policie &R

ROZMLÁTIL AUTO

na Hané, který v současnosti zaštiťuje
mimo jiné florbalový a lukostřelecký oddíl či cvičení aerobiku. „Věřím, že se se
sokoly domluvíme. Počítáme snad jen
s omezením míčových her, kvůli nimž se
vybavení sálu ničí,“ reagoval v této souvislosti kostelecký starosta.
Sokolovna přesto prozatím zůstává uzavřena. Pro veřejnost bude opět otevřena
v sobotu 14. ledna, kdy se zde od 20:00
hodin bude konat Hasičský ples se skupinou Rose band.

Opraveným a nov vybaveným interiérem kostelecké sokolovny nás provedl kostelecký starosta František Horák.
Foto: Martin Zaoral

Střechu jsme už částečně opravili, ale
výhledově ji chceme zrenovovat celou
stejně jako fasádu,“ nastínil starosta
další plány.
Co říkají na situaci v sokolovně její
někdejší majitelé, kteří o ni za nepříliš
pochopitelných okolností přišli? „Jde
to mimo nás, tak bych se k tomu nerad
vyjadřoval. Každopádně se těším, že
naše oddíly budou moci v sokolovně
opět cvičit,“ reagoval na náš dotaz Jozef Stanek, starosta TJ Sokol Kostelec

SMRŽICE Silnice mezi Smržicemi
a Čelechovicemi přišla o svoji dominantu. Alej vzrostlých topolů padla.
V dohledné době dojde řada i na
stromy rostoucí v okolí smržického
hřiště.
O kácení se postarala Správa silnic Olomouckého kraje. Souhlas s ním vydala
i obec Smržice. „Jsem ráda, že ke kácení konečně došlo. Stromy už byly přerostlé a ohrožovaly projíždějící řidiče.
Nedlouho před jejich skácením se na
mě obrátil člověk, kterému spadlá větev
poškodila auto. Odkázala jsem ho na
silničáře,“ vyjádřila se smržická starostka
Hana Lebedová. Podle znalců by topoly
u cest neměly růst déle než šedesát let.

„Tyhle už tuto hranici dle našich odhadů
překročily asi o patnáct let. Místo nich
budou na jaře vysázeny hrušně,“ dodala Lebedová. Topoly budou některým
z místních chybět. „Po cestě z hospody
jsem si o ně vždy opíral kolo, když se
mně zrovna chtělo močit,“ svěřil se náš
pravidelný čtenář, který nás na celou situaci upozornil.
S kácením ještě není ve Smržicích konec. Do jara by měly padnout i topoly
rostoucí v okolí sportovního areálu ve
Smržicicích. „Jejich spadlé větve už
poškodily plot i střídačku. Nemůžeme
riskovat, že někoho zraní,“ vysvětlila starostka s tím, že i v tomto místě bude za
padlé stromy vysazena náhrada. (mls)

Stáí pokácené topolové aleje rostoucí mezi Smržicemi a _elechovicemi se odhaduje
asi na 75 let. Stromy tak již zhruba 15 let „pesluhovaly“.
Foto: Zdenk Vysloužil
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u Smržic nekončí!
Na náledí u Kaple KÁCENÍ
Zatím padla topolová alej...

Plesová sezóna na Prostějovsku začíná.
Ale kde se vlastně budou bály konat?
Na první pohled se zdá, že společenské
sály v našich městech provází podivné prokletí. Nejlépe jsou na tom ještě
v Němčicích nad Hanou, kde si soko-

Martin
ZAORAL

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Chcete Večerník za levnější cenu,
nalistujte stranu 25

nese novou akci
na pøedplatné

Nový
rok

Protivanov (mls) - Farní budova
v Protivanově prošla opravou, na
které se podílelo mnoho dárců.
Přispěla na ni i sousední obec
Malé Hradisko, za což farář přišel
zastupitelům osobně poděkovat.

V Protivanovì
opravili faru

Konice (mls) - Rada města Konice
podala žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na opravu místní
komunikace v Runářově. V případě
úspěchu by se silnice mohla začít opravovat již letos. Naopak obnovu komunikace v Čuníně chystá konická radnice nejdříve v roce 2018. Jak přitom
upozorňují místní, stav silnice není
dlouhodobě dobrý.

V Runáøovì už letos?

Plumlov (mls) - Pod střechu plumlovského zámku už netáhne. V pátém
a šestém podlaží jedné z hlavních
turistických dominant regionu byla
na konci uplynulého roku dokončena
montáž oken. Na každé straně objektu
se jednalo o 13 oken, v šestém patře
se to týkalo pouze fasády obrácené
směrem k rybníku. Projekt na opravu
fasády zámku je dokončen, už letos
měly být zahájeny práce na odstranění
vlhkosti od základů zámku.

Zámek už má okna

Čelčice (mls) - Státní zemědělská
a potravinářská inspekce (SZPI)
při kontrole v Penny Marketu objevila mák, který obsahoval pesticidy.
Jednalo se o Dr. Rashid mák mletý
100%, který obsahoval pesticid picoxystrobin. Analýza prokázala jeho
přítomnost v množství osminásobně
přesahujícím povolený limit. Potravina
označená datem minimální trvanlivosti do 31. 5. 2017 pochází od výrobce
Alika z Čelčic na Prostějovsku.
Tato společnost již jedná s dodavatelem máku z Kroměříže o nápravě
a následných krocích, které zajistí
další nezávadnost dodávané suroviny.
Zákazníkům, kteří mají uvedenou
šarži výrobku, Alika nabízí jiné zboží
či vrácení peněz. Pesticid dle vyjádření
společnosti nebyl rakovinotvorný,
přesto ji pokuta ze strany SZPI zřejmě
nemine.

Mák z Aliky
byl plný pesticidù

RYCHLÝ
VEERNÍK
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KOSTELECKÁ SOKOLOVNA OP T OŽIJE
„BLÁZNI“
VBĚHLI
PŘES
KOSÍŘ
DO
NOVÉHO
ROKU
V historické stavbě proběhly úpravy interiéru
Běžce nezastavily ani sníh, led a teploty hluboko pod bodem mrazu

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KRONIKA

ERNÁ

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu
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Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova

b

infoservis, zpravodajství

e vá

Pomalu ale jistě se Prostějované vrací do běžného pracovního normálu. Leden však bude příliš dlouhý a mrazivý, někoho to může lákat ještě za teplem.
Není tedy divu, že hodně lidí ujede za sluníčkem do exotických zemí.

INFORMUJE

Hyundai opt rozdával
BERANI - 21.3. až 20.4. Potkáte dávného přítele, o kterém jste si mysleli, že
už dávno nežije. Bude to pro vás šok,
nicméně brzy se z něj vzpamatujete.
Společně se vrhnete do práce a budete mu děkovat za úspěch v obchodní
činnosti.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Dostanete pořádný kartáč od svého nadřízeného.
Pokud nenajdete správnou omluvu
pro své pracovní selhání, bude s vámi
konec. Na druhé straně by to mohl být
i důvod ke změně zaměstnání, o které
přemýšlíte.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Neládujte se léky jako o závod, tím nemoc
z těla nevyženete. Stačí jen jeden,
k tomu horký čaj a nějaký ten vitamín.
Váš problém ovšem tkví v tom, že každou chřipku přecházíte. Komu není
rady...
RACI - 22.6. až 22.7. Celým týdnem
vás bude provázet hodně špatná nálada. Může za to ztráta poměrně vysoké
částky peněz. Měli jste si ale dávat lepší
pozor, teď už nenaříkejte. Ostatně dostanete šanci si je vydělat znovu.

LVI - 22.7. až 22.8. Obdržíte skvělou
nabídku na koupi nemovitosti. Můžete tak výhodně uložit svoje úspory
a navíc vydělat další peníze pronájmem. Pokud se tak rozhodnete, určitě
se o tuto investici s nikým nedělte. Podvedli by vás!
PANNY - 23.8. až 22.9. Jednoznačně
prožijete úspěšný týden. Nic ale nebude zadarmo. Všechna vítězství vám
budou záviděna celým okolím, tudíž
si úspěch příliš nevychutnáte. Budete
muset dokonce čelit obviněním, že jste
podvodníci.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Připravte se
na nástrahy, které vám budou klást kamarádi. Vše bude samozřejmě ze srandy, ovšem každý kanadský žertík dokáže pořádně nadzvednout mandle. Proč
ale nevymyslet odvetu? Máte na ni!
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Buďte trpěliví, vaše šance přijde na konci týdne. Svoje skvělé nápady budete moci
konečně realizovat, ale nesmíte na
to být sami. Pomohou vám přátelé,
kterým nevadí, že slavní pak budete
jenom vy.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Při vaření utrpíte menší úraz. Nedošlo by
k němu, kdybyste do domácích prací zapojili líného partnera. Nedělejte
ze sebe hlupáky, přes veškerou dřinu
nebudete nikdy dostatečně oceněni.
Myslete i na sebe.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Z běžného klidu vás vyvede dopis,
který uprostřed týdne naleznete ve
schránce. Bohužel půjde o obálku
s modrým pruhem. Nu což, policejní
výslech ještě nikoho nezabil. Hrdě vykročte a nebojte se.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Postel
bude pro tento týden vaší největší
kamarádkou. Z pod peřin pomalu nevylezete, snad jenom na jídlo. Těžká lenora vás neopustí ani během víkendu,
kdy jste plánovali rodinný výlet. Budete v nemilosti.
RYBY - 21.2. až 20.3. Pro silná slova
obvykle nechodíte daleko, ovšem nyní
budete jako beránci. Nadřízení se vás
totiž chystají povýšit. Váš pověstný ostrý jazyk tedy zákonitě zůstane tam, kde
má, potřebujete totiž udělat dojem.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: EXOTICKÉ OVOCE...
OCE

Ananas 1ks

49,90

Kaki 1ks
Kiwi 1ks

59,90

8,90

9,90

3,90

6,90

Banány 1kg

34,90

29,90

29,90

19,90

29,90

-

Lii 1kg

79,90

69,90

-

99,90

99,90

-

-

-

59,90

39,90

37,90

-

Naše
RESUMÉ

54,90

34,90

-

11,90

9,90

9,90

-

7,90

6,90

6,90

2,90

Vitamínů není nikdy dost, obzvláště v tomto chřipkovém období. V našem
výběru exotického ovoce začněme u ananasu, nejlevnější ho mají v Tesku,
naopak kaki zase v Albertu. Oblíbené kiwi najdete za nejmenší peníz v Penny marketu, pro banány zase spěchejte do Kauflandu. Liči se vyplatí koupit
v Lidlu, nejlevněší žlutý meloun naleznete v supermarketu Tesco.
Přejeme dobrou chuť, a na zdraví!
Průzkum proveden ve středu 4. ledna 2017

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA
OD 9. DO 15. 1. 2017
 PŘEDNÁŠKA: RNDr. Eva Marková, CSc. „ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE V BRAZÍLII“; čtvrtek v 18:00
hodin. Vstupné 40 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 14:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 hodin. Ve
čtvrtek proběhne pozorování po ukončení přednášky. Pro děti s rodiči pořádáme pozorování ve středu v 17:30
hodin. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin: „ZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
 SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „KOSMONAUTIKA – MĚSÍC A APOLLO“ proběhne neděli v 15:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Každoroní dilema: KAM SE STROMKEM?
PROSTĚJOV Toto téma řeší Prostějované každý rok vždy v jeho
úvodu. Většina z nás se pouští do
likvidace vánočních stromečků,
které se vzápětí hromadí u popelnic. I toto je řešení, pracovníci
technických služeb je odvezou,
ale město slibuje i velkoobjemové
kontejnery na sídlištích.
„Občané mohou ukládat vánoční
stromky vedle kontejnerů na směsný
nebo tříděný komunální odpad, které
budou společností .A.S.A. Technické
služby postupně sváženy,“ připouští
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Prostějova. „Na sídlišti Hloučela bude
umístěn velkoobjemový kontejner
pro uložení těchto stromků. Stromky
budou po odvozu zpracovány štěpkováním pro další využití při údrž-

Ilustraní foto

bě zeleně ve městě. Dále na sídlišti
Hloučela jsou od pondělí v každém
vnitrobloku rozmístěny kontejnery
na stromky a další kontejner je na Síd-

Foto: OHK Prostjov

možnost seznámit se s funkcemi motoru, převodovky, elektrických a elektronických systémů a budou mít možnost vyzkoušet si praktické dovednosti
v oblasti opravárenských úkonů a diagnostických měření. Švehlova střední
škola polytechnická Prostějov realizuje
i další formy spolupráce s nošovickou
automobilkou. Žáci automobilních
oborů pravidelně navštěvují výrobní
závod a seznamují se tak s technolo-

gickým procesem výroby jednotlivých
pracovišť lisovny, svařovny, převodovkárny až po finální montáž nových
vozidel. Probíhající spolupráce mezi
Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov a Hyundai Nošovice,
výrobcem osobních automobilů, přispívá ke zkvalitnění přípravy budoucích odborníků v autoopravárenství.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějov

T,íkráloví koledníci navštívili primátorku

59,90

Meloun žlutý 1 kg

technickým školám osobní auta
OLOMOUCKÝ KRAJ Jak se již stalo tradicí, ke konci roku rozdává nošovická společnost Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC)
technickým školám automobily
z předsériové výroby, které poslouží zejména k výuce budoucích automechaniků, techniků a inženýrů.
Za Olomoucký kraj si převzali symbolický klíč k osobnímu automobilu
Hyundai i30 zástupci Švehlovy střední
školy polytechnické Prostějov z rukou
Jiřího Havlína, vedoucího Oddělení
lidských zdrojů společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o.,
Nošovice. Darované, respektive prodané vozidlo za symboliclou jednu
korunu je kompletní, plně funkční
a dokonale vybavené nemůže však být
homologováno k užívání na veřejných
komunikacích, protože bylo vyrobena
před oficiálním datem zahájení sériové
výroby. Nový Hyundai i30 bude sloužit žákům učebního oboru Mechanik
opravář motorových vozidel a žákům
maturitního oboru Autotronik jako
výuková pomůcka. Budoucí automechanici a autotronici tak budou mít

lišti Svobody,“ nabízí další alternativu
vedoucí oddělení komunálních služeb Odboru správy a údržby majetku
města Jaroslav Chromek.
(mik)

PROSTĚJOV Koledníky z Charity Prostějov, kteří již tradičně
navštívili prostějovskou radnici,
přivítala minulý pátek primátorka města Alena Rašková,
náměstek
Pavel
Smetana
a uvolněný radní Jaroslav
Šlambor.
„Návštěva Tří králů na radnici patří
už mezi každoroční tradice. I letos
jsme samozřejmě s kolegy radními nezůstali pozadu a do sbírky
jsme přispěli finančními částkami.
Alena Rašková se svými kolegy z rady msta rovnž pispla do
Považuji Tříkrálovou sbírku za Primátorka
Tíkrálové sbírky.
Foto: Magistrát msta Prostjova
jednu z mnoha charitativních akcí,
při kterých občané města mohou v jakékoliv nouzi a potřebují po- Výsledky Tříkrálové sbírky pořádané
prokázat, že myslí i na ty druhé. moc nás ostatních,“ uvedla Alena po celém Prostějovsku budou znáNa ty, kteří jsou v současné době Rašková, primátorka Prostějova.
my během tohoto týdne.
(mik)

Drozdovický rybník je už pod světly
PROSTĚJOV Jak Večerník informuje už na třetí straně dnešního
vydání, drozdovický rybník je zamrzlý a během uplynulého víkendu byl doslova v obležení bruslařů.
Tradiční večerní osvětlení bylo ale
zapojeno až na začátku víkendu. Do
té doby tomu totiž tak nebylo, důvodem byla nedostatečná síla ledu.
„Reflektory zapínáme v době, až když
je bezpečná tloušťka ledu, tedy asi dvanáct centimetrů, jak nám doporučili

z hlediska bezpečnosti prostějovští hasiči. Toho ještě nebylo dosaženo. Aktuální tloušťka ledu se zatím pohybovala
kolem šesti centimetrů. Při současném
počasí a předpovědi dalších mrazů odhadujeme, že bychom mohli reflektory
rozsvítit v závěru týdne,“ uvedl na začátku minulého týdne vedoucí oddělení
údržby majetku Magistrátu města Prostějova Jaroslav Chromek.
Během středy 4. ledna už pracovníci Odboru správy a údržby majetku

města naměřili devět centimetrů
silný led. „Vzhledem k předpovědi
počasí, kdy se mají teploty od pátku do neděle pohybovat výrazně
pod bodem mrazu, předpokládáme
přírůstek ledu až na dvanáct centimetrů. Osvětlení rybníka budeme
zapojovat v pátek 6. ledna 2017,“
slíbil Jaroslav Chromek. A stalo se,
na drozdovickém rybníku se nyní
bruslí do pozdních večerních hodin.
(mik)

P,ípravy na severní obchvat finišují
„Pozemky jsou nejslabším místem záměru,“ říká radní
PROSTĚJOV Město Prostějov se
průběžně snaží zajistit zlepšení komplikované dopravní situace zejména
středu Prostějova. O tom, že k přesunu části dopravní zátěže do vhodnějšího území by pomohl takzvaný
Severní obchvat, již Večerník informoval.
Investice s rozpočtem přes 400 milionů korun dostala zelenou v souvislosti
s novým evropským dotačním cyklem
a přesněji po konstituci prostoru Olomoucké aglomerace, která se následně
zapojila do projektu integrovaných
územních investic.
„Schválením integrované strategie Olomoucké aglomerace na podzim loňské-

ho roku se otevřela jedinečná možnost
čerpat na uvedenou akci až tři sta milionů
korun. Je třeba zdůraznit, že investorem
obchvatu bude Olomoucký kraj, v jehož
majetku silnice II. třídy jsou. Město Prostějov je v pozici úzce spolupracujícího
partnera, jehož eminentním zájmem je
pomoci projekt v zájmu svých občanů
realizovat,“ uvedl uvolněný radní města
Prostějova Jaroslav Šlambor a doplnil, že
kraj a město loni v tomto smyslu uzavřely
smlouvu o vzájemné spolupráci. Slabým
místem celého záměru je získání pozemků, které budou stavbou dotčeny.
„Při vědomí toho, že vlastníků, kterých
se záležitost dotýká, je téměř sto dvacet,
je jasné, že jde o úkol po všech stránkách

Nový
rok

náročný. Jediným schůdným řešením
problému je cesta osobních jednání
s majiteli. Kraj i město společně zřídily
v prostějovském Společenském domě
kancelář, angažovaly dva odborníky ing.
Jiřího Rozehnala a Romana Karšulína,
kteří se do jednání pustili,“ dodal radní
Šlambor.
Ke dni 31. prosince 2016 bylo v této kanceláři podepsáno 65 budoucích kupních
smluv. Vzhledem k celkovému počtu
vlastníků jde tedy o více jak polovinu
potřebného objemu s tím, že od 2. ledna 2017 budou jednání dál pokračovat
s cílem dosáhnout maximálně možného
počtu uzavřených smluv, a to do konce
poloviny letošního roku.
(red)

nese novou akci na p edplatné
Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25
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letos slavíme jubileum...

Pomohly Olomoucké SEMAFORY?
í
ještì vìtš
„Stojíme
teøí øidièi
fronty,“ lá
PROSTĚJOV Nedávno zrekonstruovaná křižovatka ulic E. Valenty
a Olomoucké vzbuzuje u některých řidičů emoce. Semafory
řízený prostor totiž není tak propustný, jak se původně očekávalo.
Nový systém světelného zabezpečení si sice pochvalují řidiči, kteří
konečně mohou celkem v pohodě
vyjet z vedlejších ulic, ale přímo
v Olomoucké se tvoří obrovské
fronty aut, zejména při dopravní
špičce. Tady se zřejmě něco „nevychytalo“...

Michal KADLEC

Olomouckou ulici ucpanou dlouhými frontami vozidel s netrpělivými
řidiči jsme mohli pozorovat především
v době prosincového předvánočního
shonu, když tisíce Prostějovanů mířily do nákupních center v severní části
města a do Držovic. „Čemu ty semafory pomohly? Věčně je na nich červená

Na kižovatce prostjovských ulic E. Valenty a Olomoucké je doprava už pln ízena semafory, které však zatím celou
komunikaci spíše ucpávají...
Foto: Michal Kadlec

a fronty jsou od Teska až po železniční
přejezd v Olomoucké ulici,“ svěřil se Večerníku jeden z řidičů.
Opatrný na předčasné soudy je ale náměstek primátorky pro dopravu Pavel
Smetana. „Je potřeba si uvědomit, že
křižovatka byla spuštěna v období, které je z hlediska dopravy mimořádné
a je charakterizováno zvýšenou dopravou do obchodní zóny. Proto je provoz
v Olomoucké ulici vyšší než za normálního stavu. Začátkem ledna byla situace
lepší,“ míní.
Vznikající kolona vozidel je nově
rozdělena na dvě části. „Při stažených závorách byla v minulosti od
železničního přejezdu po most přes
Hloučelu, v současné době se objeví

červená i na nově upravené křižovatce ve směru na Prostějov. Fronta vozidel je tak skutečně rozdělena na dvě
části a zasahuje až za most přes řeku
Hloučelu. Přínosem je ale skutečnost,
že je umožněn průjezd křižovatky
z ulic E. Valenty a V. Outraty,“ popisuje současný stav ze svého hlediska
Pavel Smetana. Vzápětí nabízí i další
důvod současného stavu. „Je potřeba
také upozornit na skutečnost, že na
základě požadavku Drážního úřadu
musí být semafory na křižovatce ulic
Barákova, Olomoucká a Sladkovského v činnosti kdykoliv, kdy projíždí
vlak, a to i v době, kdy jsou ve městě
semafory z důvodu nízkého provozu
vypnuté. Občané se pak diví, proč

Párek měl otrávit psy,

jsou semafory na této křižovatce
v činnosti, když je nízký provoz...“
Připusťme, že dlouhé fronty vozidel
jsme v Olomoucké ulici mohli sledovat hlavně před Vánoci, kdy doprava
dosahovala skutečně nadmíru zvýšených parametrů a při zatížení v běžných
pracovních dnech bude situace stabilizovanější. Co dál? „V průběhu dalších
týdnů dojde ještě k doladění světelného
zabezpečení na křižovatkách protínajících Olomouckou ulici. Zatím jsou
shromažďována veškerá potřebná data.
Rozhodující ale bude období ledna,
kdy dojde k ustálenému provozu, který
nebude ovlivněn zvýšenou dopravou
způsobenou předvánoční nákupní horečkou,“ prozradil Pavel Smetana.

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

V Prostějově podváděli
FALEŠNÍ „KRÁLOVÉ“

PROSTĚJOV Podvod hraničící s dávkou hyenismu! Strážníci zadrželi
minulé úterý dva dvanáctileté chlapce, patnáctiletého mladíka a jednadvacetiletého muže, kteří společně vybírali od lidí peníze na charitu.
Povedená čtveřice, kdy tři z podvodníků byli převlečeni za Tři krále,
však s oficiální charitativní sbírkou neměla vůbec nic společného.
Drobné vybírala od lidí na vlastní pěst!
„V úterý 3. ledna po devatenácté hodině bylo přijato na linku 156 sdělení
o pohybu osob převlečených do kostýmů Tří králů, které v ulicích Atletická
a Kovaříkova v Prostějově vybírají peníze do pokladničky. Ta byla opatřena
známkou Charity ČR, ale nebyla zapečetěna. Hlídka povedenou skupinu
nalezla. Jednalo se o čtyři osoby, jež byly ve věku od dvanácti do jednadvaceti let. Tři z nich měly na sobě převlek Tří králů. Prokázat, za jakou charitu
vybírají finanční prostředky, nijak neuměly. Proto byla kasička i s vybranou
částkou v hodnotě 193 korun odebrána. Celá událost byla postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku,“ popsala zákrok
strážníků Jana Adámková z Městské policie Prostějov.
Není to první případ v krátké minulosti, kdy samotní Prostějované poukázali na to, že s některými „výběrčími“ peněz při Tříkrálové sbírce není něco
v pořádku. „Koledníci musí mít u sebe průkazku vystavenou Charitou ČR
a potvrzení od příslušné diecézní charity. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, nebo i razítko diecézní charity. Pokladnička musí být úředně
zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Je na ní i nálepka se znakem charity. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Koledníci mají povinnost na požádání předložit svůj
průkaz a ukázat zapečetěnou kasičku. Pokud nesplňují tyto podmínky, může
jít o podvodníky,“ upozorňuje Jana Adámková.
(mik)

Lidé z Plumlovské chystají petici

ohrožoval dokonce i děti! PUSŤTE NÁKLAĎÁKY NA KVADRANT!

PROSTĚJOV Je to nepochopitelné, ale je to tak. Uplynulé úterý
se na začátku ulice Pod Kosířem
objevil nakrájený párek, který byl
nejspíše otrávený. Celá věc je o to
závažnější, že jej právě zde klidně
mohlo sníst i malé dítě!
Příjemná procházka se psím kamarádem může skončit jako smutná
vzpomínka na poslední společné
strávené chvíle. Mnozí lidé totiž mají
natolik zvrácené myšlení, že řeší své
spory otravou psa. K tomuto pokusu došlo uplynulé úterý v prostějovské ulici Pod Kosířem. „Kamarádka
skončila se psem na veterině. Proto
buďte opatrní,“ varovala ve facebookové skupině Prostějov bez cenzury
Eva Popelková s tím, že rozházený
párek se měl nacházet na začátku ulice
nedaleko mateřské školky. V těchto
místech jej přitom z chodníku mohlo

Ti podle informací Večerníku připravují petici za vpuštění nákladní
dopravy na jižní kvadrant. „Paní
primátorka sem nechce náklaďáky
pustit, chce tak prý vyhovět lidem
ze Sídliště Svobody, Anenské ulice
a Určické. A to jí nevadí, že my na
Plumlovské trpíme nadměrným
hlukem díky kamionům, které by
ve směru od Plumlova na Brno
mohly využít právě jižního kvadrantu? Nám by se tím výrazně ulevilo a přestaly by se nám třást baráky. My snad máme menší právo
na větší klid než obyvatelé z jiných
lokalit Prostějova? Petici připravujeme a určitě ji podepíší stovky
lidí, a to nejenom z Plumlovské
ulice. Jsme přesvědčení, že těžká nákladní doprava vadí i lidem
z ulic Palackého či Blahoslavovy,“
řekl Večerníku muž, který zatím

nechce být jmenován, jeho identitu má ale Večerník k dispozici.
O dalším osudu a hlavně celkovém
využití jižní spojky mezi Plumlovskou a Brněnskou ulicí budou
v krátké budoucnosti jednat prostějovští radní. „Připravuji pro
vedení města všechny varianty využití, a to se všemi klady i zápory.
Podle mého názoru ale konečného
řešení dosáhneme až po výsledku
dopravního průzkumu, který byl
v Prostějově uspořádán na podzim loňského roku. Zkoumalo
se dopravní zatížení ve dvanácti
lokalitách města, a to i nákladní
dopravou. Uvidíme, výsledky bychom měli mít na stole v jarních
měsících,“ prozradil Večerníku Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
(mik)

„Mezi bezdomovci je hodně mladých lidí,“

První

zjistili jsme

Pokud se otráveného psa nepodaí v#as dopravit k veterinái, zvíe umírá v nepedstavitelných bolestech.
Ilustraní foto

zvednout a sníst i neopatrné dítě! Dle
dalších členů skupiny to nebyl jediný
případ v našem městě. „Minulý týden
byly po Šárce takhle rozházené všude
řízky,“ napsala Alena Klečková. Další
podobný případ byl hlášený z ulice
Cyrila Boudy. I v tomto případě pes
skončil v péči veterinářů. Trávení psů
však není doménou pouze Prostějova.
Hned několik diskutujících zmínilo
nedávnou otravu psa a dvou koček

v Hluchově. Hlavními příznaky otrav
u psů jsou zvracení, průjem, skleslost
a malátnost, nechutenství, u některých
jedů slinotok, rozšíření, nebo naopak
zúžení zornic, snížení tělesné teploty,
u jedů na bázi warfarinu příznaky vnitřního krvácení. Pokud se psa nepodaří
včas dopravit k veterináři, zvíře umírá
v nepředstavitelných bolestech. Majiteli pak zbývají jenom oči pro pláč
a prázdné místo v srdci.
(mls)

PROSTĚJOV O tom, zda po
jižním kvadrantu, tedy komunikaci spojující Plumlovskou
s Brněnskou ulicí, budou moci
jezdit i nákladní auta, se stále
vedou spory i mezi samotnými
radními. Jak ale v uplynulých
dnech zjistil Večerník, obyvatelé Plumlovské ulice v tom mají
jasno. Pobouřilo je vyjádření
primátorky Aleny Raškové, která chce naopak lidem bydlícím
v okolí jižní spojky zachovat
klidné prostředí. „A co my, nás
se nikdo nezeptá, zda nám stovky náklaďáků denně vadí, nebo
ne?“ rozčilují se právem občané
z Plumlovské ulice.

17010510021

konstatuje ředitel Azylového centra Jan Kalla
PROSTĚJOV Je tady zimní období, což je pro lidi bez domova
značně zátěžová situace, a i když si
to mnozí z nich odmítají přiznat,
někdy jde o holý život. V Azylovém centru v Prostějově však
byla během Vánoc a Nového roku
příjemná atmosféra a jako každoročně měli klienti zabezpečenou
štědrovečerní večeři, kterou připravila Restaurace Lázně Prostějov. V pohodě probíhaly také
přípravy na Vánoce i v azylovém
domě pro osamělé rodiče s dětmi,
možná ještě intenzivněji, protože
navíc se připravovaly dárečky pro
děti.
Už začátkem prosince loňského
roku lidé volali do Azylového centra, zda mohou něčím pomoci, nebo
sami donášeli oblečení, nádobí
a také hračky pro děti. „Byla uspořádána sbírka pro azylový dům, která
byla klientům a klientkám velkým
přínosem. Také členové bytové komise uspořádali mezi sebou sbírku
věcí, které k nám osobně přivezli,
taktéž přispěl náměstek primátorky
Pavel Smetana. Všem, kteří čímkoli
přispěli, velmi děkujeme, jsme rádi,
že osud lidí bez domova jim není
lhostejný,“ zkonstatoval Jan Kalla, ředitel Azylového centra v Prostějově.

nehodaroku

Cyklistka NAMOL!

V Azylovém centru obdržely u strome#ku dáre#ky dti i jejich maminky.
Foto: Jan Kalla

Na Štědrý den odpoledne bylo na
pořadu tradiční rozdávání vánoční
večeře všem klientům tohoto sociálního zařízení a dětem stejně na
obou azylových domech. „S přáním
hezkého a klidného prožití Vánoc
a nového roku dostali všichni řízek
s bramborem a ti úplně nejmenší
sunárek. Poté se rozsvítil stromeček
a pro děti byly nachystané dárečky.
Klienti při této příležitosti strávili
chvilku pohody a radosti, kterou
nemohli prožít se svou rodinou,“ podotkl Jan Kalla.

V poslední době má situace v oblasti bezdomovectví v prostějovském
regionu stále vzrůstající tendenci,
což je celospolečenský problém.
„Přibylo lidí pohybujících se na ulici,
i lokalit, kde se bezdomovci zdržují.
Lidé bez domova jsou všech věkových skupin, přibývá bohužel spousta mladých lidí. Na ulici se objevují
i senioři, kteří jsou nejvíce rizikovou
skupinou, často odmítají svou situaci řešit, ale jsou i případy, že nemají
jak,“ uvedl smutnou skutečnost Jan
Kalla.
(red)

PROSTĚJOV Přibližně pětadvacet minut po začátku roku
2017 vyráželi prostějovští policisté k první letošní dopravní
nehodě. Byla kuriózní! Totálně
opilá cyklistka spadla z kola. Prý
se lekla hozené petardy. Ale kdo
tomu věří, když vzápětí nadýchala skoro dvě a půl promile?
„K vůbec první nehodě roku došlo
v Riegrově ulici v Prostějově, kdy
se dvaatřicetiletá cyklistka podle
svých slov při jízdě lekla odhozené
zábavní pyrotechniky. Následkem
toho měla z kola upadnout a způsobit si zranění. Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku
nedošlo. Provedenou dechovou
zkouškou však policisté u ženy
změřili hodnotu 2,49 promile alkoholu v dechu. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění havárie jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Pro jízdu pod vlivem alkoholu je
žena podezřelá z přestupku. Za ten
jí hrozí pokuta v rozmezí od 25 do
50 tisíc korun.
(mik)
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„BLOG PÍŠU JAKO BYCH SI POVÍDALA S KAMARÁDKOU“

Postřehy Terezy Furiel o jídle, životě a lásce sledují na internetu tisíce lidí
OSLO, PROSTĚJOV
Ě
Je nejúspěšnější blogerkou z prostějovského
regionu. Pohledná a sympatická
Tereza Furiel vyrůstala v Plumlově, avšak v současné době žije
v norském Oslu. Deník si začala
pravidelně psát v jedenácti, na
internetu souvisle publikuje od
svých sedmnácti let. Její blog nazvaný Sweet Melange čili Sladká
všehochuť sleduje jen na Facebooku tři a půl tisíce lidí. Nedávno
byla již podruhé nominovaná do
prestižní ankety Blogerka roku.
A přestože žádnou cenu nezískala, byl to dobrý odrazový můstek
pro rozhovor s touto křehce působící mladou ženou, pro kterou se
psaní, fotografování a originální
přemýšlení o jídle, světě, druhých
lidech i jí samé stalo nedílnou součástí jejího života.

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
ník
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Ve svém blogu mixujete recepty na jídla a postřehy z běžného
života či úvahy. Nepřemýšlela jste,
že byste dělala pouze čistý food
blog?
„Když jsem svůj blog před čtyřmi
a půl lety začala psát, tak to v podstatě byl ´čistý´ food blog. I když jsem
už tak nějak od začátku tušila, že jen
u receptů a jídla nevydržím, proto
jsem ho pojmenovala Sweet Melange, tedy sladká všehochuť. Prostě
mi ta kategorie postupně začala být
těsná, přičemž já chtěla psát a sdílet
víc. Navíc jsou pro mě nejlepší food
blogy ty, které se fakt drží striktně
jídla a receptů, mají dopodrobna vysvětlené postupy, kolikrát i tu chemii
za tím. A to jsem já nikdy nedělala
a ani dělat nechtěla. Nejsem takto
precizní a nemám takový cit pro
detail. Vyhovuje mi tento můj koncept ´otevřeného deníku´, kam píšu
o tom, co je pro mě právě aktuální.“
 Svůj blog píšete česky, ale
z Osla. Jak jste se v hlavním městě
Norska ocitla?
„Před pěti a půl lety jsem na Slovensku poznala jistého Radana, který už
tou dobou v Oslu rok žil. Zamilovali
jsme se do sebe, začali se navštěvovat, a když jsem před více jak třemi
lety dokončila bakaláře v Praze, rozhodla jsem se za ním přestěhovat.
Ten jistý Radan je už půl roku můj
manžel.“ (smích)
 Kdy a proč jste s psaním blogu
Sweet Melange začala a za jakých
okolností?
„Před čtyřmi a půl lety, když jsem
trávila léto v Oslu. Radan byl pořád v práci, já tu nikoho neznala
a po týdnu už jsem měla prochozené
všechny atrakce minimálně třikrát.
Trochu jsem se nudila, tak mě napadlo, že bych mohla něco upéct. Už
nevím, jestli to byla bublanina nebo
cookies, ale vím, že mě to bavilo.
A tak jsem další den zkusila upéct
čokoládový dort a ten den mě napadlo, že bych mohla zase začít psát
blog. A tak jsem začala. Před Sweet
Melange jsem psala blog z Ameriky,
kde jsem rok studovala v rámci výměnného programu a ještě předtím
jsem psala blogy o různých celebritách a tak. Vlastně jsem ´blogerka´
už pěkně dlouho.“ (úsměv)
 Baví vás víc manuální práce
při přípravě a aranžování jídla,
nebo formulování myšlenek během psaní?
„Baví mě to všechno dohromady.
Už jen samotné hledání inspirace,
ze které pak často vymýšlím svůj recept. Baví mě, jak se jednotlivé suro-

viny postupně mění v těsto, baví mě
i aranžovat, i když mi často dochází
nápady, baví mě pak o tom i psát,
i když zrovna u receptů nad tím moc
nepřemýšlím, protože ten je prostě
daný.“
 Deník jste si začala psát už
v jedenácti letech. Pokud byste si
jej stále vedla, v čem by se lišil od
vašeho blogu a co by měly naopak
společného?
„Myslím, že můj ´osobní deník´ by
neměl podrobně vypsanou každou
restauraci, kterou jsem navštívila
v Paříži nebo Amsterdamu, ale jinak by si byly dost podobné. Deníky jsem si psala téměř denně skoro
devět let v kuse a jsou plné toho, co
jsem zrovna prožívala - škola, platonické lásky, poruchy příjmu potravy,
taneční workshopy a znovu hlavně
ta láska. Můj blog odráží různé fáze,
ve kterých se nacházím - objevení
pečení a obrovskou zálibu v něm,
stěhování do Norska, lásku k mému
manželovi, rodině a k životu, přípravy na naši svatbu, je plný mých
každodenních myšlenek..., a když si
představím, jakým stylem bych psala
svůj soukromý deník, bylo by to dost
podobně, jako tento ´veřejný´. Píšu
tak, jak to naskakuje a probíhá.“
 Vaše cesta k jídlu a pečení nebyla jednoduchá a vedla přes poruchy příjmu potravy. Můžete na
to zavzpomínat?
„Můžu, ale nevím, jestli se to dá shrnout do několika vět... S jídlem jsem
začala ´experimentovat´ v necelých
čtrnácti letech, kdy jsem díky různým okolnostem přestala jíst sladké
a postupně svůj život na několik let
smrskla do počítání kalorií, cvičení
a čtení si o zdravé výživě. O tom
mám popsané desítky papírů ve
svých denících. Upřímně se už neumím úplně vžít do pocitů, které jsem
měla, přestože si pamatuji, že jsem
si neuměla představit, že to někdy
skončí a že někdy zase budu ´normální´. Vzpomínám si ale dobře na
moment, kdy mi došlo, že hraji oběť
své mysli a to byla ta chvíle, kdy jsem
se poprvé opravdu a vědomě podívala do sebe a zjistila, že už ji nemusím hrát. Teď ani nikdy jindy. Seděla
jsem zrovna sama v nějaké kavárně
a jedla mrkvový dort, který u mě poprvé po několika letech neodstartoval přejídací záchvat. Brzo to už bude
šest let...“ (s úlevou)
 Co vám psaní blogu dává a co
naopak bere?
„Když píšu blog, cítím se dobře
a produktivně. Taky jsem díky blogu
poznala spoustu nových lidí, se kterýma se nejradši potkávám osobně,
kdykoliv to jde. Blog mi určitým
způsobem dává i ´náplň´ do mých
dní, třeba když někam kráčím a napadne mě nějaké téma, o kterém
bych chtěla psát, což by mě pravděpodobně nenapadalo, kdybych
nepsala. Nenapadá mě ale nic, co
by mi psaní blogu bralo, protože ho
prostě píšu, když mám chuť, náladu,
inspiraci. Blog píšu z radosti, z chuti
sdílet a povídat si s lidmi, nemám ho
provázaný žádnými povinnostmi.“
 Kolik času vám průměrně zabere během jednoho týdne?
„Hodně to záleží na okolnostech, ale
jeden článek mi může zabrat hodinu
až pět, podle toho, o čem je, kolik je
v něm fotek a tak. Například recepty
mi trvají zhruba tu hodinu, ´úvahové´ články tak dvě až tři a cestovní
těch pět šest hodin, protože upravit
desítky fotek a vypsat všechna místa
prostě chvilku trvá.“ (úsměv)
 Váš blog doplňujete právě
o poměrně velké množství fotografií. Uvažujete už dopředu s tím,
že přemýšlíte, které své postřehy
zveřejníte na blogu?
„To je super otázka, protože jsem
si díky ní uvědomila svůj vývoj.
(smích) Když jsem blog začínala psát

„

Být youtuberkou m zatím neláká,

i když ped pár msíci jsem chtla
jedno video natoit, ale cítila jsem

se nepirozen, strojen a hloup
jsem se pitom chichotala.
Ale nikdy neíkej nikdy...

Foto: archiv Terezy Furiel
a pak hlavně, jakmile jsem si pořídila
foťák, jsem na spoustu akcí chodila
hlavně proto, abych to tam mohla
nafotit, pak o tom napsat. A některé
akce jsem vymýšlela ze stejného důvodu.
Přišlo mi to jako dobrá věc, potenciální článek na blogu mě motivoval
k tomu někam jít, něco zkusit. Pomáhalo mi to. I když... Já dřív fotila
fakt všechno. (úsměv) Každé jídlo,
každou kávu, na každé procházce
městem. Foťák pořád nosím každý den v kabelce. Je skladný, lehký
a líbí se mi, že ho můžu kdykoliv vytáhnout, protože mě baví fotit. Ale
můj ´postup´ už se změnil. Víc žiji
a prožívám či zkouším, aniž bych dopředu plánovala, jestli o tom napíšu
nebo ne. Nepřijde mi ale, že by jedna
„metoda“ měla být lepší nebo horší.
Prožívání a motivy se neustále mění
a já se jen pořád snažím být pravdivá
a upřímná, hlavně sama k sobě.“
 Jak by se změnilo vaše prožívání, pokud byste s psaním blogu
sekla?
„Prožívání by pravděpodobně bylo
pořád stejné, ale myslím, že bych cítila ´prázdno´ a začala bych si znovu
psát deník.“ (úsměv)
 Na Facebooku vás sleduje tři
a půl tisíce lidí. Co to pro vás znamená?
„Když jsem začala Sweet Melange
psát, první rok mě vlastně sledoval
jen můj manžel a moje maminka...
(směje se) Postupně ho začali sledovat další kamarádi a kamarádi kamarádů, pak třeba někdo ještě z dalšího
´okruhu´, což mě přišlo fascinující.
Když třeba koukám na statistiky
a vidím, že blog zrovna čte někdo
z měst, kde jsem ani nikdy nebyla,
mám z toho obrovskou radost. Tři
a půl tisíce, to je velké číslo. Cítím
vděčnost. Ne nutně za to číslo, jako
spíš proto, že za tím je spoustu úžasných lidí, se kterými si navzájem
něco předáváme.“
 Přemýšlíte při psaní o tom,
čím byste své odběratele zaujala?
„Moje maminka, která je vystudovaná novinářka, mi kdysi dávno
dala radu, ať píšu tak, jako kdybych

si povídala se svou kamarádkou.
A držím se toho. Někdy možná až
moc, protože můj blog je fakt osobní
a konkrétní, někdy zapomenu na to,
že to píšu i pro ´cizí´ lidi. Používám
hodně uvozovek, závorek a dlouhých vět, občas si vymýšlím slova,
někdy nedopíšu závěr. V hlavě si
nedržím žádný konkrétní plán, jak
čtenáře zaujmout, ale když si povídám s kamarádkou, taky se snažím,
aby ji bavilo mě poslouchat. A taky
se snažím psát tak, aby mě samotnou
bavilo to číst.“
 V současné době se rozšiřuje
fenomén takzvaných youtuberů.
Neláká vás, že byste své obrázky
rozpohybovala a z psaného slova
přešla na slovo mluvené?
„Zatím mě to neláká, i když před pár
měsíci jsem chtěla jedno video natočit, ale cítila jsem se nepřirozeně,
strojeně a hloupě jsem se chichotala.
Na některé youtubery ale koukám
ráda, takže nikdy neříkej nikdy...“
(úsměv)
 Nepřemýšlela jste o tom, že
byste blog začala psát v angličtině?
„Asi před třemi lety jsem o tom přemýšlela a pár týdnů až měsíců jsem
blog psala česky i anglicky. Brzo jsem
od toho ale upustila, protože mi to
zabíralo obrovské množství času.
Dvojjazyčný blog může fungovat
u krátkých textů, což ty mé moc často nebývají. Někteří moji kolegové
tady v Norsku se mě ptají, proč nezačnu psát anglicky, a vím, že by to z určitého úhlu bylo logické, jenže když
píšete přes čtyři roky blog česky,
nemůžete ho z ničeho nic začít psát
anglicky. Mám angličtinu dobrou,
ale stejně bych asi nebyla schopná
plně vyjádřit, co chci, včetně všech
svých uvozovek a závorek. (úsměv)
Anglicky psaných blogů jsou miliony, těch českých a slovenských je
sice taky pořád víc a víc, ale stejně...
Jestli někdy začnu psát anglicky,
pravděpodobně to nebude na adrese
sweetmelange.cz.“
 Co vám v Norsku chybí z České republiky?
„Maminka, tatínek, babička, děda,
nejlepší kamarádka a tak... Jo, a ta-

kový ten pocit ´doma´, přestože
nejsem nějak nostalgický typ.“
 A co by vám v Česku chybělo
z Norska?
„Čistý vzduch, dokonalá voda z kohoutku, voda a všude lesy.“
 Letos jste se vdala. Pustíte
manžela někdy k plotně?
„Vaříme zhruba tak padesát na padesát. Radan by se teda hádal a řekl, že
minimálně šedesát na čtyřicet s tím,
že on vaří víc. Ale já pořád trvám na
tom, že je to tak půl na půl. (úsměv)
Každý den ale teplou večeři nevaříme, většinou děláme jídlo tak na dva
tři dny dopředu. Hodně jsme si teď
oblíbili curry na milion způsobů,
většinou bezmasá.“
 Přemýšlíte někdy o tom, že
byste si otevřeli vlastní kavárnu?
„Momentálně si to myslím, i když
koncept té kavárny se postupně
mění. Dřív jsem chtěla hlavně péct,
péct, péct, dnes mě na tom víc láká
i ta káva a věci kolem. Moje představa kavárny je taková, že budu
péct sezónní koláče, veganské i neveganské, budu podávat vynikající
kávu, hrát pohodovou hudbu, pořádat různé workshopy a povídat
si se zákazníky. Chceme do toho jít
s Radanem a jeho na tom zase láká
ta organizace, praktičnost, starání se

o peníze a tak. Brání mi v tom to, že
jsem z toho ještě nevytvořila konkrétní představu, jen tento vágní
sen, když se k tomu přidá navíc má
nekonečná lenost a pohodlnost, je
to jasné.“ (úsměv)
 V mládí jste vyzkoušela spoustu aktivit. Snad kromě baletu
jste většinu z nich relativně brzy
opustila. Sama mluvíte o tom, že
jste stále otevřená všem podnětům. Myslíte, že vám láska k jídlu
a k vaření vydrží? „Nehrozí“, že
se časem vrhnete na něco docela
jiného?
„To nevím, možná, že to ´hrozí´.
(smích) Ale pokud to vždycky bude
znamenat, že mě začne bavit něco
nového, čemu se budu věnovat, je to
v pořádku.“
 Myslíte, že svůj blog budete
psát i za deset let?
„Jo. Ale nevím to jistě.“ (úsměv)
 O čem si myslíte, že bude váš
první příspěvek v novém roce
2026?
„O tom, jaký je život se dvěma až
třemi dětmi a manželem v domečku za Bratislavou, který má ve vedlejším vchodě kavárnu, kde mi děti
pomáhají s pečením a potají jim dávám ochutnávat kávu. Bude o lásce.
A o vděčnosti.“

vizitka
TEREZA FURIEL
✓ narodila se v říjnu 1990 v Prostějově jako
Tereza Sehnalová
✓ s rodiči žila v Plumlově
✓ je vdaná, na konci léta si vzala svého dlouholetého přítele Radana Furiel, který pochází
ze Slovenska
✓ vystudovala střední školu podnikání a služeb, absolvovala i vysokoškolské studium hotelového managementu
✓ v současné době pracuje v jedné norské pekárně jako baristka. V práci se stará o vše, co se týká kávy, občas chodí v noci vypomáhat pekaři.
Své výrobky zejména cupcaky a dorty také prodává dalším lidem
✓ mezi její koníčky patří vysedávání po kavárnách, sledování seriálů,
blog, procházky městem, cestování, jóga, vaření a pečení, fotografování
zajímavost: v dospívání si prošla obdobím poruch příjmu potravy, které dnes vnímá jako velmi užitečnou zkušenost. Pomohla jí uvědomit si,
že se nemusí nechat ovládat svými emocemi či myšlenkami a postupně
ji naučila milovat jídlo
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Září

939 929 912

Srpen

Od 1. ledna
861
791
do 31. øíjna 2016
724
675
574
453 477
Červenec

Město Prostějov se rozhodlo zřídit službu Senior taxi jako doplňkovou službu
pro občany starší 65 let, a to z toho důvodu, aby usnadnilo přepravu těchto
osob do lékařských zařízení, na rozličné
úřady a na poštu. „Uvědomujeme si totiž, že starší občané mají mnohdy různé zdravotní potíže spojené především
s pohybem, které jim znesnadňují navštívit výše uvedené instituce. Hlavní
výhodou, jak jsem již uvedl, je usnadnění přepravy starších občanů prioritně k lékaři, dále na úřady či na poštu,
nově též do různých sociálních zařízení
a na hřbitov. Jsou to místa, kam starší
občané nejčastěji jezdí, pokud nevlastní automobil či nemají v dosahu své
příbuzné či známé, kteří by je přepravili, a to navíc zejména v ranních a dopo-

Poèet zákazníkù Senior taxi v Prostìjovì

Červen

Michal
KADLEC

deřníka mezi tyto již nepatří, k tomuto
účelu zde existují jiné služby,“ říká Pavel Smetana. Večerník se pochopitelně
nemohl nezeptat, zda město už neregistruje případy možného zneužití
této služby. Třeba tím, že by ji nějaký
starší „chytrák“ využíval pro běžnou
dopravu, a sice ke známým nebo do
hospody. „Jak jsem již uvedl, společnost, která pro Magistrát města Prostějova zajišťuje službu Senior taxi, má
propracovaný systém kontroly, který
nám umožňuje sledovat, kdy a kam
vozidla Senior taxi jezdí a zda jsou
tedy dodržovány podmínky stanovené ve smlouvě. Nelze však vyloučit to,
že pokud někdo tuto službu využije
a nechá se dopravit k lékaři či na úřad,
že si při této příležitosti v místě dotyčného úřadu či lékařské kliniky nenakoupí či nenavštíví přátele. Smyslem
služby je pomoci starším občanům a
nemáme žádnou pravomoc či možnost omezovat občany využívající
tuto službu nad rámec stanovených
pravidel,“ odpověděl Pavel Smetana.
Ročně magistrát zaplatí z městské kasy

Květen

Prostějov (mik) – V úterý 10. ledna
se letos poprvé ke svému jednání
sejde Rada statutárního města Prostějova. Konšelé budou diskutovat
o doporučeních komisí výstavby
i architektury a urbanismu, projednávat se budou projekty prevence
kriminality na rok 2017 a také zadávací řízení na veřejné zakázky
ohledně dešťové kanalizace v ulici
Jano Köhlera ve Vrahovicích či na
opravu střechy Národního domu
v Prostějově. „Jednat budeme rovněž o možnostech finanční podpory hokejovému „A“ týmu Jestřábů,
ale také basketbalistům v rámci reklamní smlouvy,“ vyjmenovala další důležité body úterního zasedání
rady primátorka Alena Rašková.
O výsledcích jednání prostějovských
konšelů bude Večerník podrobně informovat v příštím čísle.

pro Večerník
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Duben

První jednání rady

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

ledních hodinách, zbývala jim doposud jen městská hromadná doprava.
Ta sice jezdí v dostatečné míře a četnosti, ale na rozdíl od Senior taxi nemůže
přepravit občana se zdravotním omezením přímo od jeho bydliště na již
zmíněné instituce,“ míní Pavel Smetana
náměstek primátorky Prostějova.
Vedení města už podruhé za sebou
vybralo v konkurzu ostravskou taxislužbu. „Máte pravdu, na konci loňského roku byla prodloužena smlouva
s ostravskou společností, a to zejména
ze čtyř důvodů. Zaprvé s touto firmou
je ze strany uživatelů služby Senior taxi
maximální spokojenost, řidiči jsou
spolehliví a ochotní kdykoliv pomoci
klientům. Zadruhé má tato společnost
letité zkušenosti s provozováním služby Senior taxi na Ostravsku i v dalších
částech republiky. Zatřetí systém kontroly, který nám umožňuje na dálku
průběžně sledovat, zda řidiči jezdí
pouze do míst stanovených ve smlouvě, máme tak jistotu, že prostředky
vynaložené z rozpočtu města a tedy
z daní občanů Prostějova, jsou účelně vynaloženy. Začtvrté je též cena za
tuto službu pro Prostějov přijatelná,“
potvrzuje náměstek primátorky pro
sociální záležitosti. Vzápětí dodal, že
prostějovským radním chodí od seniorů pochvalné, ale i kritické připomínky. „Mohu zde konstatovat, že se
setkáváme hlavně s pozitivními ohlasy.
Co se kritiky týká, je pravda, že někteří
uživatelé by přivítali možnost využívat
tuto službu například i k nákupům, návštěvě kadeřníka a podobně. Jak jsme
však konstatovali při diskusi nad zřízením této služby, hlavním důvodem je
ulehčit seniorům návštěvu lékaře a nezbytných služeb. Nákup či návštěva ka-

Březen

Prostějov (mik) – Už je to tady,
chřipková epidemie řádí jako černá
ruka a první opatření na sebe nenechalo dlouho čekat. „Z důvodu nárůstu respiračních onemocnění byl
vyhlášen na odděleních LDN Nemocnice Prostějov zákaz návštěv.
Toto opatření platí od čtvrtka
5. ledna 2017 až do odvolání,“
informovala Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti AGEL
provozující prostějovskou nemocnici. „Jde o preventivní opatření,
jehož platnost bude ukončena
neprodleně po zlepšení epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení všem pacientům i jejich
příbuzným a věříme, že v krátké
době bude jejich kontakt opět
možný v neomezeném rozsahu,“
dodala Radka Miloševská.

„Registrujeme kladné i kritické připomínky,“ glosuje náměstek P. Smetana
PROSTĚJOV Už druhým rokem je
v Prostějově velmi slušně zaběhnutá
služba pro seniory nad pětašedesát
let. Ti mohou využívat velmi levné
taxislužby. Za pouhou dvacetikorunu odveze řidič důchodce k lékaři,
na úřady, poštu, dokonce i na hřbitov. Magistrát ostravské firmě, která
už podruhé vyhrála výběrové řízení,
platí statisíce korun ročně z městského rozpočtu. Podle slov náměstka
primátorky pro sociální záležitosti
Pavla Smetany se ale tato služba vyplatí. Svědčí o tom enormní zájem
o Senior taxi ze strany Prostějovanů.
A prostějovští radní tuto službu budou chtít udržet i v budoucnosti.

Únor

Zakázané návštìvy

ZÁJEM O SENIOR TAXI8  8 

Leden

RYCHLÝ
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zpravodajství
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za Senior taxi částku bezmála půl milionu korun. Radní jsou už teď rozhodnuti, že smlouvu s ostravskou taxislužbou
prodlouží. „Vzhledem k tomu, že služba
Senior taxi začala fungovat od počátku
prosince roku 2015, bylo nutné z důvodu jejího zachování již v průběhu měsíce
září vyhodnotit její úspěšnost a domluvit se na dalším postupu. Na základě
dobrých zkušeností bylo rozhodnuto

smlouvu prodloužit o dalších dvanáct
měsíců. Služba je tedy v současnosti
zajištěna minimálně do konce listopadu letošního roku. Věřím, že se podaří
úspěšně pokračovat v tomto projektu
a že i za rok budeme moci konstatovat, že Senior taxi má své pevné místo
v sociálních službách města Prostějova,
a bude tedy pokračovat i v následujících
letech,“ uzavírá Pavel Smetana.

Projekt tunelu pod kolejemi 9:;<%#6296=;&3>?@(
v Kostelecké leží v šuplíku! VRAZIL DO SEMAFORU
PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval, pro příští rok počítá
magistrát s rekordními stavebními investicemi za bezmála 210
milionů korun. Na prosincovém
jednání zastupitelstva města navíc
však padlo, že jedna z investic je už
dlouhá léta takzvaně „pod čarou“.
A nedostane se na tento projekt
ani v roce 2017!
„Jsem rád, že se tu a tam v daném
roce dostane i na akci, která je v rozpočtu magistrátu pod hranicí realizovatelnosti. Ovšem věc, o které chci
mluvit, je pod čarou už velmi dlouho. Jde o dávný projekt vybudování
tunelu pro chodce pod kolejemi v
Kostelecké ulici ve směru od tenisových kurtů. Vím, že jde spíš o přání
soukromého subjektu, ale podle mě
to není špatný nápad. Všichni víme,
že místo je velmi frekventované a
chodci přecházejí koleje. Je to tady
hodně divoké a lidé jsou v nebez-
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pečí,“ upozornil na možná už zapomenutý projekt František Fröml,
opoziční zastupitel ze Změny pro
Prostějov.
„Tato akce je skutečně připravena
už asi patnáct let. Projekt se dělal ještě v době, kdy pan inženýr
Fröml byl v ODS, a tato strana si
tunel pod kolejemi dala do roz-

počtu. Pokud se tento projekt nevyřadí z evidence, bude stále v seznamu investic. My s budováním
uvedeného tunelu pod kolejemi
v Kostelecké ulici skutečně nepočítáme,“ reagoval hbitě Zdeněk
Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
(mik)

Nový
rok
nese novou akci
na pøedplatné

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25

PROSTĚJOV Oslavy příchodu nového roku pojal hodně bouřlivě mladý šofér škodovky, který
1. ledna tři a půl hodiny po půlnoci řádil v centru
Prostějova. V křižovatce ulic Újezd a Svatoplukovy
pětadvacetiletý řidič z dosud přesně nezjištěných
příčin při jízdě od ulice Újezd do ulice Svatoplukovy nezvládl řízení a přední částí vozidla narazil
do sloupu semaforu. Po havárii z místa ujel!
„Havárii však viděla policejní hlídka, která vozidlo
pronásledovala až do ulice Českobratrské, kde ho
zastavila. Ke zranění osob při havárii nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu 2,05 promile alkoholu v dechu. Dále policisté provedli orientační test
na přítomnost jiných návykových látek. Ten byl pozitivní na marihuanu. Řidič přiznal užití alkoholu i drogy
před jízdou. Dalším šetřením navíc policisté zjistili,
že Okresním soudem v Prostějově má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel až do listopadu roku
2018. Po prohlídce technického stavu vozidla policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci,“
vypočítal veškeré hříchy zadrženého šoféra František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Muž je pro své jednání podezřelý z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky, přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z několika
přestupků podle zákona o silničním provozu. Za
uvedené přečiny mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ dodal
František Kořínek.
(mik)
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-  /0$  -    REKONSTRUKCE
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, naplánovaná rekonstrukce krasického rybníka je odkládána již
více než rok. Důvodem byla dvě neúspěšná výběrová
řízení, která museli prostějovští radní zrušit. Přihlásilo se totiž málo zájemců o tuto veřejnou zakázku.
Teprve až třetí pokus byl úspěšný! Rybník v Krasicích
bude rekonstruovat brněnská stavební firma. A začne
už na jaře příštího roku.
„Konečně už máme jasno v tom, která firma se pustí do úprav
Krasického rybníka. Jako ekonomicky nejvhodnější jsme ze
sedmi oslovených firem vybrali nabídku společnosti Ekostavby Brno,“ potvrdil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky statutárního města Prostějova.
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Stavbaři se do přeměny přírodní vodní nádrže pustí
1. března 2017. „Konkrétně jde o vysvahování a zpevnění
břehů i hráze kamenným pohozem. Bude vybudována
nová spodní výpusť s vypouštěcím potrubím, na přítoku
budou vybourány a znovu vybudovány vtokový objekt,
rozdělovací šachta a čelo na výtoku propustku. Opravena
bude také usazovací jímka a vyčištěna odpadová potrubí.
Součástí bude údržba zeleně, odstranění nevhodných náletových dřevin a budou vysazeny vodní rostliny,“ popsal
Fišer.
Hodnota veřejné zakázky je tři miliony a sto tisíc
korun bez DPH. Rekonstrukce má být dokončena
(mik)
k 30. září 2017.

14 nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

letos slavíme jubileum...
KOUPÍM

PRODÁM

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.

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

GRATULACE

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz


    
info@realitypolzer.cz

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

Dne 11. ledna 2017
oslaví 70. narozeniny
pan Ladislav NAVRÁTIL
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přejí manželka
Marta, dcery Iveta, Martina
a Lenka s rodinami a vnuci Davíd,
Lukáš, Radim a Ondrášek
posílají dědovi
velkou pusu
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Dne 31. prosince 2016
se dožila 90-ti let
naše maminka a babička
paní Jana ŘEHULKOVÁ,
rozená Šubertová
ze Stichovic.
Blahopřeje rodina

VOLEJTE: 739 322 895

Děkujeme
za tichou vzpomínku,
květinové dary a účast
při posledním rozloučení
dne 2. ledna 2017
s paní Jiřinou DRMOLOVOU.
Děkují synové
Jiří a Jarek.
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REALITY

Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430

16122823515

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Hledám k pronájmu garson. nebo
města. 777 602 873
byt 1+1 bez RK, za rozumnou cenu.
Koupím byt 1+1. Hotovost.774 421 818 Spěchá, důchodkyně, nekuřačka,
možnost přihlášení k trv. pobytu.
Tel.: 736 105 105
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotoHlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
vosti. 774 409 430
Prostějov
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
Pronajmu od ledna byt 1+1 v Pv.
aktuálně NABÍZÍ:
Cena 4 500 Kč + inkaso , RK ne!
RD Výšovice, pozemek 16.195 m2
2.625.000 Kč Tel.: 732 548 756
2
RD Želeč, pozemek 3.891 m
1.740.000 Kč Pronajmu 2+kk, Pv západ, MHD, vhodRD Skřípov
850.000 Kč né pro 1 osobu, Tel.: 776 189 111
BYT 3+1, C/OV, 80 m2 1.850.000 Kč
RD Skalka
v RK Hledám pronájem 1+1, nejlépe
Zahrada Skřípov
120.000 Kč u Hloučele, pár, nekuřáci, sportovci, studenti VŠ, podmínkou pes, net.
HLEDÁME BYT 2+1, 3+1 – TYLOVA,
Nabídky: jagdbd@seznam.cz
BRNĚNSKÁ , DĚKUJEME ZA NABÍDKY
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
RD 5+1, PV
4.999.000 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.
HLEDÁME BYT 1+1, 2+1 nabídněte!
KLIENT PLATÍ HOTOVOVĚ!
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
* 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
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Anglická ul. Tel.:602 775 607

Koupím dům se zahradou v PV nebo
v okolí. Tel.: 773 513 220
KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1
(hotovost mám) 773 545 092
Pronajmeme větší dvoupokojový
byt, první patro, centrum Pv, ne
RK! Tel.: 603 543 705
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

Prodám, nebo pronajmu garáž na
Brnénské ul.v Pv, tel.: 724 21 28 93

16120713424

Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168
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www.realitypolzer.cz

SLUŽBY

150123020036

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

Hledám skromnou štíhlejší ženu pro
společný život, auto mám. Rozvedený,
72/ 174 cm, dohoda volejte mob.:
776 210 670 Vodafon.
Žena 66/168 hledá upřímného
a hodného muže do 72 let z Prostějov
a okolí. Tel.: 722 556 610

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
13. LEDNA
V 10.00 HODIN

2
Tolik nabídek najdete v naší
rubrice PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

OZNÁMENÍ

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

HLEDÁME pro 12 letého chlapce
doučování – základy německéhojazyka. Lokalita: Kostelec na Hané Tel.:
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.: 774 267 304
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

4REDAKTOR/- KA
4SPRÁVCE WEBOVÝCH STRÁNEK
4"8(;<;/-8;=8";(>"NA MARKETING

Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713
Zahrajeme na plesu, svatbě apod.
Tel.: 608 539 783

<<< www.vecernikpv.cz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE NA TYTO POZICE:

Projekt VAŠEHO DOMU: pasivní
včetně vyřízení dotace, nízkoenergetický, energeticky úsporný, rekonstrukce
s dotací. I pro svépomocnou výstavbu.
Vyřídíme ohlášku či stavební povolení. Poskytneme poradenství. Krátké
dodací lhůty, příznivé ceny. Telefon:
731 418 060, 605 483 602, e-mail:
karasek.s@seznam.cz (info@karon.cz)

15021020132

16010871430

Kompletní nabídku najdete na:

SEZNÁMENÍ
PODĚKOVÁNÍ
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Sad Mostkovice
Prodej jablek , Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

FINANCE
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Prodej palivového dřeva, polena
33cm, metrovky, odřezky od pily, uhlí
a brikety Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.: 734 481 013

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330
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AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Prodám starší nábytek z důvodů
stěhování, starší elektroniku a jiné.
Tel.: 736 415 409
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Volejte: 739 322 895
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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

14,4
Volejte: 739 322 895
8 '!19:9;9 <=> *
!?!"#

16011421482

KKvval
alitní
služ
užby
od roku
1992
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Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Co osud vzal, to nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.

vzpomínky

15

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
Dne 10. ledna 2017
uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil
pan Václav MOUDRÝ.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje a nikdy
nezapomene manželka syn a dcera
s rodinou.

Dne 12. ledna 2017
uplynou tři smutné roky, co nás
navždy opustil můj syn
pan Martin PETRŽÍLKA
z Ptenského Dvorku
a zároveň dne 18. března 2017
by se dožil 30-ti let.
S láskou vzpomíná maminka,
sestra Lucie a setra Kateřina
s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

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

Dne 12. ledna 2017
vzpomeneme 15 roků od úmrtí
pana Ludvíka ANTALÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 13. ledna 2017
uplynou dva smutné roky od úmrtí
pana Karla KOSKA
z Vrahovic.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.
Dne 14. ledna 2017
uplyne 20 let od úmrtí
pana Františka JURDY
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera a syn
s rodinami.

...Čas ubíhá, bolest zůstává..

Dne 7. ledna 2017
uplynulo druhé výročí od úmrtí
pana Jiřího RYCHNOVSKÉHO
z Konice.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, dcery s rodinami a švagr.

17010610026

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

Jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát
a tiše vzpomínat. Co osud vzal,
to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.

Kdo v srdci žije, neumírá

Dne 15. ledna 2017
by se dožil 70 let
pan František PROCHÁZKA
z Lešan.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují menželka, dcery
a sestry s rodinami.

Dne 10. ledna 2017
by se dožil 81 let
pan Zdeněk SKŘIVÁNEK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Věra.

Dne 10. ledna 2017
si připomínáme 10. smutné výročí úmrtí
pana Antonína LŽIČAŘE
z Čechovic.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a rodiče.

Odešla jsi náhle,
nikdo to nečekal, osud sám chtěl,
proč jen to uspěchal? Zapalme svíce
na krásné chvíle, jenž jsme s ní prožívali.

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

Dne 13. ledna 2017
si připomeneme již
páté smutné výročí, kdy nás navždy
opustila manželka, maminka a babička
paní Jarmila LIEDERMANNOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel
František a syn David
s rodinou.

Dnes 9. ledna 2017
by oslavil své 38. narozeniny
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov,
který v roce 2013 nečekaně zemřel
v prostějovské nemocnici.
S velkou bolestí v srdci vzpomíná
zarmoucená rodina.

17010510023

Dne 14. ledna 2017
vzpomeneme třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná dcera, vnučka, neteř,
sestřenice a kamarádka
slečna Michaela HREBEŇÁROVÁ.
Stále vzpomíná
tatínek s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
    
   
Jiřina Drmolová 1927
Prostějov Pondělí 9. ledna 2017
Jiří
Křivánek
1956
Prostějov
11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Kaplánek 1946
Otaslavice
Jan Kohut 1959
Prostějov Marie Prášilíková 1932 Klenovice na Hané 13.00 hod. Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Konšelová 1926
Soběsuky Středa 11. ledna 2017
Josef Kopecký 1938
Drahany Josef Zajíček 1937 Ohrozim, středa 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věroslava Křupková 1935 Prostějov MUDr. Vilém Matýsek 1939 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslava Krychtálková 1928 Plumlov Čtvrtek 12. ledna 2017
Jaroslav Piňos 1938
Ptení Jiřina Kopřivová 1940 Brno 12.30 Obřadní síň Brno
Marie Klementová 1922 Malé Hradisko Josef Marek 1952 Kostelec na Hané Saveta Munteanová 1932 Mostkovice
Emilie Mlčochová 1928
Želeč Jitka Pokorná 1930
Prostějov František Hanák 1971
Baldovec
Alois Kozák 1944
Kobylničky

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

  
   
Pátek 13. ledna 2017
Jarmila Svozilová 1929
Bedihošť
Jana
Beranová
1964
Vrbátky
10.15 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Rozsíval 1931
Vrbátky
Alois Hájek 1942
Prostějov
Zdeněk
Paňák
1930
Určice
Ondřej Pavelka 1928 Kralice na Hané
Marie Láníková 1938
Prostějov


  
Vladislava Ošlejšková 1937 Prostějov Vanda Taberyová 1926
Prostějov

17010410004

Pohřební služba A.S.A. TS

nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

UZÁVÌRKA

HLEDÁTE PRÁCI?

dalšího èísla je
v PÁTEK 13. ledna

8

v 10.00 hodin

PRÁCE NABÍZÍ

Nový

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Číšníci/servírky
Kreativní grafici, administrativa
Mistři šicí dílny
Montážní pracovník/-ce
Pracovníci v sociálních službách
Řidiči/strojníci na autojeřáb
Technologové automatizace
Vedoucí kuchař/-ka
ve školní jídelně

Provoz

Kvalifikace

Firma

13 400 Kč
18 000 Kč
17 000 Kč
20 000 Kč
15 500 Kč
16 400 Kč
30 000 Kč

turnusové služby
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktická
ÚSO s maturitou
ÚSO
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

AntonínSyrovátka–PensionMánes,Pv

13 000 Kč

jednosměnný

střední odborné

ZŠaMŠBohuslavice,BohuslaviceuKon.

ONESOFT, Prostějov
GALA, Prostějov
Jaroslav Uhlíř, provozovna Lipová

Charita Konice – DPS Bohuslavice
Správa silnic Ol. kraje p.o. Prostějov
LINAPLAST, Kralice na Hané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

rok

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

nese novou akci
na pøedplatné

Pozice

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodavač/-ka
10 050 Kč
dvousměnný
střední odborné
CHARLEY FASHION, Prostějov
Uklízeč/-ka
66 Kč/hod
jednosměnný
základní+praktická
PROVEM – FARMA VÍCOV
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.

17010410004

Firma s 30-letou historií hledá šikovné
a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLENY na šití
špičkových spacích pytlů péřových i syntetických. Nabízíme stálou práci, dobré
výdělky, včasné platby. Požadujeme ŽL,
kvalitu a zodpovědnost, šicí stroj a skladovací prostory. PRIMA OUTDOOR, s.r.o.,
Jihomoravské nám. 1, 627 00 Brno, tel.
608 728 160, email prima@prima-outdoor.cz.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

17010410017

Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky ( i studenty ) na sobotní směny do
třídírny sběrového papíru v Držovicích. Tel.: 603 463 417

   

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

16101223189

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
STUDIO 365 hledá nové tváře
nové zaměstnance do pracovního poměpro reklamu od 9-27 a 28-45let.
ru na pracovní pozici vrátný. Místo výkoTelefon 605427271, 9-12 hod.
nu Prostějov a okolí. Podmínkou je čistý
www.studio365.eu
trestní rejstřík a možnost nočních směn.
Informace na tel. čísle: 602 786 692
Přijmu pracovníka na úklid v potravinářské výrobě a pracovníky do
Úklidová firma přijme na dlouhodo- pekařské výroby. Informace na tel.:
bou brigádu paní na úklid firemních 582 342 095
prostor ( denně od 16 do 18:30 ) ve
Motorest Podkova Kelčice přiVrahovicích.Telefon: 774 149 221
jme servírku a kuchaře. Nabízíme
Přijmu pracovníka do obchodu, možnost zajímavé platové podmínky. Tel.:
brigádně nebo i ÚP, PD 9-16.30 hod. Tel.: 776 808 000
731 412 028

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

17010310014
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Druhé číslo roku 2017 vám v rámci pokračujícího projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přináší 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 12. 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




Plumlovská 22 Lenka MIKEŠOVÁ, nám. E. Husserla 9, Prostějov
Výherce získává: získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...




Marek Černošek Zdeněk KOUKOL, sídl. E.Beneše 52/5, Prostějov
Výherce získává: Volný vstup v hodnotě 400 Kč do muzea.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE





PUNČOCHOVÉHO
Růžena HRABALOVÁ, Ptení č. 165
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

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

SU
DO
KU



SUDOKU



6,7,7,7
Miroslav ŠODA, Bedihošť 13
Výherce získává: VSTUP vstup do solné jeskyně v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA




17010260006

Vymeteme každý kout vy se nemusíte hnout
Alice VEJMOLOVÁ, Kostelecká 11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.

Výherce získá POUKAZ  

 

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

16112563357

POTĚŠÍME KAŽDÉHO........ I MALÉHO KLUKA

17010260004

SUDOKU

OSMISMĚRKA

ESKONT, BEDLY, MUŠLE, KOULE, TEPLO, BUDÍK, BREPT, SPONY, ČINIDLO,
STOJAN, ÚTVAR, NOÉMA, TRNOŽ, BARYUM, TANEK, TORNA, TAJFUN,
TRENKY, FLUTTER, POETA, SVLAK, FOTON, TELEPAT, NYMFA

Výherce získá POUKAZ 
 

Výherce získá 5 VSTUPENEK
NA PLES  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16122263513

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
oblíbenou osobu, která byla od svého vzniku
bytostně spjata s Galerií Hanák...

16031461737

Výherce získá POUKAZ 
 

Výherce získává POUKAZ
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TIP Veerníku
Poutavá pednáška na hvzdárn
Pouta

O SLUNCI

LEDNÍ HOKEJ:

KDY: ÈTVRTEK 12. LEDNA V 18.00 HODIN
KDE: MUZEUM A GALERIE – HVÌZDÁRNA, KOLÁØOVY SADY V PROSTÌJOVÌ

Sobota 14. ledna:
16.30: LHK Jestřábi Prostějov – HK Kroměříž (27. kolo ELIOD Ligy mladšího
dorostu, sk. Východ jih, zimní stadion Pv).
Neděle 15. ledna:
13.00: LHK Jestřábi Prostějov – VSK
Technika Brno (26. kolo Ligy staršího
dorostu,, sk. Východ,
ý
, zimní stadion Pv).
)

Vedení prostějovské hvězdárny zve touto cestou na astronomicko-cestovatelskou přednášku
„ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE V BRAZÍLII“,
která se uskuteční na ve čtvrtek 12. ledna 2017
v 18.00 hodin.
„Jsem velmi rád, že RNDr. Eva Marková, CSc., naše
přední sluneční fyzička, přijala pozvání přednášet na
naší hvězdárně. Eva Marková byla dlouholetou předsedkyní České astronomické společnosti a rovněž
ředitelkou hvězdárny v Úpici, jednoho z předních pracovišť zabývajících se výzkumem Slunce v naší republice. Absolvovala celkem dvanáct expedic za úplnými
zatměními Slunce, které je podle mého názoru jednoznačně nejúchvatnějším typem astronomického
úkazu. Slovem i obrazem se dozvíme o zajímavostech
z expedice za černým Sluncem do exotické Brazílie,
kterou zorganizovala. Vedle astronomických povinností si našla čas na setkání s našimi krajany i s vnučkou Jana Bati. Procestovala kus Brazílie, tak se budeme moci také pokochat
ohromnými vodopády na řece Iguazu a navštívíme též obří hydroelektrárnu Itaipu,“ řekl Večerníku Karel Trutnovský, vedoucí
Astronomického oddělení Muzea a galerie v Prostějově
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné si předem rezervovat
prostřednictvím e-mailu.

VOLEJBAL:
Sobota 14. ledna:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (21. kolo 2. ligy žen, sk. „C“,
letní hala u zimního stadionu Pv).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Sokol Brno-Juliánov (22. kolo 2. ligy žen, sk. „C“,
letní hala u zimního stadionu Pv).

akce
v regionu...

Ples ve stylu 80. let
s Josefem Lauferem
Akce se koná v sobotu 14. ledna od
20:00 hodin. V Hotelu Plumlov
vystoupí Josef Laufer, hudební kapela Trio Plus a DJ s nejlepšími hity
80. let. Připravena bude bohatá tombola, tradiční česká kuchyně a speciality ze zabijačky. Vyhlášeny bude
i nejlepší retro šaty.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 9. ledna
14:00 Pondělní Bijásek –
Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
animovaný film, Belgie, Francie
17:30 La La Land
americká komedie
20:00 Velká čínská zeď
americko čínský thriller
úterý 10. ledna
17:30 Pasažéři
americké sci-fi
středa 11. ledna
17:30 Pasažéři
20:00 Velká čínská zeď
čtvrtek 12. ledna
17:30 Všechno nebo nic
česká romantická komedie
20:00 Proč právě on?
americká komedie
pátek 13. ledna
18:00 Rammstein in Amerika
dokument o kapele německy s českými
titulky a koncert LIVE FROM MADISON
SQUARE GARDEN (originál zvuk)
sobota 14. ledna
15:30 Ozzy
španělský animovaný film
17:30 Proč právě on?
20:00 Všechno nebo nic
neděle 15. ledna
15:30 Ozzy
17:30 Proč právě on?
20:00 Všechno nebo nic

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 11. ledna
15:00 Bio Senior – Ptáci a lidé
romantické francouzské drama
sobota 14. ledna
15:00 Dvanáct měsíčků
pásmo pohádek
17:30 Lovecká sezóna:
Strašpytel americký
animovaný rodinný film
20:00 Jak se zbavit nevěsty
česká komedie

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 29. ledna 2017
BETLÉMY, JAKÉ (PROSTĚJOVSKÝ)
SVĚT NEVIDĚL
výstava o atmosféře tradičních českých
Vánoc
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB
SKAUTSKÉ STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení první
skautské družiny v Prostějově.
do 19. února
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda Heneše z Třebenic, který se vkládání a stavění nejrůznějších předmětů
v lahvích věnuje více než čtyřicet let
U NÁS V ZIMĚ
PAVEL KARASINSKI
A D. ZÁDRAPA - FOTOGRAFIE

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV

Knihovna

čtvrtek 12. ledna
15:00 PORADNA SOS
úterý 10. ledna
máte spotřebitelský problém a nevíte kam
18:00 LiStOVáNí – LÁSKA A TĚLO se obrátit? Odborní právní poradci s vámi
účinkují: B. Jánová, L. Hejlík, a další..
budou řešit váš konkrétní problém.
středa 11. ledna
17:00 ZA VELKOU ČÍNSKOU ZDÍ
19:00 KYTICE
jak se prostějovská studentka ocitla v Číně
Karel Jaromír Erben
a jak se žije v čínské rodině? (fotografie)
Klicperovo divadlo Hradec Králové
(podkrovní sál)
hrají: M. Eliášová, Z. Valchařová Pou- do 31. ledna
lová, a další..
LIDÉ NA CESTĚ
režie: Karel Brožek
výstava fotografií Jana Skalíka, který
do 31. března 2017
zprostředkovává svoji zkušenost a svůj
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
pohled na putování migrantů z arabvýstava fotografií - dokument obohacu- ských a afrických zemí přes Maďarsko,
jící divácký pohled na jeviště o pohled Srbsko a Chorvatsko v roce 2015.
tichého pozorovatele za oponou
(Galerie Na Půdě)
SNÍH V KNIHOVNĚ
Kulturní klub
b
Během ledna noste do knihovny pro děti
a mládež vlastnoručně vyrobené vločky
– z čehokoli chcete, veliké jak je libo.
Školní 4, Prostějov
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
pátek 13. ledna
SOUTĚŽ PRO DĚTI
18:00 TANEČNÍ VEČER
Vyzkoušejte si náš soutěžní test a možnejen pro seniory
ná zjistíte zajímavé věci. Nejlepší budou
do 31. ledna
zařazení do losování o knižní ceny. Kvíz
INTERMED
je vhodný pro děti od 10 do 15 let.
výstava studentů atelieru Intermedia na
Fakultě umění Ostravské univerzity Barbory Jahodové, K. Kašparové a F. Muchy. Galerie Cyril
Výstava je otevřena denně od 9:00 do
věž kostela Cyrila a Metoděje
13:00 hodin.
Brněnská ulice, Prostějov
do 15. ledna 2017
Muzeum a galerie VĚŽ
výstava tří mladých umělkyň - Dany Baláv Prostìjovì
žové, Marie Štindlové a Markéty Filipové
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 27. ledna 2017
JOSEF ČAPEK:
„Nejdříve musí býti obrazu plné srdnám. Sv. Čecha 3, Prostějov
ce, aby ho pak mohly býti plné oči“
do 12. ledna 2017
výstava obrazů legendárního malíře
MONIKA JONÁŠOVÁ A IVANA
VZPOMÍNKA NA MIRIAM MAR- HLAVICOVÁ DUO „MONIVA“
ČIŠINOVOU
výstava
výstava fotografické tvorby křehké dívky,
která statečně bojovala se zákeřnou
Galerie BAŠTA
chorobou
Skálovo nám. 4, Prostějov
do 13. ledna 2017
Galerie U Hanáka
MICHAELA TRNEČKOVÁ
Školní 24, Prostějov
a BC. ROMANA CHROMCOVÁ
do 10. ledna 2017
výstava obrazů
17:30 FOTOKLUB PROSTĚJOV:
VIII. KLUBOVÁ VÝSTAVA

Pexesiáda
Ve čtvrtek 12. ledna od 14:00 hodin se v prostorách obecního úřadu
v Protivanově bude konat Pexesiáda.
Na první tři výherce čekají pěkné
ceny. Malé i velké hráče zve ICT –
knihovna Protivanov.

3. Brodecké véšlap
V sobotu 14. ledna se bude konat 3. ročník Brodeckého véšlapu. Jeho aktéři se
z Brodku u Konice vydají do Konice.

CO, KDY, KDE aneb
informace a události

z vašeho okolí…

DUHA

Galerie N7

Zámek Prostìjov

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
čtvrtek 12. ledna
17:00 BESÍDKA ŽÁKŮ
hudební obor
do 31. ledna
VÝSTAVA BETLÉMY
výběr prací žáků výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Program reportáží zpravodajského bloku v období 10.1. – 16. 1. 2017

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Neděle

10.1. 9.00 - 11.00
Pro školy i veřejnost
15.1. 15.30 - 17.30

ZPRÁVY
2. Kam s váno#ními stromky 3. Rekapitulace jarmarku

1. Mobilní kluzišt kon#í

KULTURA:
1. Aktuální kulturní dní
SPORT:
1. Aktuální sportovní utkání
Týdenní zpravodajské bloky z Prostìjova bìží na:
kabelové televizi (celý týden)
webových stránkách www.prostejov.eu (grafický odkaz PROSTJOVSKÝ INFOKANÁL) – celý týden, k dispozici archiv vysílání; digitálním satelitu – ASTRA 3B; pozemním vysílání – anténa nastavena na vysíla Radíkov (Olomouc)
nebo Tlustá hora (Zlín).
Vysílání na satelitu a pes klasickou anténu probíhá v rámci celostátního
regionálního televizního kanálu Regionalnitelevize.cz, kdy premiéry vysílání
z našeho regionu jsou vždy v 18:40, reprízy potom každé 4 hodiny.

PLESY

Sokolovna

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 15. ledna
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
13:30 a 15:30
do 20. ledna 2017
O HASTRMANOVI
VI. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA loutkové divadlo
výstava na počest prostějovského fotografa
(výstavní sál RIC)

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* úterky od 17:00 do 19:00 hodin - vzdělávací a tvořivá setkání s hlídáním dětí.
* úterý 10. ledna - Malování na sklo –
tvořivá dílna s E. Svobodovou, DiS. Využití techniky nanášení speciálních barev
na skleněné destičky (dekorace) nebo
užitkové sklo, dózy, pro další využití např.
v kuchyni. Lektor poskytne výběr motivů
z šablon.Nejde o techniku tzv. slupovacích
barev na sklo.

v Prostjov a jeho okolí

13.1.

Společenský ples

13.1.

Reprezentační ples

14.1.

Obecní ples

14.1.

Charitativní ples

14.1.

Hasičský ples

14.1.

Myslivecký ples

14.1.

Sokolský ples

Kulturní dům Kralice
Prostějov venkov o.p.s.
Městské divadlo v Prostějově
SŠ designu a módy
Kulturní sál Obecního domu Pivín
Obec, ZŠ a SRPŠ Pivín
Společenský dům Prostějov
Sdružení Pomáháme tancem, o.s.
Sokolovna Kostelec na Hané
Hasiči Kostelec na Hané
Kulturní dům Lipová
Myslivecký spolek Lipová-Hrochov
Sokolovna Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice

16040471917

Kino METRO 70

SONS
* čtvrtek 12. ledna od 9:00 do 12:00
hodin - Pletení z pedigu v klubovně
SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“.
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* pondělí 9. ledna – KERAMIKA
RÙZNÉ...
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
V úterý dne 10. ledna ve 14:00 hodin se
koná akademie seniorů – tradiční cvičení s
Pavlínkou v OS Lipka, Tetín 1 v Prostějově.
Hotel Plumlov pořádá v sobotu 14. ledna
ve 20:00 hodin ples ve stylu 80. let.
Rezervace na tel.: 792 312 869
Poradenská služba ČOI proběhne
vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku 2017 (leden – červen)
v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím
poschodí Magistrátu města Prostějova,
Školní 4. Konzultace probíhají v časovém
rozmezí od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace je možno získat na Odboru obecní
živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře č. 143 – 147).
Do 31. ledna se konají „výstavy ve
hvězdárně“ v kostele Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT
KULTURA

15012810072

MIIL
LUJJE
EME
VEE
ERNÍK
K

®

SPOLEČNOST

Pondělí 9. ledna 2017
Číslo 02•Ročník 21

TITUL
V
BRISBANE!
Senzační vstup
Karolíny

Naleznete
uvnitř

TŘETÍ
VÝHRA
 Florbalistky SK K2 Prostějov
využily domácího prostředí k dalšímu vítězství.
strana 23

Plíškové

POSILA
V ESKÁČKU

 Druholigový 1.SK Prostějov
zahájil zimní přípravu a představil nového hráče.
strana 27

Karolína Plíšková se takhle laskala s premiérovou letošní trofejí.

Foto:Martin Zaoral

Exkluzivní reportáž
z jedineèného koncertu
v Muzeu koèárù v Èechách

strana 21

 Prostějovští hokejisté poBRISBANE, AUCKLAND První sladké plody přinesla nová spolupráce Karolíny Plíškové s trenérem Davi- kračují v nevýrazných výkonech
dem Kotyzou. Česká jednička triumfovala hned na svém úvodním turnaji v sezoně. V Brisbane během pěti a padají tabulkou dolů.
zápasů ztratila jediný set a ve finále dovolila Francouzce Cornetové pouze tři hry.
strany 30 a 31
„Začátek sezony je vážně povedený. Na to, že jsem neměla ideální přípravu. Před odletem do Austrálie jsem stihla
jediný zápas. V Brisbane byly některé výkony lepší a jiné horší, celkově se to přesto všechno povedlo,“ uvedla Plíšková, která musela během přípravy brát kvůli angíně antibiotika a nestihla odehrát extraligové duely v prostějovských
barvách. „Týdenní výpadek nakonec není příliš znát,“ pochvaluje si tenistka.
Plíšková v cestě za triumfem porazila několik kvalitních hráček. Kromě Cornetové Ukrajinku Svitolinovou a Italku
Vinciovou. „Ona je pro mě hrozně nepříjemná soupeřka a opět se to potvrdilo. Tenhle zápas jsem si trochu přetrpěla a tím jsem se i zlepšila, protože poslední dva zápasy jsem hrála lépe,“ ohlédla se za čtvrtfinálovým duelem Plíšková.
Po turnajovém úspěchu se tenistka posunula na páté místo v žebříčku WTA a v dalším týdnu se bude věnovat přípravě na Australian Open. „Na chvilku vypneme, něco potrénujeme,“ plánuje nejlepší domácí hráčka.
Další prostějovské tenisky hrály v Aucklandu. Dva české souboje absolvovala Lucie Šafářová. Nejdříve si poradila DOŠLY
s Denisou Allertovou, pak ovšem nestačila na Barboru Strýcovou. Ta si zahrála čtvrtfinále, v němž ale nestačila na
Američanku Davisovou.
(lv) PENÍZE?
 Basketbalové Orly opustily další
opory.PoPalyzovisepakovaliiMarko
AKUTALITY ZE SVĚTA TENISU NA STRANÁCH 23 A 35 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
a Slezák…
strana 34

➢

JEDNOU
VTOU

Koalice „plesala“ s opozicí

 Jméno celkově sedmadvacetinásobného českého hokejového
reprezentanta a zlatého hocha z mistrovství světa 2010 Filipa Nováka zdobí
od začátku ledna soupisku Českých
Budějovic.

… A LÍBALA SE!

 V pátek 6. ledna se do ledu na
Plumlovské přehradě propadl muž, na
místo se sjeli hasiči a rychle ho vytáhli
ze studené vody. Skutečnost? Nikoliv.
Naštěstí šlo jen o cvičení.
 Na fotbalové frontě klid. Třeskuté
mrazy jakoby zchladily i jindy činorodé
funkcionáře. Přestupová škatulka se zatím rozbíhají velmi pozvolna.
 V celém Olomouckém kraji se
vloni narodilo celkem 6 403 dětí, což je
o 129 novorozenců více než vloni. Jak
je možné, že v Prostějově se rodí dětí
čím dál tím méně?
 Kostelec má plno. Ženský halový
fotbalový turnaj se těší tradičně
velkému zájmu oddílů z celé republiky. Desetimístná startovní listina byla
naplněna již před Vánocemi.

Foto: internet

STRACH
O PLAY OFF

2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV OTradiční městský ples v Národním domě jako každý rok otevírá celou plesovou
sezónu v Prostějově. V pátek byl ve znamení setkání nejen koaličních a opozičních zastupitelů,
ale i zajímavých celebrit z kulturního, společenského a sportovního života.
(mik)
zpravodajství z Tradičního městského plesu najdete na straně 22

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

Derby gigantW!
VK AGEL versus SK UP
PROSTĚJOV V posledních dvou sezónách není českým šampionkám většího
konkurenta než soused z Olomouce. Obě družstva zatím v extralize dominují.
Prostějovský VK AGEL je bez porážky první, olomoucký rival s dvěma zaváháními okupuje druhou příčku.
V olomouckých hráčkách, které letos chytily vynikající fazónu, musí notně doutnat touha po satisfakci. V úvodním sezónním vzájemném střetu totiž na domácí
palubovce dostaly nařezáno – 0:3!
Od té doby se ovšem úpéčko zvedlo, úspěšně působí na evropské scéně. V evropském CEV Cupu přesvědčivě vyřadilo nizozemské Almelo dvakrát 3:0. Navíc
vysokoškolačky působí rovněž v MEVZA League (Středoevropské lize) s dosud
vyrovnanou zápasovou bilancí 2-2.
Ze svěřenek dlouholetého trenéra Jiřího Teplého nejvíc bodují smečařka Martina Michalíková společně s blokařkami Bernardou Čutuk a Nikol Sajdovou,
v těsném závěsu je jiná smečařka Darina Košická (ona i Nikol v minulosti oblékaly dres AGEL). V sestavě dostávají prostor obě střídající se nahrávačky Katarína
Dudová a Šárka Kubínová (další někdejší členka VK), na smeči Monika Dedíková, na univerzálu Boyana Andreeva a na liberu René Sain.
„Nastoupí proti sobě dvě vedoucí družstva soutěže, pro obě navíc jde o první extraligový zápas v novém kalendářním roce a po delší pauze. Tím pádem se fanoušci
mohou těšit na atraktivní souboj a my věříme, že si cestu do hlediště najde co nejvíc
diváků.Nášcíljejasný:předvéstkvalitnívýkon,pokudmožnobezvětšíchvýpadků.
A samozřejmě zvítězit co nejvyšším rozdílem,“ řekl směrem k sobotnímu trháku
kouč volejbalistek Prostějova Peter Goga.
Utkání VK AGEL Prostějov vs. SK UP Olomouc se hraje v sobotu 14. ledna od
17:00 hodin.
(zv, son)

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 32-33

20

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
WSM LIGA - 39. KOLO

Foto: Marek Sonnevend

LHK JestZábi ProstCjov -HC Slavia Praha
Branky: 37. Rudovský (Krej[ík), 59. Krej[ík (M. Novák, Rudovský) - 10.
Krliš (Kubica), 28. Šmerha (Müller, Kružík), 60. Jankovský (Holý, J. Novák).
Rozhodí: Obadal – Bryška, Poruba. Vylouení: 5:6. Navíc: Švec 10
minut – Ba[a 10 minut. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1325.

(0:1, 1:1, 1:1)
Sestava ProstCjova:
Kantor – Vokurka, Holík, Kvapil, Zadražil, Protivný,
Štindl – LuJák, Venkrbec, Indra – M. Novák, Rudovský, Švec – Žál[ík, Šlaha, Krej[ík – Augustin, Hozák,
Matuš - Zabloudil. TrenéZi: Pavel Arnošt a David Ko[í.

Sestava Slavie:
Frodl – Ba[a, J. Novák, Kolaík, Holý, Knot, R%ži[ka
– Jankovský, Šafránek, Rys – Schleiss, Kubica, Krliš –
Šmerha, Müller, Kružík - Andrlík.
TrenéZi: Milan Razým a Jan Srdínko.

„Dostáváme strašn laciné branky, což nás sráží fyzicky
i mentáln .“ TRENÉR JEST ÁB PAVEL ARNOŠT strany 30 a 31

KOOPERATIVA NBL - 18. KOLO

Foto: orliprostejov.cz

(23:15 51:34 75:53)
Rozhodí: Kec, Lukeš, KapaJa.
Diváci: 368.

69

Sestava a body ProstCjova:

Simmons Rayshawn Laron 23, Jacobs Ethan Thomas 13, Sehnal Marek 9, Dokoupil Petr 8,
Dyck Jr Torrence Jerrell 6, Fitzpatrick Brian Edward 6, Goga Adam 2, Sou[ek Marek 2.
Trenér: Zbyn<k Choleva.
StZelba 2b.: 48/28:46/22
Trojky: 6:4

TH: 30/22:15/13
Doskoky: 35:28

„Domácí hráli velmi dobe v obran i v útoku.“
TRENÉR ORL ZBYNK CHOLEVA

Asistence: 19:8
Fauly: 17:27
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VOLEJBAL

PqÍPRAVNÉ UTKÁNÍ ŽEN VE VOLEJBALU

WSM LIGA - VÝSLEDKY

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

VK UP Olomouc – VK AGEL ProstCjov

Kladno - Prost\jov

3:2 sn

(1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Tenkrát (Macha[, Hoava),
22. Jánský (Kloz), rozhodující nájezd Burger – 42.
Rudovský (Novák, Švec), 60. Švec (Indra, Holík).
Rozhodí: Wagner – Kajínek, Bosák. Vylouení:
2:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1702.
Sestava Kladna: Hanuljak – Drtina, Hoava,
Zelingr, R%ži[ka, Ulrych, Ptá[ek, Kehar – Kloz,
Burger, T%ma – Strnad, Pikryl, Jánský – Tenkrát,
Macha[, Ton – Havl%j, Kubík, Gratton.
TrenéZi: Pavel Patera a František Kaberle.
Sestava ProstCjova: Kantor – Holík, Vokurka,
Zadražil, Kvapil, Štindl, Protivný, GrebeJuk, Kolá
– Žál[ík, Matuš, LuJák - Krej[ík, Rudovský, Novák
– Venkrbec, Šlaha, Švec – Indra, Hozák, Augustin.
TrenéZi: Pavel Arnošt a David Ko[í.

„Jsme rádi za cenný
bod s tCžkým soupeZem,
navíc na jeho ledC.“
asistent trenéra Jestáb% David KOqÍ
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Další výsledky 38. kola: Jihlava – Ústí n/L 4:0
(3:0, 1:0, 0:0). Branky: 2. Bezina (Bil[ík, And<l), 3.
Szathmáry (qachotský), 4. {íha (Bezina, F. Seman),
23. {íha (qachotský, Šidlík). Diváci: 1037 * TZebí
– Frýdek-Místek 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Branky: 14.
Dolní[ek (R. Erat), 17. Malec (Psota). Diváci: 1060 *
Most – Kada~ 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Branky: 1. Mical
(Divíšek), 10. Rod (Havlí[ek), 38. Kubin[ák (Havlí[ek,
Divíšek) – 23. Hejcman (K%s, Hlava), 31. L. Chalupa
(Chlouba). Diváci: 267 * LitomCZice – Benátky n/J
2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Branky: 18. R. Pila (O. Procházka), 29. Barák (Mišká, Jaroslav Kalla) – 17. Víšek (J.
Mikyska, A. Dlouhý), 24. Prokeš (Mikliš), 49. J. Mikyska. Diváci: 772 * HavíZov – . BudCjovice 1:2 (0:0,
0:2, 1:0). Branky: 46. Kanko (D. Seman, Holomek)
– 24. Heman (Pavlin, Šulek), 37. Heman (Vráblík,
Šulek). Diváci: 1589 * Slavia Praha – PZerov 3:2sn.
(2:0, 0:2, 0:0 - 0:0). Branky: 6. Schleiss, 9. P. Beránek
(Jankovský), rozh. náj. P. Beránek – 22. Kovaík
(Sikora, Dostálek), 24. T. Sýkora (Milan Procházka).
Diváci: 921.

39. kolo:

Prost\jov - Slavia Praha 2:3
více v hlavním kupónu
Další výsledky 39. kola: Kada~ – LitomCZice
2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Branky: 3. Kohout (Trefný),
47. Chlouba – 16. M. Ondrá[ek (J. Šulc, Jaroslav
Kalla). Diváci: 354 * Frýdek-Místek – HC Most
4:3 (1:1, 3:1, 0:1). Branky: 4. P%honý (Štebih,
Cienciala), 22. Marek R%ži[ka (Štebih, Pechanec), 32. O. Kova[ík (M. Kova[ík), 40. Kania
(Marek R%ži[ka, Pechanec) – 7. Mical (Hora), 36.
Divíšek (Kubin[ák, Smolka), 53. Smolka (Dufek,
Kubin[ák). Diváci: 1581 * Ústí n/L – TZebí 4:1
(1:0, 3:1, 0:0). Branky: 15. Poulí[ek (Macek,
Roubík), 24. Roubík (Melka, Kasík), 28. Pindiš
(Mou[ka, Gengel), 31. Vrdlovec (M. Vágner, D.
Merta) – 39. Niko (Kusko, Pekr). Diváci: 1158 * .
BudCjovice – Kladno 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Branky:
26. Škoda (Suchánek) – 13. Ton (Ptá[ek, D.
R%ži[ka), 53. Macha[ (Kubík, Ton). Diváci: 6421
* Jihlava - PZerov 4:3sn (1:2 - 1:0 - 1:1 - 0:0).
Branky: 15. Bezina (F. Seman, Stoklasa), 40.
Diviš (Zeman), 60. Zeman (qachotský, Kajínek) –
13. Goiš (Sikora), 17. Milan Procházka (T. Sýkora,
Dostálek), 48. Ferenc (Sikora). rozh. náj. Bezina.
Diváci: 1102.

Pr`bCžná tabulka po 39. kole:
1. q. Bud<jovice
2. Kladno
3. Jihlava
4. Slavia Praha
5. Perov
6. Ústí n/L
7. Tebí[
8. ProstCjov
9. Litom<ice
10. Benátky
11. Frýdek Místek
12. Havíov
13. KadaJ
14. Most

36
37
36
37
37
37
37
36
37
37
36
37
37
37

25 2
19 5
18 7
16 8
14 5
12 7
13 4
12 5
13 3
12 3
12 5
11 4
12 0
8 2

1
3
1
0
4
6
9
6
7
9
3
4
3
4

8
10
10
13
14
12
11
13
14
13
16
18
22
23

129:67
105:79
99:66
97:96
99:95
112:115
97:107
114:113
91:90
93:103
95:106
85:92
86:118
70:125

80
70
69
64
56
56
56
52
52
51
49
45
39
32

KAM PqÍŠTx...
40. kolo, stZeda 11. ledna 2017, 18.00 hodin:
Benátky nad Jizerou – Kladno (17.30), qeské
Bud<jovice – Slavia Praha (17.30), Tebí[ – Perov
(17.30), Frýdek-Místek – KadaJ, Ústí nad Labem –
Most, Litom<ice – Havíov, ProstCjov – Jihlava.
41. kolo, sobota 14. ledna 2017, 17.30 hodin:
Slavia Praha – Benátky nad Jizerou (15.00), Kladno
– Havíov (16.00), KadaJ – Ústí nad Labem (17.00),
Frýdek-Místek – Litom<ice (17.00), Jihlava – qeské
Bud<jovice, Most – Perov, TZebí – ProstCjov.

Pr`bCžná tabulka
ProstCjov
11 11 0 33:5 33
Olomouc
11 9 2 28:8
27
Ostrava
11 7 2 29:11 25
Olymp
12 6 5 22:19 20
Královo Pole 11 4 5 20:22 15
Perov
12 4 7 16:25 13
Šternberk
11 3 6 16:23 12
Frýdek-Místek 11 2 7 11:28 8
Fénix
12 0 12 2:36
0
KAM PqÍŠTx:
14. kolo, sobota 14. ledna, 17:00 hodin:
Šternberk - Olymp, Fénix - Ostrava, ProstCjov - Olomouc, Frýdek-Místek - KP Brno.
Dohrávka 13. kola, stZeda 18. ledna,
18:00 hodin: Ostrava - ProstCjov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Druhá třída měla volno a pokračuje hutnou zápasovou porcí o příštím víkendu.
Veteránská soutěž měla na programu
pouze čtyři duely a schylovalo se k překvapení. Relax prohrával s Kobrou Kobeřice 1:4, aby nakonec ve finiši otočil
na – 6:4.
Kompletní program příštího víkendu
a pořadí střelců jednotlivých soutěží
najdete níže.

1. set:
2. set:

2 2

25:23
17:25

klikni na

3. set:
4. set:

25:13
23:25

Rozhodí: Tuhá[ek. as: 1.26 minut. Divák`: 20.
Sestava Olomouce:
Dudová, Dedíková, qutuk, Napolitano,
Michalíková, Sajdová, libero Sain – Kubínová,
Košická, Andreeva, Pibylová.
TrenéZi: Jií Teplý a Pavel Háp.

Sestava ProstCjova:
Hindriksen, Matienzo, Trnková, Rodriguez,
Emonts, Frigo, libero Kováová – Herelová,
Basa, Nová.
TrenéZi: Peter Goga a Lubomír Petráš.
Foto: Marek Sonnevend

Oslabený Ariston (v modrém) na kompletní Relax nesta#il. Foto: Zdenk Vysloužil

2:2

více v hlavním kupónu

KORFBAL
EXTRALIGA DOSPxLÝCH
Dosavadní výsledky SK RG: Brno –
Prost<jov 17:8 (6:5), Prost<jov – qeské
Bud<jovice 15:13 (8:6), Prost<jov – Znojmo
10:13 (7:9), Prost<jov – Brno 17:20 (12:12),
Prost<jov – Znojmo 22:21 (10:9), qeské
Bud<jovice – Prost<jov 25:17 (13:6).
Pr`bCžné poZadí po 6. kole: 1. Brno 10,
2. Znojmo 6, 3. qeské Bud<jovice 4, 4.
Prost<jov 4.
LIGA REZERV
Dosavadní výsledky SK RG: Brno –
Prost<jov 15:13 (7:4), Prost<jov – qeské
Bud<jovice 15:16 (8:10), Prost<jov – Znojmo
17:24 (9:11), Prost<jov – Brno 17:29 (11:13),
Prost<jov – Znojmo 16:20 (5:11), qeské
Bud<jovice – Prost<jov 21:17 (10:11).
Pr`bCžné poZadí po 6. kole: 1. Brno 11,
2. qeské Bud<jovice 7, 3. Znojmo 6, 4.
Prost<jov 0.
1. LIGA DOSPxLÝCH
Dosavadní výsledky SK RG: qeské
Bud<jovice B – Prost<jov B 15:17 (10:7), Kolín
– Prost<jov B 14:18 (5:6), Nový Lískovec –
Prost<jov B 9:22 (7:5), Prost<jov B – Náchod
15:11 (9:7).
Pr`bCžné poZadí po 4. kole (vetnC
pZedehrávek): 1. Kolín 14, 2. Prost<jov B 8, 3.
Tábor 6, 4. Brno B 6, 5. qeské Bud<jovice B 4,
6. Náchod 4, 7. Šenov 2, 8. Nový Lískovec 0.
EXTRALIGA DOROSTU
Dosavadní výsledky SK RG: Prost<jov –
Kolín 8:10 (3:5), Prost<jov – Znojmo 11:8
(6:3), Prost<jov – Nový Lískovec 32:2 (15:1),
Znojmo – Prost<jov 10:21 (6:10).
Pr`bCžné poZadí po 4. kole (vetnC
pZedehrávek): 1. Šenov 9, 2. Brno 9, 3. Kolín
8, 4. Prost<jov 6, 5. Náchod 2, 6. Znojmo 2, 7.
Nový Lískovec 0.
LIGA STARŠÍHO ŽACTVA
Dosavadní výsledky SK RG: Nový Lískovec – Prost<jov 5:13 (3:8), Kutná Hora
– Prost<jov 14:12 (8:3), Nový Lískovec –
Prost<jov 12:16 (5:6), qeské Bud<jovice –
Prost<jov 3:12 (1:8), Brno – Prost<jov 7:11
(3:2), Náchod – Prost<jov 2:10 (1:7), Brno
– Prost<jov 4:17 (2:11), Nový Lískovec –
Prost<jov 2:7 (1:2), Prost<jov – Nový Lískovec 12:6 (5:3), Náchod – Prost<jov 6:13 (2:6).
Pr`bCžné poZadí po 8. kole (vetnC
pZedehrávek): 1. Prost<jov 18, 2. Kutná
Hora 15, 3. qeské Bud<jovice 7, 4. Nový
Lískovec 6, 5. Náchod 4, 6. Brno 2.
LIGA MLADŠÍHO ŽACTVA
Dosavadní výsledky SK RG: Prost<jov –
Znojmo 9:10 (8:2), Nový Lískovec – Prost<jov
0:8 (0:4), Prost<jov – Nový Lískovec 13:2
(6:2), Prost<jov – Znojmo 6:5 (3:2), Znojmo – Prost<jov 10:8 (4:5), Nový Lískovec –
Prost<jov 0:18 (0:8), Znojmo – Prost<jov 5:8
(1:3), Prost<jov – Nový Lískovec 16:1 (7:1),
Znojmo – Prost<jov 4:7 (3:6).
Pr`bCžné poZadí po 9. kole: 1. Znojmo 14,
2. Prost<jov 14, 3. Nový Lískovec 0.

PEDPLATNÉ
LEVN
strana 25

KOSTELEC Nový rok přinesl o prvním víkendu i pokračování futsalových
soutěží. Kompletní program měla na
pořadu 1. třída, ve které k žádným velkým překvapením nedošlo. Ve vítězném tažení pokračuje Relax, střelecky
se naladil Mechechelen. Botafoga posílená o reprezentanta Koudelku dvakrát prohrála a stále se krčí na chvostu
tabulky.

www.vecernikpv.cz

PqÁTELSKÉ UTKÁNÍ

Olomouc - Prost\jov

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA
Gólové hody Mechechelenu

FOTOGALERIE

HOKEJ
38. kolo:

ní sumár
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

USK Praha - BK Orli ProstCjov

96

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
„Vzhledem k velké zim v hale je hlavní,
že se žádná z hráek nezranila.“
strana 36

KOU AGELEK PETER GOGA

BASKETBAL

TENIS

KOOPERATIVA NBL

Dauhá, dvouhra muži:
1. kolo: Veselý - Yüksel (Tur.) 6:2, 6:3, Berdych (3)
- Giannessi (It.) 7:6, 6:2, 2. kolo: Berdych - Veselý
7:6, 1:6, 6:1, tvrtnále: Berdych - Tsonga (5-Fr.)
7:5, 6:3, seminále: Berdych - Murray (1-Brit.) 3:6,
4:6.

18. kolo: Nymburk - Opava 96:67 (24:24, 53:39,
76:51). Nejvíce bod`: Hruban 13, D. Simpson
12, Allen, Benda, Hass a Meier po 10 - Bujnoch
18, Cvek a Kouil po 12 * Ostrava - Ústí nad Labem 77:88 (19:19, 39:45, 62:67). Nejvíce bod`:
Riewer 18, S. Smith 17, P. Boha[ík 12 - Bosák
14, Thompson 13, K. Smith 12, Pecka 11 * Brno
- Pardubice 57:91 (12:22, 24:44, 37:66). Nejvíce
bod`: Tomanec a Mikuli[ po 11, Ware 10 - Ne[as
a Škranc po 13, Burnett 12, Švrdlík a Autrey po 10.
TABULKA PO 18. KOLE
1. Nymburk
18 17 1 1716:1191 35
2. Pardubice
18 15 3 1535:1392 33
3. D<[ín
18 12 6 1364:1343 30
4. Opava
18 9 9 1465:1383 27
5. Kolín
17 10 7 1439:1442 27
6. USK Praha
18 8 10 1267:1294 26
7. ProstCjov
18 8 10 1491:1520 26
8. Ústí nad Labem 18 8 10 1412:1490 26
9. Svitavy
18 5 13 1327:1420 23
10. Jindich%v Hradec 17 6 11 1315:1467 23
11. Brno
18 5 13 1340:1575 23
12. NH Ostrava
18 4 14 1291:1445 22
KAM PqÍŠTx
Dohrávka 18. kola: Jindich%v Hradec - Kolín (9.1.,
20:15)
19. kolo, sobota 14. ledna, 17.30 hodin: NH
Ostrava – qEZ Basketball Nymburk, Geosan
Kolín – USK Praha (17.45), Dekstone Tui Svitavy – BK Opava (19.00), BK JIP Pardubice –
Lions Jindich%v Hradec (ned<le 15.1., 17.00),
Sluneta Ústí nad Labem – mmcité Brno (ned<le
15.1., 17.00), Orli ProstCjov – BK Armex DCín
(pondClí 16.1., 18.00).

Petrh, Hopman Cup: skupina B:
esko - USA 0:3 (Hradecká - Vandewegheová
4:6, 2:6, Pavlásek - Sock 5:7, 6:3, 3:6, Pavlásek,
Hradecká - Sock, Vandewegheová 4:2, 2:4, 1:4),
esko - Austrálie 2:1 (Pavlásek - Kyrgios 5:7, 4:6,
Hradecká - Gavrilovová 4:6, 6:4, 6:4, Hradecká,
Pavlásek - Gavrilovová, Kyrgios 3:4, 4:3, 4:2),
esko - ŠpanClsko 1:2 (Hradecká - Arruabarrenaová 6:2, 6:4, Pavlásek - F. López 6:7, 4:6,
Pavlásek, Hradecká - F. López, Arruabarrenaová
2:4, 1:4).
Brisbane, dvouhra ženy:
1. kolo: Karolína Plíšková (3) - Putincevová (Kaz.)
6:3, 6:1, 2. kolo: Karolína Plíšková - Muhammadová (USA) 6:1, 6:4, tvrtnále: Karolína Plíšková
- Vinciová (8-It.) 3:6, 6:2, 6:2, seminále: Karolína
Plíšková - Svitolinová (6-Ukr.) 6:2, 6:4, nále:
Karolína Plíšková - Cornetová (Fr.) 6:0, 6:3.
Auckland, dvouhra ženy:
1. kolo: Šafáová - Allertová 6:1, 6:2, Strýcová (4) Štefková 6:4, 6:3, 2. kolo: Strýcová - Šafáová 7:5,
3:6, 7:6, tvrtnále: Strýcová - Davisová (USA)
1:6, 6:7.

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE
SPORTEM
 celobarevné vydání
 více
sportu
 více fotograVí

FLORBAL
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽ
Výsledky - 10. kolo: TJ Sokol Kostelec na HanéHK - FBS Olomouc 4:7, FBC Piranha Spartak
Perov „B“ - SK K2 Sportcentrum Prost<jov 8:5,
FbC Playmakers Prost<jov - FBS Olomouc 4:3,
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK - FBC Piranha
Spartak Perov „B“ 7:4, SK K2 Sportcentrum
Prost<jov - FbC Playmakers Prost<jov 11:5.

Pr`bCžná tabulka po neúplném 10. kole:
1. FBS Olomouc
10
2. FBC Hranice
8
3. FbC Playmakers Pv 10
4. Spartak Perov „B“ 8
5. SK K2 ProstCjov 8
6. TJ Stará Ves n./O. 8
7. Kostelec n. H.-HK 8
8. FBK Jeseník
6
9. SK Domaslavice
8
10. FBC Mohelnice
8
11. Fbc Šternberk
8

7
7
6
5
5
3
3
2
2
1
0

0
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1

3
1
4
2
3
3
4
3
5
6
7

53:34
43:31
57:64
49:37
52:42
43:43
43:39
25:33
37:50
38:47
36:56

21
21
18
16
15
11
10
7
7
4
1

KAM PqÍŠTx...
11. kolo, sobota 21. ledna 2017:
FbC Playmakers Prost<jov - FBC Hranice, TJ
Sokol Kostelec na Hané-HK - TJ Stará Ves
n./O. Vosy, SK Domaslavice – FbC Playmakers
Prost<jov, FBC Hranice - TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK, TJ Stará Ves n./O. Vosy - SK Domaslavice.
12. kolo, nedCle 22. ledna 2017: Fbc Šternberk SK K2 Sportcentrum Prost<jov, SK K2 Sportcentrum Prost<jov - FBK Jeseník.

3. LIGA ŽEN - SKUPINA 7
Výsledky - 6. kolo: FBC Spartak Bílovec - SK
K2 Sportcentrum Prostjov 6:2, FBC qPP
BystroJ Group Ostrava „B“ - SKP Nový Ji[ín FBK Frenštát 11:0, FbC Asper Šumperk - FBC
Spartak Bílovec 2:5, SK K2 Sportcentrum
Prostjov - SKP Nový Jiín - FBK Frenštát
1:0, FbC Asper Šumperk - FBC qPP BystroJ
Group Ostrava „B“ 2:2.

Pr`bCžná tabulka po neúplném 6. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ostrava „B“
Bílovec
Šumperk
SK K2 Pv
NJ-Frenštát
Paskov

10
10
10
10
10
10

9
8
4
3
1
1

1
0
2
2
2
1

0
2
4
5
7
8

107:17 28
56:30 24
41:33 14
21:58 11
18:45 5
14:74 4

KAM PqÍŠTx...
7. kolo, sobota 21. ledna 2017:
FBC qPP BystroJ Group Ostrava „B“ – FBC
Spartak Bílovec, SKP Nový Ji[ín-FBK Frenštát
- Paskov Saurians, SK K2 Sportcentrum
Prostjov - FBC PP Bystro Group Ostrava „B“, FBC Spartak Bílovec - SKP Nový
Ji[ín-FBK Frenštát, Paskov Saurians - SK K2
Sportcentrum Prostjov.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Výsledky: 7. turnaj, sobota 7.1. 2017, hala Kostelec n. H.:
Botafoga Prostjov - ŽE-STAV Nezamyslice 4:7, Koudelka 3, Abrahám - Horák 3, Pidal 2,
Hamala, Oplt. AC Zavadilka 2000 - Mechechelen Prostjov 1:6, Chmelík – Ošlejšek 5, Pavlát. ŽE-STAV Nezamyslice - AC Zavadilka 2000 2:4, Hamala, Horák – Kole#ká 2, Chmelík,
Walter. Botafoga Prostjov - Mechechelen Prostjov 8:9, Doležal 2, Koudelka 2, Abrahám
2, Kratochvíl, Vybíhal – F. Pospíšil 5, Ošlejšek 3, Peka. FC Orange - Sexmeralda Prostjov
„A“ 2:5, Smékal, Grulich – Blahoušek 3, Závodný, A. Pospíšil. FC Relax Prostjov „A“ - SK
Ariston 92 Prostjov 8:1, M. Spá#il 4, Kuchar#uk, Kocourek, Bok"vka, Fabiánek – Kope#ný.
SK Ariston 92 Prostjov - FC Orange 2:6, Lakomý, Neoral - Tichý 2, Šlajs, Smékal, Hruban,
Lužný. FC Relax Prostjov „A“ - Sexmeralda Prostjov „A“ 4:1, M. Spá#il, Bok"vka, Matoušek, Gryglák - A. Pospíšil.

Prùbìžná tabulka:
1. Relax Prostjov
10
9
1
0
53:18
28
2. Nezamyslice
10
5
1
4
39:32
16
3. Mechechelen Pv
10
4
4
2
52:51
16
4. Sexmeralda Pv
10
5
0
5
38:31
15
5. Ariston 92 Pv
10
4
1
5
31:43
13
6. FC Orange
10
3
1
6
34:36
10
7. Botafoga Pv
10
2
2
6
25:39
8
8. Zavadilka 2000
10
2
2
6
25:46
8
Poadí stelc: 1. M. Spá#il (Relax), 21 branek. 2. Ošlejšek (Mechechelen), 20. 3. F. Pospíšil, (Mechechelen), 17. 4. Závodný (Sexmeralda), 12. 5.-6. A. Pospíšil (Sexmeralda) a Horák (Nezamyslice), oba 9.
7.-9. Kope#ný (Ariston), L. Tyl (Sexmeralda), Musil (Nezamyslice), všichni 8. 10.-11. Lakomý (Ariston), Oplt
(Nezamyslice), oba 7. 12. Rozehnal (Ariston), 6.
Píští program: 8. turnaj, nedle 15.1. 2017, 12:00-18:30 hodin, hala Nmice n./H.:
Mechechelen Prostjov - FC Orange, ŽE-STAV Nezamyslice - FC Relax Prostjov „A“, FC
Orange - ŽE-STAV Nezamyslice, FC Relax Prostjov „A“ - Mechechelen Prostjov, Sexmeralda Prostjov „A“ - AC Zavadilka 2000, Botafoga Prostjov - SK Ariston 92 Prostjov, Sexmeralda Prostjov „A“ - Botafoga Prostjov, SK Ariston 92 Prostjov - AC Zavadilka 2000.

2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
1. Relax Prostjov B
10
9
0
1
69:18
27
2. MK Brodek u Pv
10
7
0
3
59:33
21
3. BVD
10
6
1
3
60:45
19
4. Sexmeralda B
10
6
0
4
49:29
18
5. Atletico Smržice
10
5
0
5
35:41
15
6. Torpedo Prostjov
10
4
0
6
36:46
12
7. FC Memphis
10
1
1
8
23:69
4
8. Fakin FC
10
1
0
9
21:71
3
Poadí stelc: 1. D. Trajer (BVD), 19. 2. O. Frys (Brodek), 15. 3. Kone#ný (Relax B), 12.
4.-6. M. Spá#il (Relax B), Typner, (Brodek), J. Jan#ík (Sexmeralda B), všichni 11. 7.-9. Dvoák
(BVD), Vodák (Relax B), Prášil (Memphis), všichni 9. 10.-12. Kuchar#uk, Fabiánek (oba Relax
B), M. Klimeš (Sexmeralda B), všichni 8. 13.-17. R. Klimeš, Procházka (oba Torpedo), Kyselý
(Sexmeralda B), M. Trajer (BVD), Matoušek (Brodek), všichni 7.
Píští program: 9. turnaj, nedle 15.1. 2017, 8:00-14:30 hodin, hala Kostelec n. H.:
MK Brodek u Pv - Fakin FC, BVD – FC Relax Prostjov „B“, Fakin FC – BVD, FC Relax
Prostjov „B“ - MK Brodek u Pv, Atletico Smržice - FC Memphis Prostjov, Torpedo Prostjov - Sexmeralda Prostjov „B“, Atletico Smržice - Torpedo Prostjov, Sexmeralda Prostjov
„B“ - FC Memphis Prostjov.

LIGA VETERÁNÙ
Výsledky: 6. turnaj, sobota 7.1. 2017, hala Kostelec n. H.:
FC Relax Prostjov – Haná je vná 8:4, M. Spá#il 4, Vorá# 3, Keluc – D. Kolá, M. Kolá,
_ermák, Ondrá#ek. FC Litrpl – Kobra Kobeice 6:2, Kutný 2, R. Bureš 2, Pavlát, Kupka –
Žondra, Koudela. Haná je vná – FC Litrpl 2:2, Husaík, Ondrá#ek – Frýbort, J. Kiška. Kobra
Kobeice – FC Relax Prostjov 4:6, Dokoupil 4 – Vorá# 2, Keluc 2, Zbožínek, _erný.

Prùbìžná tabulka:
1. Relax Prostjov
8
8
0
0
73:31
24
2. Haná je v#ná
8
3
3
2
28:36
12
3. FC Litrp"l
8
2
5
1
32:32
11
4. M. Modelárna
6
3
1
2
34:22
10
5. Bexim Paletten
6
3
1
2
35:27
10
6. Zavadilka 2000
6
1
2
3
22:30
5
7. Kobra Kobeice
8
0
2
6
23:43
2
8. Štika Prostjov
6
0
2
4
19:45
2
Poadí stelc: 1. Vorá# (Relax), 21 branek. 2. Hodulák (Bexim), 15. 3. M. Spá#il (Relax), 13. 4. Kaprál (Modelárna), 11. 5.-7. Dokoupil (Kobeice), R. Bureš (Litrp"l) a P. Kiška (Relax), všichni 9. 8. Bílý
(Bexim), 7. 9.-15. ehoek (Bexim), J. Kiška, Grmela (oba Litrp"l), Návrat (Modelárna), Jan#iar (Štika),
Zboil (Kobeice), Gottwald (Relax), všichni 6.
7. turnaj, nedle 15.1. 2017, 14:00-17:30 hodin, hala RG a ZŠ Prostjov:
Moravská Modelárna - Bexim Paletten, Haná je v#ná – AC Štika Prostjov, Bexim Paletten Haná je v#ná, AC Štika Prostjov – Moravská Modelárna.
8. turnaj, nedle 15.1. 2017, 14:30-18:00 hodin, hala Kostelec n. H.:
AC Zavadilka 2000 - Kobra Kobeice, FC Litrp"l - FC Relax Prostjov, FC Relax Prostjov Kobra Kobeice, AC Zavadilka 2000 - FC Litrp"l.
(zv)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Koncert v Depozitá,i Muzea koár
kultura

zasvtil jeho majitel touze
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

NEZMA7I ROZEH7ÁLI DUŠE
STOVEK POSLUCHA-w
ČECHY POD KOSÍŘEM „Chceš-li postavit loď, nesmíš své muže
poslat, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje. Nejprve v nich
musíš vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře,“ napsal kdysi francouzský
exkluzivníí
spisovatel Antoine de Saintreportáž
Exupéry. Právě touze v nejrůznějších jejích podobách zasvěpro Večerník
k
til Václav Obr koncert skupiny
Nezmaři, který se uplynulou sobotu konal v Depozitáři Muzea
kočárů.

Martin
ZAORAL

Legendy českého folku se do Čech
pod Kosířem vrátily přesně po 374
dnech. Přitom se tu naposledy představily již předloni. Jak je to možné?
Zatímco jejich první vystoupení se
uskutečnilo v čase adventu, letošní

koncert již nesl podtitul „Tříkrálový“.
V mnohém se od toho minulého lišil,
a to zejména díky tomu, že si Nezmaři
k sobě přizvali pětici členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Stejně jako v prvním případě byl na

KAPELA ALKEHOL
OP T NEDORAZILA!

PROSTĚJOV Již podruhé se fanoušci populární pražské kapely
v Prostějově nedočkali. Řádící chřipková epidemie sklátila
frontmana skupiny Otu Hereše.
„Je to blbé, ale opět byl koncert
zrušen z důvodu nemoci. Ještě ve
středu jsme si s Otou volali, něco
na něj lezlo, ale koncert potvrdil. Ve čtvrtek už ale lehl a musel
se omluvit,“ informoval Večerník Miroslav Hasa, provozovatel
rockového klubu Apollo 13, ve
kterém se měl koncert uskutečnit.
Skupina Alkehol v současnosti objíždí republiku v rámci turné k pětadvacátému výročí založení. V Pros-

tějově se měli hudebníci vyznávající
rockový bigbít s hospodskou tématikou ukázat v pátek 6. ledna. V sobotu 7. ledna měl Alkehol vystoupit
v Březolupech a tamní koncert byl
také zrušen. „Je to škoda. S kapelou
je ale dobrá domluva, předběžně
nám přislíbili, že se v Apollu stoprocentně objeví. Nějaké termíny
už jsou navrhnuty, ale všechno se
musí ještě doladit. Věřím, že se na
Hané do léta Alkehol ukáže,“ uzavřel Hasa.
Nejbližší akcí v klubu Apollo13
tak bude vystoupení skupiny
Black Sabbath dio tribute, v pátek 20. ledna 2017.
(zv)

V Duze vystavují
nadaní studenti

tuto bezmála čtyřicet let působící kapelu zvědavý do posledního místečka
zaplněný sál Depozitáře Muzea kočárů. „Jsme velice rádi, že se vás tu sešlo
tolik. A to i vzhledem k panujícímu
počasí. Někde jsem totiž četl, že každý
člověk vydá přibližně tolik tepla, jako
jedna žárovka. Takže hřejte, hřejte,“
pobavil na úvod posluchače basista
Nezmarů Pavel Jim Drengubák.
Byli to ovšem právě muzikanti, kteří
svými písničkami rozsvítili pomyslnou
žárovku v duších posluchačů. Velmi
zdárně jim v tom sekundovali členové orchestru, který pravidelně hostuje
téměř v celé Evropě a vystupuje také
v Japonsku, Jižní Koreji, Číně, Taiwanu
či ve Spojených státech. Symfonikové
v první části koncertu precizním způ-

Sál Depozitáe Muzea ko#ár" se bhem koncertu folkových Nezmar", které doplnilo vystoupení pražských symfonik", zaplnil do
posledního míste#ka.
Foto: Martin Zaoral

sobem zahráli krásnou hudbu z filmových hitů Kmotr, Podraz, Titanic, Mise
a Gremlins. V druhé části koncertu
pak Nezmaři a jejich hosté vystoupili
společně. „Naše spolupráce se zrodila
naprostou náhodou, přesto trvá již víc
než tři roky,“ poznamenal při této příležitosti Pavel Jim Drengubák.
Návštěvníci odcházeli spokojeni. „Na
koncertu Nezmarů tady v Čechách

že kvůli výstavě do Prostějova ve
větším počtu dorazí i lidé z Olomouce,“ upozornil ředitel muzea
Daniel Zádrapa. „Nejskromnější
umění“ Josefa Čapka dokáže zaujmout dokonce i děti navyklé prohlížení
videí na Youtube. Důkazem byla
páteční návštěva žáků ZŠ v ulici Dr.
Horáka. „Mě osobně nejvíce zaujaly dva obrazy. Oba se jmenují stejně,
a to Nevěstka. Přestože je podle
mě na obou zachycena stejná žena,
pokaždé působí docela jinak. Na tom
prvním z ní vyzařuje klidný smutek,
na tom druhém vypadá hodně divně
jako by přicházela z docela jiného
světa,“ popsala velmi výstižně obě
díla Petra Batelková. Její kamarádku
naopak zaujal obraz nazvaný Neděle
zachycující prozářené odpoledne
na vesnické návsi. „Sálá na mě z něj
velká pohoda. Navíc se mi líbí, jak na
něm malíř pracuje s růžovou barvou.

Vezmte dti na loutkové divadlo

v sokolovn!
PROSTĚJOV Série nedělních
představení bude v sokolovně na
Skálově náměstí v Prostějově od
ledna do konce března pokračovat
čtveřicí pohádek. Děti se mohou
těšit na pohádky O Hastrmanovi,
Kašpárkovi, Princezně a drakovi
nebo na Perníkovou chaloupku.
Již 15., 22. a 29. ledna tohoto roku
uvedou loutkáři souboru PRONITKA pohádku O Hastrmanovi, který
si usmyslel být mlynářem a oženit se
s mlynářovic Haničkou, dokonce
proto i mlýn začaroval. Potom 5., 12.
a 19. února je připravena pohádka
s názvem Kašpárek vždy vítězí.
Kašpárek je téměř ve všech loutko-

vých pohádkách a vždy po zásluze
potrestá všechno zlo. Na závěr zimních představení 26. února, 5. a 12.
března se připravuje opět pohádka
s Kašpárkem, tentokrát s názvem
Kašpárek, princezna a drak. I zde se
děti mohou těšit na nejčastěji zmiňované pohádkové postavy. Sérii pohádek uzavře 19. a 26. března Perníková chaloupka, kterou určitě všichni
dobře znají. Ta, kterou PRONITKA
připravila, je údajně tou nejpohádkovější, protože je z loutkového divadla
a navíc má netradiční rozuzlení a perníkové překvapení na závěr.
Hraje se vždy ve 13.30 a v 15.30 ho(red)
din, vstupné je 20 korun.

Nkterá vystavovaná díla p"sobí skute#n neklasicky, p"jdete si je prohlédnout?
Foto: Miroslav Macík

pedagogickým dohledem a právě
ateliérem, ve kterém všichni studují.
„Na výstavě si cením hlavně toho, že
nebyla pojata zcela klasickým přístupem. Ve výstavní místnosti se objevily jak malby, tak objekty a dokonce
i video. Doufejme, že se nám podaří
prostějovskou veřejnost oslovit i tímto typem výstav,“ věří kurátor výstavy
Miroslav Macík.
(red)

tření,“ zhodnotila koncert pětatřicetiletá Markéta.
Václav Obr, který večerem opět prováděl, všechny přítomné pozval na letošní jubilejní desátý Josefkol. „Pokud
vše vyjde, tak se v něm přeneseme do
roku 1747, kdy biskup Ferdinand
Troyer vjede ve svém zlatém kočáře
do města Olomouce,“ pozval všechny
majitel muzea.

apek táhne! Do muzea na nj p,išlo už tém, tisíc lidí
PROSTĚJOV Čas kvapí. A tohle
se už nikdy nebude opakovat!
Jedinečná výstava 83 obrazů Josefa
Čapka v prostorách prostějovského
muzea má za sebou první poločas.
Nechcete-li si nechat ujít ojedinělou
možnost spatřit poetické obrazy
vytvořené s originální citlivostí,
pak byste si rychle měli najít místo
v diáři. Příležitost budete mít již
pouze do konce ledna.
Se vztahem Prostějovanů ke kultuře
to není zas tak tragické! Alespoň o tom
svědčí dosavadní čísla návštěvnosti
skvělé výstavy Josefa Čapka. Dle
statistik prostějovského muzea ji jen
v prosinci vidělo 886 návštěvníků.
Zájem o ni tak překonal jiné výtečné
expozice prostějovského muzea, které
představovali třeba loňští Krajináři či
předloňská přehlídka děl Emila Filly.
„S návštěvností jsme zatím spokojeni
a už se těšíme na leden. Očekáváme,

Kašpárek s hastrmanem

PROSTĚJOV V Galerii DUHA
Prostějov proběhla vernisáž
s názvem INTERMED. Výstava
je dílem tří studentů Ateliéru intermedií docenta Petra Lysáčka,
a to Barbory Jahodové, Kristýny
Kašparové a Františka Muchy.
V jejich tvorbě jsme pozorovali spojitosti ve způsobu přístupu k uměleckému dílu, které je ovlivněné stejným

pod Kosířem jsem již podruhé. Mám
tuhle muziku ráda, protože z ní cítím
upřímnost, která je pro mě důležitá
nejen v umění, ale i v životě. Přitom
jsem si živě vybavila, jak tady minule
zahráli píseň „Co je dobré“, která zazněla i tentokrát. Přesto byl koncert
v mnoha ohledech jiný. Přizvání členů symfonického orchestru považuji
za šťastný nápad, určitě to bylo zpes-

Pohádka O Kašpárkovi bude jednou z mnoha, kterou dti v prostjovské sokolovn
mohou vidt.
Ilustraní foto

Tak už to bývá. Zatímco nkteré z mladých návštvník" muzea obrazy Josefa _apka
skute#n zaujaly, jiné jejich prohlížení ponkud zmohlo.
Foto: Martin Zaoral

Úplně si dokážu představit, že bych si
ho pověsila doma na zeď,“ vysekla Michaela Burgetová autorovi poklonu,
ze které by měl nepochybně velkou
radost. Výstavu výstižně pojmenova-

nou dle malířova citátu „Nejdříve
třeba míti obrazu plné srdce, aby ho
mohly být i plné oči“ můžete v hlavní
budově Muzea a galerie v Prostějově
navštívit už jen do 29. ledna. (mls)

společnost

jjak
ak se
se „trsalo“
„ttrssalo““ na
na městském
měsstsském b
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ále

Jak pøeèkat mrazy?

3x foto: Michal Kadlec

šéf Policie ČR Prostějov. Společně
s manželkami to na parketuu vytáčeli
mír Gurka
i ředitel záchranky Radomír
sičů Jozef
i ředitel prostějovských hasičů
m proto,
Novák. „Já jsem tu jenom
mál se na
kdyby náhodou hořelo,“ smál
celé kolo Novák.

Návštvník"m sedmadvacátého Tradi#ního mstského plesu v Prostjov
zazpívala k tanci i Svtlana Nálepková.
2x foto: Michal Kadlec

jsou Pizzerie U Hradeb, Kožené zboží
Martin Matušů a kavárna Planeta malého prince. Cena základního vstupného
je 200 korun, pro studenty 150 korun.
Na místě pak budou vstupenky o padesát korun dražší. Drobnou zvláštností
je systém výběru místa k sezení. To si
můžete zarezervovat na internetu. „Na
našem plese nejsou vstupenky svázané s
konkrétním místem, lidé mají možnost
si místa rezervovat přes webový formulář. Letos poprvé se podařilo zaplnit ce-

lou kapacitu sálu ještě před Vánocemi.
Chceme ovšem otevřít také druhé přísálí
a nabídnout místo k sezení i dalším návštěvníkům, kteří mohou projevit zájem
prostřednictvím webu www.charitativniples.cz.“ přiblížil hlavní organizátor plesu
Tomáš Lázna.
V Prostějově se jedná o ojedinělý a užitečný projekt. „Peníze budou využity na
speciální fyzioterapie a canisterapie pro
děti. Žáky speciální ZŠ a MŠ podporujeme už poněkolikáté, protože tyto insti-

Charitativní ples Pomáháme tancem se vydail i v loském roce. Pijde letos ješt více
lidí se srdcem na pravém míst?
Foto: archiv Veerníku

aneb pohled
Mareike Hindriksen

tuce nemají dostatek financí na takovou
nadstandardní péči, která ovšem dětem
výrazně pomůže,“ řekla další z vůdčích
osobností organizátorského týmu Tereza Dokládalová.
Záštitu nad letošním ročníkem převzala
prostějovská zastupitelka Milada Sokolová a poslanec evropského parlamentu
Jiří Pospíšil. „Jsem velmi hrdá na mladé
lidi, kteří ve svém volném čase pouze
nemluví o problémech potřebných, ale
snaží se jim i svými činy pomáhat. Je mi
velkou ctí, že jsem již popáté převzala
záštitu nad charitativním plesem spolku
Pomáháme tancem. Pevně doufám,
že maximum z vás na tento ples přijde
a společně podpoříme dobrou věc,“
okomentovala Sokolová důvody, kvůli
kterým ples podpořila. „Pokud máte rádi
tanec a hudbu a chcete pomoci svému
okolí netradiční a zábavnou formou, pak
neváhejte.
Šestý ročník charitativního plesu je
tu pro vás v sobotu 14. ledna od 19.30
ve Společenském domě Prostějov.
Postarejme se o ty, kteří to sami nedokážou,“ zve širokou veřejnost Tomáš
(red)
Lázna.

PROSTĚJOV Celkem čtyřicet fialových šerp pro letošní maturanty
ze „Švehlovky“ je rozdáno. Uplynulou sobotu si je studenti převzali
na 60. reprezentačním plese Nadačního fondu Švehlovy střední
školy polytechnické v Prostějově.
Na „Švehlovce“ letos budou maturovat celkem tři třídy. „Jedná se

o studenty oborů Podnikání, Analýza
a technologie potravin a Autotronik,“ přiblížil Ivan Rýdl, předseda
nadačního fondu Švehlovy střední
školy. K tanci a poslechu studentům, jejich učitelům, rodičům,
láskám, sourozencům, přátelům
i známým hrála hudební skupina Styl
B. Moudrého.
(mls)

Budoucí maturanti Švehlovy stední školy polytechnické se stali jednmi z prvních tane#ník", kteí vyrazili na nkterý z široké nabídky letošních ples". Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Nač v dnešní době budovat domy, když samotná rodina je
v totální krizi? Místo jistoty a rovnováhy,
kterou v minulosti nabízela, se z ní stalo přechodné místo pobytu, kde si lidé
moc nevěří a očekávají od toho druhého
jen to, že jim bude „něco dávat“. Nelze
se pak divit, že místo takového vztahu
lidé čím dál častěji raději vyhledávají nezávazný sex. A to i dlouhodobě. Přesto
někteří chtějí mít obojí a tak se nebojí riskovat. Důkazem toho je raketově
stoupající poptávka po sexu bez závazků, kterou lze vysledovat mimo jiné na
internetových seznamkách.

➢ Z TITULNÍ STRANY

Na seznamkách si lidé často řeší problémy, s nimiž si nejsou schopni a často ani ochotni sami
poradit. „Doma mám krásnou ženu, kterou miluji, ale po dětech její zájem o milování ochabl.

Nevìrou chce
zachránit vztah

Lidé na nich obvykle hledají pouze nezávazné
dobrodružství. „Ve vztahu jsem spokojená,
ale stereotyp v intimním životě po čase dělá
své. Budu ráda, když se seznámím s mužem,
s nímž bych jednou dvakrát do týdne zažívala různá sexuální dobrodružství plné praktik,
které jsem v manželství už nějakou tu dobu
nezažila a asi ani nezažiju. Chci prostě změnu,“ napsala například pětatřicetiletá Věrka.

Není bez zajímavosti sledovat, jak jsou ženy
ve svých vyjádřeních obvykle opatrnější než
muži. Zatímco chlapi obvykle nemají problém napsat, že jim jde pouze o sex, ženy
bývají ve svých vyjádřeních obvykle rafinovanější. „Hledám muže, který stejně jako já
nechce nebo nemůže nic změnit na dosa-

Na pohádky se
už nevìøí

Hledám tedy někoho, s kým bych mohl prožít
intimní chvíle, které mi chybí, což ohrožuje
i náš vztah. Nejde mi jen o sex, ale i oboustranné masáže, doteky a podobně. Je mi šestatřicet
let, jsem sportovní postavy a ve velice slušné
kondici,“ svěřil se šestatřicetiletý Michal.

ZAZN÷LO

rodinu či kohokoliv jiného. Sami se však díky
tomu dostávají do pasti. Vést paralelní vztahy
může být sice vzrušující, na druhou stranu je
to nesmírně náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Nejenže to pořádně leze do peněz, dá se
předpokládat, že děti takto zaměřených jedinců se budou chovat stejně.
„Namlouváme si, že nezáleží na tom, v jakých
vztahových propletencích žijeme. Svoboda
a individualismus nade vše. Akorát se přitom
nějak dostáváme do slepé uličky. Ženy už netěší rodit děti a starat se o ně, nebaví je pečovat
Kdo se v tom
o domov. Chybějí muži, kteří by si těchto ženmá vyznat?
ských domén vážili stejně jako své vlastní práce, a tak se ženy tlačí do mužských rolí a chtějí
Tyto příklady pouze dokazují, že lidé jsou mužským způsobem obstát na trhu práce.
v čím dál větší míře individualisté, chtějí jít za A v tom vidí i své vlastní štěstí,“ popsala důsledkaždou cenu za svým štěstím bez ohledu na ky tohoto trendu psycholožka Eva Lábusová.
vadním, chce zažít hezké chvíle plné něhy,
vášně, radosti a nadšení. Muže gentlemana
s širokým rozhledem a slušnou gramatikou.
Jednoduše kamaráda na zpříjemnění běžné
rutiny,“ nastínila své představy Jarka. Najdou
se však takové, které očividně již všechny iluze
i zábrany ztratily. „Prince na bílém koni tímto
způsobem určitě nenajdu, ale mladší hřebeček by k zahození nebyl,“ uvedla třeba devětadvacetiletá Mirka.

„Mladý hřebeček by nebyl k zahození,“ láká devětadvacetiletá Mirka

Prostjované stále více hledají na seznamkách erotické dobrodružství

PROSTĚJOV Po pěti úspěšných
ročnících se i letos na začátku plesové
sezóny sejdou v prostějovském Společenském domě milovníci tance, aby
spolu pomohli dobré věci. Uskuteční
se zde totiž oblíbený charitativní ples
Pomáháme
Jak totancem,
vidí pro jehož šestý
ročník organizátoři vybrali termín 14.
KAPITÁNKA
ledna.
I tento rok koupí vstupenky,
placek nebo lístků do tomboly můžete přispět na realizaci terapií pro žáky
mateřské a základní speciální školy,
které spadají pod SŠ, ZŠ a MŠ v Komenského ulici v Prostějově.
Na programu bude kromě taneční
hudby v podání zlínské kapely Gibon
například vystoupení tanečního studia
Free Dance. Nejen pánské publikum
zcela jistě zaujme pole dance tanečnice
Defi z olomouckého studia Apokalips s
její show, která bývá již tradiční součástí
tohoto plesu. A jako další zpestření programu se představí spolek Vem Camará
Capoeira Olomouc s ukázkou tradičního brazilského bojového umění. Samozřejmostí je bohatá tombola.
Vstupenky na ples zakoupíte na již tradičních prodejních místech, kterými

Pomůžete tancem správné věci? „Švehlovka“ po,ádala
Charitativní ples už tuto sobotu v „kulturáku“!
šedesátý ples

Pozvání na ples v Národním dom pijal také hejtman Na parketu byl hodn vidt se svojí paní i bývalý šéf Podle Ve#erníku naprosto nejlepší tane#ní figury
Olomouckého kraje Oto Košta s manželkou.
prostjovské policie Pavel Novák.
pedvádl Tomáš Blumenstein s manželkou.

sa

BYLI JSME
U TOHO

t cestovní kufr.
a to
C se týká již zmíněné
zmíně tomboly,
Co
p ní Večerník zaznam
při
zaznamenal jednu
kuriózní
událost.
Když konference
ciér celého
večera
Aleš Procházka
převzal
lístek
vylosovan
s vylosovaným
číslem
h z davu
a oznámil ho,
čekajících hostů se
vynořil náměstek
primátorky
J ř Pospíšil.
Ji
Jiří
V
Vyhrál
pouk na nákup
kaz
VIDEO&FOTOGALERIE
konfekce v luxusní
klikni na
www.vecernikpv.cz
z dvacet tiprodejně za
korun „Já vám
síc korun!
Jak se má pohybovat na parketu ve víru hudby,
musím nesměle
pedvedli mladí tane#níci z Tane#ní školy Dany všem mus
oznámit, že se této
Hubené.
Foto: Michal Kadlec
h
výhry
vzdávám ve
Těsně před tanečním sálem se prospěch někoho jiného,“ šokoval
Večerník potkal i s poslancem a pra- všechny přítomné náměstek
vou rukou Andreje Babiše. „Jdu si Pospíšil. „Ještě by pak někdo řekl,
ven zapálit, tady se nesmí,“ podotkl že jsem si tu výhru narafičil sám,“
Jaroslav Faltýnek. Další celebri- podotkl pak se smíchem v zákulisí.
tou pátečního večera byl bezesporu Tradiční městský ples okořenily
nedávno nově zvolený hejtman ukázky tanečníků z Taneční školy
Olomouckého kraje. „Přijel jsem Dany Hubené, hodinu před
rád poznat neformálně své kolegy půlnocí pak vystoupila hlavní tvář
z prostějovského magistrátu. Těším celého plesového večera. Herečka
se na vzájemnou spolupráci. O prá- Světlana Nálepková dokázala,
ci ale dnes rozhodně nemluvíme, že umí i báječně zpívat. Na její
to si necháme na příští dny,“ svěřil překrásné šansony se pak tančilo až
se Večerníku Oto Košta. Právě on hluboko přes půlnoc...

utkáním v Olomouci, na kterou teď narazí extraligově
j
věnoval do tomboly jednu
z cen,

Přestože plukovník Pavel Novák
už v Prostějově nepůsobí, účast na
městském plese neodřekl. „Strávil
jsem v Prostějově pět let, takže pozvání na ples jsem neodmítl. Jsem
rád, že po půl roce jsem se setkal se
známými lidmi i přáteli,“ řekl bývalý

ŽHAVÁ NOVINKA

plývá. Ale zábava tady rozhodně
nevázla. „Ježíši, bulvár je tady, pozor,“ hlesl manžel prostějovské zastupitelky Petr Sokol ve chvíli, kdy
se Večerník dostal před taneční
sál. A zatímco se předsedkyně
Okrašlovacího
spolku
města
Prostějova Milada Sokolová líbala
s náměstkem primátorky Pavlem
Smetanou, čímž zřejmě utužovali vztahy mezi radniční koalicí a opozicí,
Večerník se zastavil u známé tváře.

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ
F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž

Ani letos sál a přilehlé salonky
Národního domu zrovna ve švech
nepraskaly, městský ples každoročně
drtivou návštěvností zrovna neo-

VOLEJBALOVÁ

Michal
KADLEC

pro Večerník

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Čistěpřišli
tréninkové
týdny Agelkám
vyvrcholily
zvláštním
přátelským
Do Národního domu
zastupitelé,
policisté,
hasiči
i hejtman

PROSTĚJOV Každý rok v lednu otevírá Tradiční městský ples celou
plesovou sezónu v Prostějově. Letos tomu nebylo jinak. Všechny
prostory Národního domu, tedy s výjimkou divadelního sálu, byly
v pátek 6. ledna večer vyhrazeny pro návštěvníky městského bálu.
Ten samozřejmě pořádá prostějovský magistrát, čemuž odpovídalo i složení hostů. Na parketu to„vytáčeli“ místní komunální politici,
policisté, hasiči, lékaři ze záchranky i nemocnice, a pozvání přijal
i hejtman Olomouckého kraje Oto Košta s manželkou.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

letos slavíme jubileum...

jubileum...

Teď uděláme maximum, aby i letos proběhl závěrečný duel ČP z veškerých hledisek v co nejvyšší kvalitě,“ ujistil Chytil.
Finálový mač pohárového klání ČR proběhne ve středu 1. března ve Sportovní
hale Univerzity Palackého Olomouc.
„Přesný čas ještě nebyl stanoven, záleží
na dohodě s Českou televizí. A to tak,
aby mohl být přenos na kanálu ČT
Sport,“ vysvětlil sportovní manažer a zároveň kouč vékáčka Peter Goga. Kdo se
o trofej střetne, to teprve určí semifinálové bitvy mezi Prostějovem a KP Brno
(31. ledna + 2. února), respektive mezi
Olomoucí a Ostravou (1. + 11. února).
„Naším jasným cílem samozřejmě je
přes Královo Pole postoupit a následně
vybojovat jubilejní desátý triumf v Českém poháru za sebou, jakkoliv to nemusí být vůbec snadné. Z hlediska divácké
návštěvnosti by pak určitě pomohlo,
kdyby ve druhé semifinálové dvojici
uspěla Olomouc. Sice by měla oproti
nám výhodu domácího prostředí, ale
zase by se dalo očekávat fanoušky hodně
zaplněné hlediště. A co nejlepší atmosféra takto důležitých zápasů je z globálního hlediska pro ženský volejbal v naší
zemi rozhodně prioritou,“ zdůraznil
Goga.
(son)

ƔƔ Můžete popsat dojmy ze střetnutí ve třinácti stupních Celsia?
„Nejtěžší bylo začít. Když člověk přijde
do haly a zjistí, jaká je zima, tak se nejdřív trochu lekne, že by v tom měl hrát.
Potom jsme se rozhýbaly, rozehrály
a postupně zahřály, tudíž to docela šlo.
Ale výkon samozřejmě nebyl optimální. Chlad má na tělo vliv, hůř se skáče
i časují údery do míče. Tenhle handicap
byl určitě znát.“
ƔƔ Měla jste to ještě nepříjemnější
naskočením do utkání z lavičky až
v jeho průběhu?
„Když trenér před zápasem řekl, že
budu hrát až od druhého setu, tak jsem
přemýšlela, že se půjdu na tu první sadu
ohřát do šatny. (smích) Ale pak jsem se
nějak rozskákala, hlavní bylo zůstávat

Marek SONNEVEND

OLOMOUC Mezi svátky prodělala
nemoc a sotva se jakž takž vyléčila,
hned se musela vyrovnat s další nepříjemností. Přátelský mač v Olomouci provázela extrémně nízká
teplota. A všechny přítomné volejbalistky včetně Agelky Niny Herelové musely komplikované podmínky
nějak přebojovat. Slovenské blokařky VK Prostějov se Večerník bezprostředně po skončení remízového
duelu zeptal, jaké to bylo.

rajepořád v pohybu. Pokud zrovna hrajejete
te, máte kontakt s balónem, zahřejete
aždý
se líp. Mimo hřiště na lavičce se každý
musí hýbat sám.“
ƔƔ Měl takový přátelák nějaký přínos?
„Navzdory podmínkám rozhodně ano.
rály
Konečně jsme si po delší době zahrály
utkání šest na šest, což se poslední dobou na trénincích moc nedařilo kvůli
ímu
nemocem. Zápas proti kvalitnímu
řeba
soupeři nám tak určitě prospěl a třeba
i posílil naši psychickou odolnost, bojovnost.“ (s úsměvem)
ƔƔ Co vaše vlastní nemoc? Jak
ak
dlouho jste se z ní dostávala?
u,
„Pořád ještě nejsem úplně v pořádku,
ostále na sobě cítím dozvuky té choroova
by. Po Vánocích jsem se do Prostějova
vrátila s tím, že mezi svátky budu normálně trénovat. Jenže hned první den
jsem se necítila dobře, v noci mě pak
ečky
přepadla zimnice, dostala jsem horečky
ravy
a zbytek týdne proležela. Do přípravy
jsem se zapojila po Novém roce od
ádla
2. ledna, uplynulý týden jsem zvládla
áčk
celý. Vím, že i některé další spoluhráčky
měly podobné zdravotní potíže, nějak
s holkama ty nemoci přepereme.“
ƔƔ Nemůže vás chlad v olomoucké
hale znovu nakřápnout?
„Snad ne. Všechny jsme se pořádně oblékly nejvíc, jak to šlo, na lavičce byly pro

Foto: archív Veéerníku

zahřátí rukavice a dokonce i zimní bunda. (směje se) Já jsem si vzala do termosky teplý čaj, jinak se dopuju vitamíny a
snažím se na sebe dbát. Za ty roky ve vrcholovém volejbalu jsme už zvyklé lehčí
nemoci překonávat, bojovat s nimi.“

ƔƔ Je tu nový
n
rok 2017. Dala jste si
do něj nějaké
něj předsevzetí?
„Každý rok si dávám jedno předsevzetí, že si přestanu
pře
hryzat nehty. A bohužel jej nikd
nikdy nedodržím. (zase smích)
Třeba to te
tentokrát konečně vyjde, byť
už asi od čtrnácti
č
let se mi to stále nedaří.“
ƔƔ Co po volejbalové stránce? Jak
průběh sezóny i její
vidíte dosavadní
dos
zbytek?
„Vzhledem k problémům, s nimiž
jsme se hl
hlavně v úvodu sezóny potýkaly, se nám povedlo české soutěže zatím zvládn
zvládnout dobře. V extralize jsme
všechn vyhrály a neztratily ani
všechno
bod, v poháru hladce postoupid semifinále. Pochopitelně
ly do
je šk
škoda vyřazení v kvalifikaci
Cham
Champions
League, kde nějaká
šance na průnik do základní skupiny rozhod
rozhodně byla. Co dál? Věřím, že
v národních
národní soutěžích budeme pokračovat sstejně úspěšně dál a třeba
stejně jako loni neprohrajeme až do
konce žádné
žád utkání. V evropském
CEV C
Cupu narazíme velmi pravděpodobně na Stuttgart, což je velice silný
soupeř z německé bundesligy, kterého už jsme jednou přípravně potkaly.
Pokud však napneme všechny síly
a odvedeme špičkové výkony, určitě je
zdolatelný.“

Slovenská blokařka VK si přeje pokračování vítězné jízdy
kém ppoháru
oháru CE
v českých soutěžích a postupp v evropsk
evropském
CEV Cup

Králova Pole hraje ve středu 11. ledna
večer. Jde o odvetnou bitvu evropského
Challenge Cupu ve Vídni proti tamnímu Post Nö a zdálo se být zřejmým faktem, že po takovém utkání včetně zpáteční cesty Jihomoravanky těžko hned
druhý den vyzvou české mistryně.
Došlo tedy k logickému přeložení na
poslední lednový den. „Na variantu
termínové změny jsme byli připraveni

PROSTĚJOV Zápasově velmi nabité týdny i měsíce má jak za sebou,
tak před sebou mladá volejbalistka
VK AGEL Prostějov Klára Dvořáčková. Talentovaná nahrávačka je tahounkou oddílového výběru kadetek, naskakuje i za juniorky vékáčka
a navíc patří ke stabilním oporám
reprezentačního týmu České republiky U17.
Ten během podzimních týdnů absolvoval v rámci přípravy celkem dvanáct
utkání 1. ligy žen, po šesti v obou skupinách A + B. Klára většinou nastupovala v základní sestavě a výrazně přispěla k výsledkově vyrovnané bilanci
5-0-2-5 při skóre 20:22 (kompletní
přehled duelů viz níže).
Dalším testem výkonnosti kadetského nároďáku naší země pak byl
mezi Vánocemi a Novým rokem tradiční mezinárodní turnaj MEVZA
CUP 2016 v Maďarsku. Dvořáčková
tam znovu pevně patřila do základu

ské družstvo VK pikantně poměří síly
třikrát za sebou. Nejprve 28. ledna od
15.00 hodin doma v rámci 16. kola
UNIQA extraligy, poté výše zmíněného
31. ledna v 18.00 venku (první semifinále ČP) a pak ještě ve čtvrtek 2. února od
17.00 hodin opět na vlastní palubovce,
kdy půjde o pohárovou odvetu. Dohromady Královo Pole versus AGEL skoro
jako v play-off!
(son)

Prostějov (son) - Vstup do druhé poloviny 2. ligy žen 2016/17 sice volejbalistkám TJ OP Prostějov nepřinesl žádný bodový zisk, ale na hřišti vedoucího
celku skupiny C nepůsobily v desátém
dvoukole soutěže vůbec odevzdaně. Naopak byly sympaticky vyrovnaným protivníkem a favorit musel v obou duelech
otáčet nepříznivý vývoj.
Kylešovice nakonec zvítězily 3:1 (-18,
19, 20, 21) a 3:1 (-18, 14, 21, 20). Jak je
z výsledků patrné, Hanačky šly pokaždé
do vedení díky skvěle zvládnutým úvodním setům, načež papírově silnější družstvo průběh zlepšením obrátilo. Nicméně ópéčko potvrdilo, že jeho postupný
výkonnostní vzestup nebyl na podzim
náhodný.
V průběžné tabulce zůstaly svěřenky trenéra Ladislava Sypka sedmé a poslední
nesestupové místo teď budou hájit v extrémně důležitých bitvách doma s osmým Juliánovem, který má stejně bodů.
Záchranářsky stěžejní mače uvidí Letní
hala TK PLUS u velodromu v sobotu
14. ledna od 10.00 a 14.00 hodin.
Druhá liga žen, skupina C 2016/17 –
pořadí po 20. kole: 1. Kylešovice 45, 2.
Opava 41, 3. Nový Jičín 38, 4. Ostrava
B 27, 5. Vsetín 26, 6. Šlapanice 21, 7. OP
Prostějov 17, 8. Juliánov 17, 9. Bílovec 8.

V Kylešovicích
se ženy OP rvaly

Prostějov (son) - V tomto týdnu propuknou boje v šestnáctifinále CEV
Cupu, tedy druhého nejvyššího poháru
klubové Evropy. O jedno dějství dál se
do něj zapojí i prostějovské volejbalistky, které vypadly ve třetím předkole
Champions League. A nyní se zájmem
vyhlížejí své únorové soupeřky na mezinárodní scéně.
Jisté je, že Agelky narazí na lepšího z dvojice Allianz MTV Stuttgart (Německo)
– VC Kohila (Estonsko). Favoritem
rozhodně je tým ze silné bundesligy, ale
celek z Pobaltí nelze podceňovat. Stejně
jako vékáčko neuspěl ve třetím kole kvalifikace Ligy mistryň (proti srbské Vizuře Bělehrad), ovšem předtím postoupil
přes černohorskou Luku Bar.
„Nechci se estonského mančaftu nijak
dotknout, ale my určitě počítáme s tím,
že dál půjde Stuttgart a naším soupeřem se tedy stane on. Dlouhodobě patří
k předním družstvům nejvyšší německé soutěže, má kvalitní hráčský kádr
a s Kohilou by si měl poradit. Tyto vzájemné souboje každopádně budeme
pozorně sledovat,“ řekl kouč VK Peter
Goga.
První duel je na programu ve středu 11.
ledna od 19.00 hodin v Německu, odveta přijde na řadu přesně o dva týdny
později v Estonsku. „Nepočítáme s tím,
že bychom na tyhle zápasy cestovali
osobně, využijeme videopřenosů. Už
teď máme navíc k dispozici záznamy
několika utkání z probíhajícího ročníku, tudíž materiálů ke studiu protivníka
i k přípravě taktiky je rozhodně dost,“
ujistil Goga.

VK vyhlíží soka
v poháru CEV Cup

Tehdy šlo o dlouho očekávanou konfrontaci dvou hlavních favoritů na zlato,
kterou úřadující šampiónky republiky
zvládly výborně a jejich ústřední sokyně
naopak vůbec ne. Tím pádem se trůn
Prostějova nijak neotřásl a zůstal pevný.
Zatím. Neboť tentokrát Olomoučanky
jistě udělají maximum, aby odvedly lepší
výkon i dosáhly na příznivější výsledek.
V lize klopýtly kromě zmíněného derby už jen v Ostravě, kde je tamní výběr
TJ přemohl 3:1 (18, -19, 23, 17). Všech
ostatních devět utkání zvládly, k tomu
jasně postoupily přes Olymp Praha do
semifinále Českého poháru a zadařilo
se jim také v evropském CEV Cupu přesvědčivým vyřazením nizozemského
Almela dvakrát 3:0. Navíc vysokoškolačky působí rovněž v MEVZA League
(Středoevropské lize) s dosud vyrovnanou zápasovou bilancí 2-2.
Ze svěřenek dlouholetého trenéra Jiřího
Teplého nejvíc bodují smečařka Marti-

na Michalíková společně s blokařkami
Bernardou Čutuk a Nikol Sajdovou,
v těsném závěsu je jiná smečařka Darina
Košická (ona i Nikol v minulosti oblékaly dres AGEL). V sestavě dostávají
prostor obě střídající se nahrávačky Katarína Dudová a Šárka Kubínová (další
někdejší členka VK), na smeči Monika
Dedíková, na univerzálu Boyana Andreeva a na liberu René Sain.
„Nastoupí proti sobě dvě vedoucí družstva soutěže, pro obě navíc jde o první
extraligový zápas v novém kalendářním roce a po delší pauze. Tím pádem
se fanoušci mohou těšit na atraktivní
souboj a my věříme, že si cestu do hlediště najde co nejvíc diváků. Náš cíl je
jasný: předvést kvalitní výkon, pokud
možno bez větších výpadků. A samozřejmě zvítězit co nejvyšším rozdílem,“
řekl směrem k sobotnímu trháku kouč
volejbalistek Prostějova Peter Goga.
(son)

VK AGEL versus SK UP v sobotu v Prostějově!

PĆichází nejvøtší tuzemský šlágr ve volejbalu žen:

a tak trochu s ní počítali. Nejde o žádný
problém, pouze se naše soutěžní premiéra v novém roce 2017 opozdí o dva
dny,“ připomněl prostějovský kouč Peter Goga, že v sobotu 14. ledna od 17.00
hodin Agelky extraligově přivítají v hanáckém derby Olomouc. Se stejným
soupeřem navíc sehrají už 7. ledna od
9.30 hodin přátelský mač na jeho hřišti.
Co se týče brněnského KP, s tím žen-

lifikace Mistrovství Evropy kadetek
2017 v Litvě. V Pobaltí se střetnou
s domácím kolektivem, s Estonskem
a s Polskem, půjde o postup do závě- PROSTĚJOV Bylo to tak loni, je to
rečné kvalifikační fáze zkraje dubna tak i letos. V nejvážnějšího konkurenta prostějovských volejbalistek
v Nizozemsku.
na domácí scéně se poslední dobou
vyprofiloval olomoucký tým, s nímž
PØEHLED ZÁPASÙ KADETEK ÈR
se Agelky právě nyní střetnou. Ve
1. liga žen 2016/17, skupina A
14. kole UNIQA extraligy žen ČR
Česko – Střešovice 0:3 (-24, -19, -15), Česko – Nusle 0:3 (-17, -23, -22), 2016/17 jej přivítají na svém hřišti
Česko – Plzeň 0:3 (-23, -22, -21), Česko – PF České Budějovice 3:0 (7, 11, haly Sportcentra DDM, a to v sobo14), Česko – Hlincovka 3:0 (18, 15, 27), Česko – ČEZ České Budějovice tu 14. ledna od 17.00 hodin.
0:3 (-22, -18, -21).
O současném výsadním postavení
1. liga žen 2016/17, skupina B
obou hanáckých rivalů v elitní české
Česko – Španielka 2:3 (18, 19, -17, -22, -12), Česko – Dobřichovice 1:3 soutěži nejlépe svědčí, že ji momentál(-12, -18, 27, -16), Česko – Žižkov 3:0 (20, 21, 22), Česko – Hronov 3:1 ně vedou. Vékáčko je suverénně první
(-24, 19, 20, 23), Česko – Hradec Králové 3:0 (14, 21, 22), Česko – MS s třiatřiceti body na kontě a bez jediné
Brno 2:3 (31, -21, 16, -21, -7).
dosavadní ztráty, úpéčko drží druhé
MEVZA Cup kadetek 2016 (Maďarsko)
místo se sedmadvaceti body a dvěma
Základní skupina: Česko – Izrael 3:0 (9, 11, 12), Česko – Maďarsko 3:0 (20, 18, porážkami. První utrpělo právě od ob18), Česko – Rakousko 2:1 (-21, 22, 14). Semifinále: Česko – Slovensko 3:1 hájkyň posledních osmi mistrovských
(-15, 13, 12, 23). Finále: Česko – Slovinsko 0:3 (-21, -11, -23).
titulů, když v úvodním vzájemném duKvalifikace ME kadetek 2017 (Litva)
elu této sezóny podlehlo 10. listopadu
Pátek 13. ledna: Česko – Polsko (15.30 hodin). Sobota 14. ledna: Litva – Česko na vlastní palubovce hladce 0:3 (-17,
(18.00 hodin). Neděle 15. ledna: Česko – Estonsko (15.30 hodin).
(son) -20, -18).

a Češky po ovládnutí základní skupiny
nakonec vybojovaly stříbro, když ve
finále podlehly Slovinsku.
Nyní svěřenky trenéra Erika Nezhody
včetně nadějné Agelky čeká vrchol
současného období v podobě kva-

Klára Dvořáčková, opora reprezentace kadetek ČR

Chcete Večerník za levnější cenu,
nalistujte stranu 25

nese novou akci
na pøedplatné

PROSTĚJOV Nakonec došlo
k tomu, co jsme už dříve avizovali.
Úvodní semifinálový duel Českého
poháru žen 2016/17 mezi volejbalistkami KP Brno a VK AGEL Prostějov
byl z původního termínu 12. ledna
odložen na pozdější datum, konkrétně na úterý 31. ledna od 18.00 hodin.
Důvodem přesunu tohoto střetnutí se
stala kolize s jiným zápasem, který tým

Nový SEMIFINÁLE ČP V BRNĚ ODLOŽENO NA KONEC LEDNA
rok

moucí navzájem tolik známe, že tohle
nevidím jako nic nezvyklého. Podstatné bylo na závěr přípravy sehnat
kvalitního soupeře, což se povedlo.
Jen ta zima v hale to trochu pokazila,“
povzdechl si Goga ještě jednou.
V sobotu 14. ledna od 17.00 hodin
doma proti UP i následně ve středu
18. ledna od 18.00 hodin na hřišti
Ostravy půjdou ženy Prostějova za
dalšími dvěma extraligovými triumfy. „V české nejvyšší soutěži jsme zatím neztratili ani bod a samozřejmě
chceme vyhrát rovněž tyhle dva nejbližší zápasy. Určitě budou nelehké,
ale přiznám, že už teď všechno směřujeme k únorovým duelům v evropském CEV Cupu. Tam chceme
moc uspět a věřím, že nám k tomu
pomůže co nejlepší zvládnutí všech
nejbližších střetnutí v národních
soutěžích. Určitě se na ně důkladně
nachystáme a jako obvykle nic nepodceníme,“ ujistil Peter Goga.

Olomouce jakožto hostitelského města
a také u nás, kteří jsme celou akci uspořádali. Navíc mělo celé utkání vysokou
úroveň a našemu týmu se povedlo
zvítězit, tudíž všechno vyšlo na sto procent,“ zavzpomínal předseda správní
rady VK AGEL a současně jednatel TK
PLUS Petr Chytil.
Vzhledem k celkovému úspěchu tedy
vznikl nápad vše zopakovat. „Český
volejbalový svaz každoročně vyhlašuje
výběrové řízení na organizátora i dějiště finále Českého poháru. My jsme se do něj
znovu přihlásili a podruhé za sebou jej vyhráli, z čehož máme pochopitelně radost.

Nina Herelová: „Nemoci s holkama nĚjak pŐepereme!“

PROSTĚJOV Pamatujete na loňské vyvrcholení národní pohárové
soutěže volejbalistek? Rozhodující
duel mezi Agelkami a Ostravou se
tehdy na konci února 2016 uskutečnil v Olomouci pod organizační taktovkou prostějovské marketingové
agentury TK PLUS. Stejný model
finále je připraven i pro Český pohár
žen 2016/17.
„Pokud vím, tak s finálovým zápasem
minulého ročníku poháru panovala
spokojenost na všech stranách. To znamená u Českého volejbalového svazu
coby vyhlašovatele soutěže, u vedení

uspořádá TK PLUS Prostějov v Olomouci!
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aneb pohled
Mareike Hindriksen
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Koncem uplynulého týdne uhodily
(nejen) v České republice tak nízké
teploty, jaké jsme v našich končinách už několik let nezažili. Což společně s vydatnou sněhovou nadílkou
možná potěšilo lyžaře nebo děti, ale
mnohem menší radost z tohoto faktu mají některé volejbalistky Prostějova. Zvlášť ty pocházející z teplých
krajin a zvyklé tudíž na úplně jiné
podnebí. K těm patří Kubánky Sulian Matienzo a Heidy Rodriguez,
Turkyně Yeliz Basa či Italka Laura
Frigo. Jak se s nepříjemnými mrazy
vyrovnávají? „Některé dost těžko,“
pousmál se kouč žen VK Peter Goga.
Zejména posledně jmenované blokařce prý nepomáhají ani úplně
nejteplejší zimní bundy. Však bylo
během přípravného utkání v Olomouci jasně vidět, že právě Laura
nejhůř ze všech snášela citelný chlad
v hale, zatímco Suli, Heidy i Yeliz se
držely mnohem statečněji.

Jak pøeèkat mrazy?

letos slavíme

PROSTĚJOV Nemocnost v Olomouckém kraji dosahuje epidemických rozměrů a ve větší míře už
se dotkla i volejbalových Agelek.
Ty však s viry stále bojují velmi
statečně, tudíž tréninkové dny vynechávají pouze výjimečně. A pro
přátelské utkání v sobotu na hřišti
Olomouce byla marodka téměř
prázdná.

Přípravné období orámované svátečními dny si z globálního hlediska
pochvaloval. „Co jsme za poslední
týdny odtrénovali, to naprosto splnilo mé představy. Ve zvýšené míře
jsme se věnovali fyzické kondici, po
Novém roce jsme se od pondělka
2. do středy 4. ledna intenzivně zaměřili na drilové opakování herních
činností jednotlivce. Celkově mám

Při prostém pohledu na palubovku
mohl každý spočítat, že trenéři VK mají
k dispozici jedenáct hráček z dvanáctičlenného kádru. Coby jediná chyběla
nahrávačka Veronika Tinklová. „Verča onemocněla jako poslední včera,
musela zůstat ležet. Uvidíme, nakolik
rychle se uzdraví a jestli se zapojí do
přípravy hned po víkendu,“ přemítal
prostějovský kouč Peter Goga.

Celý uplynulý týden odmakala a olomoucký duel absolvovala blokařka Nina Herelová, která se kurýrovala mezi svátky. „Ostatní
holky byly po Vánocích a před Novým rokem vcelku fit, na některé to přišlo až během
Silvestra. Několik děvčat tak oslavilo přelom
roku v posteli, ale naštěstí u žádné nešlo o nic
vážného. A od 2. ledna do včerejška jsme
trénovali kompletní, z čehož máme samozřejmě radost,“ těšilo Gogu.

Foto: Josef Popelka

Snad vydrží odolnost jeho svěřenkám i nadále. „S chřipkami a virózami všude okolo
to není jednoduché, zvlášť při takových
mrazech. Hráčky jsou však profesionálky
a dbají o sebe, to pevnějšímu zdraví pomáhá. Teď ještě aby na nich nezanechala stopy
ta velká zima v olomoucké hale, něco takového během zápasu je dost nepříjemné,“
ošíval se před sobotním polednem Goga,
sám teple oblečený.
(son)

z přípravy dobrý pocit a například
páteční trénink měl vynikající úroveň,“ zmínil Goga.
Kvalitní forma pro nejbližší mistrovský souboj by tedy neměla představovat žádný nepřekonatelný problém.
Á propos: není právě obvyklé, aby
se nadcházející protivníci střetli přátelsky pouhý týden před vzájemnou
soutěžní bitvou. „My se však s Olo-

Peter Goga rozd÷luje pokyny svým sv÷ąenkyním.

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

Na druhou stranu jsem však přesvědčený, že za normální teploty bychom
hráli mnohem lépe. Samozřejmě se
nechci vymlouvat jen na to chladno,
ale my máme velice dynamické hráčky jako Suli Matienzo, Lauru Emonts
nebo Ninu Herelovou, které v daných podmínkách prostě nemohly
předvést své maximum. I proto byl
náš výkon celkově slabší oproti normálu,“ upozornil Goga.
„Výsledek vzhledem k okolnostem
beru jako nepodstatný. Nejen kvůli
zmíněné zimě, ale i z toho důvodu,
že šlo vyloženě o přátelák, kdy jsme
my i soupeř točili sestavu a zkoušeli
všechny členky družstva. Utkání každopádně bylo přínosné například
i ve zjištění, jak se jednotlivá děvčata
vyrovnala s nepříznivými podmínkami, nakolik dokázala zabojovat. Šlo
o takový střípek do mozaiky pro zbytek letošní sezóny a třeba také pro tu
příští,“ naznačil hlavní trenér a současně sportovní manažer vékáčka.

jak se utkání vyvíjelo...

OLOMOUC Hodně nezvyklé
okolnosti i výsledek měl přátelský zápas mezi volejbalistkami Olomouce a Prostějova. Ve

Bodový vývoj - první set: 0:1, 3:1,
3:3, 4:5, 8:5, 11:6, 13:10, 17:11,
19:12, 20:13, 20:17, 23:17, 24:19,
25:23. Druhý set: 1:0, 1:7, 3:8, 5:9,
11:10, 12:11, 12:15, 13:19, 14:22,
17:25. Třetí set: 5:0, 5:2, 8:3, 11:4,
13:5, 13:7, 14:9, 16:9, 16:11, 19:12,
25:13. Čtvrtý set: 2:2, 6:2, 6:5, 9:6,
9:8, 10:10, 12:10, 12:14, 15:15,
15:17, 16:19, 18:19, 18:22, 20:22,
22:23, 23:25.

Sportovní hale Univerzity Palackého panovala v sobotním
dopoledni teplota pouhých třinácti stupňů Celsia a takový chlad
přípravné derby Hané samozřejmě ovlivnil. Soupeři se proto
domluvili na odehrání čtyř setů,
a protože obě družstva získala dva, dopadl střet kuriózní
remízou.
S nelehkými podmínkami se zpočátku lépe vyrovnaly domácí hráčky. Po
vyrovnaných pěti minutách zapnuly naplno a z 4:5 razantně otočily
na 8:5, posléze až 19:12. Úpéčko
během této pasáže dobře podávalo,
tlakem dostávalo soupeře do problémů na přihrávce i v mezihře a kvalitnějším propojením obrana – útok
kralovalo. Agelky se jen pomalu
zahřívaly, aby závěr vstupní sady

jasně patřil jim. Rázem bez potíží překonávaly olomoucké bloky,
také defenziva fungovala mnohem
úspěšněji. Vyústěním bylo dotažení skóre na 24:23, leč poslední míč
se štěstím urvaly Teplého svěřenky
– 25:23.
Obrat v poměru sil na palubovce
však už nešlo nevidět a kromě jedné bodové šňůry vysokoškolaček
patřilo druhé dějství jednoznačně
hostujícím plejerkám. Výpadku
se dopustily při ztrátě výrazného
náskoku (1:7 – 11:10), kdy jim odešel příjem. Jinak ovšem panovaly
ve všech ohledech od účinného
servisu přes výbornou obranu na
síti i v poli až po dominantní zakončení. Výrazná chybovost přešla
na stranu rivalek, které nestačily
– 17:25.

Zkraje třetí části Dudová a spol.
znovu pronikavě přidaly na podání
a přes mizernou přihrávku VK utekly do velkého trháku (5:0, 13:5).
Prostějovská družina zde vyráběla hrubky jako na běžícím pásu,
protivnice tím měly situaci hodně ulehčenou. Uprostřed setu se
sice Gogův kolektiv vzpamatoval
a hru vyrovnal, jenže maximem
byla korekce na 14:9. Naopak
od stavu 16:11 padl výkon favorita do hlubokého podprůměru,
čehož rozjetý domácí mančaft využil k uštědření dílčího debaklu
– 25:13.
Rovněž na startu čtvrtého dílu si
AGEL nechal svého hanáckého
soka odskočit z 2:2 na 6:2. Co za
tím vězelo? Jak jinak než špatný příjem. Nicméně v dalším průběhu se

NA

Peter Goga – VK AGEL Prostìjov
„Naším cílem bylo si v této fázi přípravy zahrát proti kvalitnímu soupeři. Hodně
nemile nás však překvapila strašná zima v olomoucké hale a za takové situace jsem
se bál zranění, naštěstí to dobře dopadlo.“

Jiøí Teplý – VK UP Olomouc
„Před těžkým utkáním s Kazaní jsme chtěli přípravu proti kvalitnímu soupeři, což
tenhle zápas splnil. Pochopitelně podmínky byly kvůli nižší teplotě náročnější, ale
přesto měl tenhle přátelák docela vysokou úroveň.“

ZAZN÷LO TISKOVCE...

děvčata okolo kapitánky Hindriksen tentokrát dokázala zvednout
a předvést víc ze svého volejbalového umění. Celkově byl s ohledem na mrzutě nízkou teplotu
k vidění nadmíru zajímavý duel plný
dlouhých, místy velice krásných
výměn. A neboť produkce vékáč-

Hanácký přátelák skončil nerozhodně 2:2
UP OL
VK PV 2:2

ka ve většině sady číslo čtyři měla
dostatečně solidní parametry, dokázalo setový poměr těsně srovnat
– 23:25.
Po dohodě obou stran se tím vzájemné střetnutí uzavřelo a skončilo
tedy málokdy vídaným nerozhodným výsledkem 2:2.
(son)

Štafetu nemoci převzala Tinklová, zbytek týmu se drží

Ta měla svůj vrchol v přátelském
střetnutí, jež v sobotním dopoledni
právě na olomoucké palubovce provázela extrémně nízká teplota. Pouhých třináct stupňů Celsia ve Sportovní hale Univerzity Palackého se
tak řešilo víc než samotný průběh
tréninkového mače i jeho výsledek
2:2. Remízu sport zpod vysoké sítě
normálně nezná, v tomto případě se
zrodila.
„Naším cílem bylo zahrát si s kvalitním soupeřem a navíc v jeho hale,
protože ta olomoucká je dost specifická, některé nové hráčky v našem
týmu na ni ještě nejsou tolik zvyklé.
Hodně nemile mě ale překvapily
podmínky, které tu dnes panovaly.
V tak strašné zimě jsem se bál zranění a největším kladem zápasu tudíž
je, že se nikomu nic nestalo,“ zdůraznil hned v úvodu svého hodnocení
kouč Agelek Peter Goga.
„Dobrý protivník nás potrápil a ukázal, že ještě máme dost co zlepšovat.

exkluzivní zpravodajství
ajství

OLOMOUC, PROSTĚJOV
Skoro měsíc se volejbalistky VK
AGEL Prostějov musely obejít
pro Večerník
bez soutěžního duelu. Poslední
Marek
před Vánocemi odehrály 20.
prosince v rámci Českého poháSONNEVEND
D
ru s Přerovem, první po Novém
roce absolvují 14. ledna v UNIQA extralize ČR proti Olomouci.
A celé období okolo svátků vyplnily jak odpočinkem, tak především intenzivní přípravou.

Čistě tréninkové týdny Agelkám vyvrcholily zvláštním přátelským
utkáním v Olomouci, na kterou teď narazí extraligově

Po období pŐípravy pŐicházejí opĚt

PĆípravná remíza v arktických podmínkách!

„Začnu přípravou, která se okolo svátků podle mého názoru skutečně povedla. I v prvním týdnu po Novém roce jsme dál pracovaly hodně na kondici a kromě toho se začaly
víc zaměřovat také na herní věci. Je moc dobře, že se nám daří až na menší výjimky zdárně vyhýbat nemocem nebo je rychle překonávat v situaci, kdy všude okolo řádí spousta
zdravotních problémů. Snad nám to vydrží i po přátelském utkání v Olomouci, které
provázela opravdu velká zima. Hrát ve třinácti stupních může být u volejbalu až nebezpečné, naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Místy horší výkon bych až tolik neřešila, protože
v takových podmínkách jsme se s holkama hlavně nechtěly zranit. Naházely jsme na sebe
skoro všechno oblečení, dokonce byly na lavičce pro zahřátí i rukavice či zimní bundy.
Důležité bylo udržet jak prsty na rukou, tak celé tělo v co největším možném teple. Pevně
věřím, že v nejbližším střetnutí extraligy doma právě s Olomoucí za normálních podmíMareike Hindriksen,
nek ukážeme skutečně kvalitní volejbal.“
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Takové bylo všeobecné motto
sobotního přípravného duelu žen
Olomouce a Prostějova. Vzhledem
k tomu, že volejbal je halový sport,
málokdy mají na průběh jeho
střetnutí vliv klimatické podmínky. Sedmého ledna dopoledne
k tomu však došlo. Venku pořádně
přituhlo, teploměr v hanácké metropoli ukazoval až mínus dvacet
stupňů Celsia. Což poznamenalo
i klima ve Sportovní hale Univerzity Palackého, kde rtuť vystoupala
na pouhých třináct dílků nad nulou. „Holky, hlavně se nezraňte,“
zněl tak jeden z ústředních pokynů
obou koučů Jiřího Teplého i Petera Gogy k jejich svěřenkám. Ty se
s nelehkou situací popraly statečně, opravdu se vyvarovaly jakýchkoliv zdravotních problémů a navrch přidaly místy velmi atraktivní
podívanou. Za to zaslouží všechny
aktérky přáteláku uznání.

Hlavnì se nezranit!

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Je to potvrzeno:
potvrzeno forma služebně nejstarší prostějovské volejbalistky jde dál nahoru. Už před Vánocemi získala
titul nnejlepší hráčky týdne a nabranou pohodu si
evidentně udržuje také po Novém roce. Ženy VK
evide
absolvovaly
jediný zápas přátelského charakteabsol
ru v Olomouci a tradiční opora na liberu tam
hostům zachránila aspoň remízu. Za velkého
hos
chladu sebou Julča mrskala tak vydatně, že
chl
se snad i ve třinácti stupních Celsia dokonce
zpotila, o čemž během střetnutí vtipkovala.
zp
Po
P herní stránce vystřihla přehršel výtečných
zákroků v poli, a neboť byla až na výjimky
jistá rovněž na přihrávce, radši se jí soupeřky
servisem většinou vyhýbaly. Nebýt výborného výkonu Kovářové, odvezly by si Agelky
z palubovky hanáckého rivala porážku, i když jen přípravnou a tudíž nic neřešící.

Jilie KOVÁØOVÁ

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE

32

TREFA D
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Hráčka se šikovnýma rukama, která
se stala trenérkou, vidí velké rezervy.
„Neřeším to, co bylo předtím. Já
chci, aby holky začaly úplně od
nuly. Spousta děvčat je úplnými
nováčky, proto ani nijak neřeším
výsledky. Chci hlavně bojovnost a
zaujetí. Když už prohrajeme, ať je
to po bojovném výkonu,“ prozradila svou filozofii Bestrová a dodala:
„Sázím na bojovnost a fyzičku. Na té
budeme hodně pracovat.“

www.vecernikpv.cz
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SONNEVENDA

MARKA

SONDA

KONICE První vlaštovky. Nově
inaugurovaný trenér fotbalové Konice už posiluje. Petr Ullmann zalovil
ve svých vodách. Stále ještě aktivní
hráč SK Jesenec si ze svého týmu vy-

zjistili jsme

Prostějovská děvčata mají jeden
z nejmladších kádrů v soutěži. „Hrají
za nás tři dorostenky, hodně má i
juniorský věk. Je nás navíc málo.
Uvítala bych větší konkurenci.
Holky musejí vidět a cítit konkurenci. Chtěla bych mít alespoň tři lajny,“
zamyslela se Bestrová a dodala:
„Původně jsem už vůbec hrát
nechtěla. Nemám ráda, když je hrající kouč. Nastupuji spíše z nouze,
protože je nás málo. Bohužel pak

Právě zahájený rok 2017 má být zlomový. V čem? Ve
výši finanční podpory celého českého sportu díky
plánovaným výrazně zvýšeným dotacím do něj ze
strany státu. Na papíře vypadá ten posun o nějaké
miliardy korun nahoru hezky, ale uskuteční se ve
skutečnosti? A pocítíme jeho příjemný dopad i my,
obyčejní lidé?
V minulosti různí politici už tolikrát slibovali, že
dlouhodobě podfinancované sportovní prostředí
včetně masové tělovýchovy a pohybu pro všechny
prostě musí být ekonomicky oživeno. Jenže dlouho
zůstávalo jen u krásných slov, zpravidla pronášených
po velkých výsledkových úspěších a následně nenaplněných. Populismus. Nebo jak se lidově říká, skutek utek.
Teprve v uplynulém roce se ledy konečně pohnuly
a do některých oblastí opravdu začaly téct hmatatelné peníze navíc. Již letos se má totéž projevit alespoň
trochu i v nejnižších patrech rekreačního sportování
s důrazem na podporu dětí. Tak jsem zvědavý, jestli
to fakt kladně pocítím na ulevení našemu rodinnému rozpočtu se dvěma sportujícími ratolestmi.

VŠEM VŠE NEJ!

Chcete Večerník za levnější cenu,
nalistujte stranu 25
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nevnímám a nemám možnost sledovat hru. Jsou tedy dvě možnosti. Buď
nebudu hrát, nebo bude potřeba jiný
trenér.“
Sestava SK K2: Diana Machorková
– Aneta Pavlíková, Natálie
Spáčilová, Ilona Klesnilová, Romana Králíková, Petra Kachlíková,
Ivana Střelcová, Renata Bestrová,
Kateřina Skládalová, Nancy Machorková, Zlatica Všetečková, Anna
Sypěnová.

Start nového letopočtu je pochopitelnou příležitostí
vinšovat úplně každému absolutně jen to nejlepší. Co
konkrétního to bude u top sportovců Prostějovska?
Fotbalovému eskáčku přejeme zázračné zmrtvýchvstání a senzační záchranu druhé ligy.
Hokejovým Jestřábům přejeme konec současného
tápání a postup do vysněného semifinále play-off.
Volejbalovým Agelkám přejeme pohodovou obhajobu národních trofejí a průlom v evropském
poháru CEV Cup.
Basketbalovým Orlům přejeme, ať už jim neutíkají
žádní hráči a znovu proniknou mezi elitní čtyřku ČR.
Boxerskému DTJ přejeme divácky atraktivní bitvy
v ringu a další extraligovou medaili, ideálně zlatou.
Tenisovému bardovi Tomáši Berdychovi přejeme
ten vytoužený průlom na grandslamový trůn.
Jeho oddílovým parťačkám Petře Kvitové a Lucii
Šafářové přejeme hlavně zdraví, bez kterého to nejde.
A totéž platí bez výjimky pro všechny, sportovce
i nesportovce. Buďte zdraví a s tímto zdánlivě samozřejmým, ale přesto nesmírně cenným artiklem
mějte po veškerých stránkách úspěšný rok 2017!

těží je především o Vogla a Kameného.
„Samozřejmě bych rád všechny hráče
v Konici udržel. Pokud dojde k nějaké
nabídce, je to věc jednání. Rozhodně
však nebudeme uvolňovat hráče do
stejné soutěže. Já nechci mužstvo oslabovat. Jsme jen tři body od sestupu
a to je alarmující,“ uzavírá Petr
Ullmann.
(zv)
DO-KÁME SE?

chod Petra Tichého je také domluvený.
Vše je na dohodě. Jesenec je zachráněný,
postupové ambice nemá. My potřebujeme pomoc, takže jsme to takhle
vyřešili. Samozřejmě že se dívám ještě
po dalších hráčích, ale z Jesence už brát
nebudu,“ dodal Ullmann.
Prioritou konického vedení je ale udržet stávající kádr. Zájem z vyšších sou-

Loupežné přepadení Petry Kvitové ukázkově vyjevilo, na jakých principech funguje současná lidská
společnost. Mediálních, významových i celkových. Podobných událostí se denně stane spousta,
ale případ útokem zraněné prostějovské tenistky
dokonale ilustroval, jak moc záleží na tom komu.
Když se obětí jakéhokoliv zločinu stane obyčejný
řadový člověk, dostane se mu všeobecné pozornosti jedině tehdy, pokud jde o něco výjimečně
zajímavého či brutálního až smrtelného. Jakmile
se však postiženým stane slavná osobnost, nemusí
vůbec jít o fatální následky, přesto je daná událost
okamžitě předmětem obřího zájmu.
Pozor: tím nehodlám tenhle status quo nijak kritizovat, ani nedej bože bagatelizovat otřesnost toho,
čemu byla hvězda bílého sportu vystavena. Jen si
myslím, že stejný prostor v našich myslích i srdcích
by si zasloužil každý, kdo jakkoliv vážně utrpí. Samozřejmě vím, že to z logiky věci není reálné ani
fakticky proveditelné. V každém případě Petře posílám přání co nejrychlejšího uzdravení i následného bezproblémového návratu na kurty!

ZÁLEŽÍ KOMU

táhl dva spoluhráče, které bude nově
koučovat. „Již při nástupu jsem avizoval, že budu usilovně shánět brankáře. Domluvili jsme se v Jesenci na
příchodu Karla Laštůvky,“ prozradil
Večerníku Petr Ullmann.
Nezůstalo však jen u brankáře, zkusit
vyšší soutěž přijde i syn současného
jeseneckého lodivoda Petr Tichý. „Pří-

BYLI JSME
U TOHO

Úleva a spokojenost florbalistek SK K2 po š*astné výh+e v poslední minut.
Foto: Zdenk Vysloužil

KONICE LOVILA V JESENCI

PROSTĚJOV Holky slavily. Florbalistky SK K2 Prostějov hrající třetí
ligu se v sobotu představily svým fanouškům. Na domácím turnaji v hale
RG a ZŠ sehrály dvě utkání s padesátiprocentní úspěšností. Nejprve
nestačily podle očekávání favorizovanému Bílovci, aby následně urvaly nejtěsnější výhru se spojeným týmem Nového Jičína a Frenštátu
pod Radhoštěm. „Doufám, že taková výhra holkám psychicky pomůže.
Chci na tom stavět. Holky motivuji v tom, že nikdy není nic ztracené,“
komentovala hrající trenérka Renata Bestrová. V průběžné tabulce si
tak děvčata upevnila čtvrtou příčku.
z Novojičínska. Jednalo se prakticky
PŮVODNÍ
o přímý střet a v sázce byla čtvrtá
příčka. Ve vyrovnaném a nervy
REPORTÁŽ
drásajícím souboji měly vyloženější
pro Večerník
šance hostující hráčky. Skvěle chytající Diana Machorková však držela
Zdeněk
akcie svého družstva nad vodou.
VYSLOUŽIL
Bezbrankový stav trval až do posledVýkonnostní rozdíl mezi hráčkami ní minuty, v níž přišla rozhodující
Bílovce a mladičkým výběrem SK chvíle a vítězná trefa Anny Sypěnové
K2 byl znatelný. Po dvou třetinách – 1:0.
vedl favorit pětibrankovým rozdí- „Máme hodně mladý tým, plný
lem a nebylo co řešit. Bojovnice začínajících hráček. Největší pokv růžovém však nehodily flintu do roky zatím dělá gólmanka, která nás
žita. V závěrečné části dokázaly ještě několikrát v utkání skvěle podržela.
díky dvěma trefám hrající trenérky Klobouk dolů. Holkám díky a čeká
Renaty Bestrové korigovat na nás další práce. Potřebujeme hlavně
konečných – 2:6.
fyzičku,“ komentovala hrající trenérMnohem větší naděje pak děvčata ka Renata Bestrová, která má bohaté
vkládala do duelu s druhým celkem zkušenosti i s extraligou.

Foto: Marek Sonnevend

Foto: internet

Tenistka TK Agrofert Prostějov
vstoupila do nové sezóny pravou
nohou. Hned na svém prvním
letošním turnaji v Brisbane dokázala získat titul, navíc po zcela suverénním výkonu. Současná česká
jednička je tak i největší nadějí na
úvodním Grand Slam
mu v australa stralau
Slamu
ském Melbourne
e.
Melbourne.

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ

KOMETA:

Peter Goga, hlavní trenér
prostějovských volejbalistek
k utkání v Olomouci

STRAŠNÁ ZIMA.“

NÁS P7EKVAPILA

„HODN NEMILE

VÝROK:

Takovým rozdílem podlehli basketbalisté Prostějova na půdě USK
Praha. Porážka je o to bolestivější,
že se jednalo o přímý souboj o elitní
šestku Kooperativa NBL.

27

-ÍSLO:

Futsalisté prostějovské Botafogy
představili v sobotních bojích reprezentační posilu v podobě Jana Koudelky. Ten dal sice pět branek, ale dvěma porážkám přesto nezabránil…

DEBAKL:

Florbalistky SK K2 Prostějov slavily
v domácím prostředí třetí výhru sezóny. Vítěznou branku v utkání se spojeným celkem Nového Jičína a Frenštátu pod Radhoštěm navíc vsítily půl
minuty před koncem!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

➢

EXKLUZIVNĚ

Porážku s favoritem vyst,ídala euforická výhra florbalistek

Mladičká volejbalistka z Prostějova, se pevně zabydlela v základní šestce národního výběru. Cílem celého výběru je postup na evropský
šampionát dané kategorie. Kvalifikace se odehraje v Litvě.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zápasově velmi nabité týdny i měsíce má jak za sebou, tak před sebou mladá volejbalistka VK AGEL Prostějov Klára Dvořáčková. Talentovaná nahrávačka je tahounkou oddílového
výběru kadetek, naskakuje i za juniorky vékáčka a navíc patří ke stabilním oporám reprezentačního týmu České republiky U17.

Kadetka VK AGEL v základu

sport

ERNÉHO

DVOŘÁČKOVÁ ZÁŘILA V REPRE

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

sport

rozhodčích. Nalomili tak až přehnané sebevědomí tohoto výběru, jenž
nakonec obsadil až předposlední
pozici.
Od prvních dotyků s míčem bylo
jasné, že celek Moravy jde tentokrát
za prvenstvím. V prvním duelu si
Morava poradila se žlutými Ligáči
a už ji nikdo nezastavil. Právě ligoví rozhodčí přezdívající se Brazilci
z Hané se po úvodní porážce oklepali a došli si suverénním krokem pro
zaslouženou druhou příčku.
Boj o zbývající medaili byl hodně
dramatický. Rozhodovalo se až v posledním utkání, ve kterém se team
VV, partnerů a novinářů rozešel

přítomných. Ta se posléze přenesla
i na závěrečný raut do Restaurace
U Hudečků.
„Letos jsem byl poprvé pověřen vedením celé organizace. Je to tradiční
turnaj na počest legendárního rozhodčího Milana Bartoška, kterého
jsem bohužel neměl možnost osobně poznat. Z mé strany spokojenost,

saa
sa
aa

klikni na
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Foto: Zdenk Vysloužil

3x foto: Zdenk Vysloužil

Z našeho pohledu je druhé místo super. K výkonu obhájců titulu se nemá
cenu moc vyjadřovat… Ono není
těžké jednou vyhrát, ale kvalitu potvrdí až opakovaná výkonnost.“

jjaký
akký bbyl
yl memoriál
mem
moriáll m
milana
ilaana ba
bartoška...
artooškka....

rozdělili jsme si úkoly a fungovalo to.
Z ohlasů mohu soudit, že se to líbilo
i účastníkům,“ hodnotil Petr Antoníček, jenž hrál za ligový výběr a doplnil
k výsledkům: „Morava byla nejlepší.

Vítzný výbr rozhod#ích ídící komise Morava.

www.vecernikpv.cz

Pedseda OFS Milan Elfmark (vlevo) blahopeje Neobhájili, ale úsmvy z"staly – (vlevo) Roman Pikryl Reprezentanti Ve#erníku Josef Popelka (vpravo),
Martinu Ml#ochovi k padesátinám.
a Ivo Antoní#ek.
Jií Možný s fanynkou Vrou _ernou.

F o too r e poo r táá ž

1. Rozhodčí ŘK Morava 12 bodů/skóre 18:0 (- Ligový výběr 2:0,VV+partneři 3:0,- KFS 8:0,- OFS 5:0). 2. Ligový výběr – Brazilci z Hané
9/10:5 (- VV+partneři 4:1,- KFS 4:1,- OFS 2:1). 3. VV+partneři, novináři 4/4:8 (- KFS 2:0,- OFS 1:1). 4. Výběr KFS 3/5:14 (- OFS 4:0). 5.
Výběr OFS 1/2:12.
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ:
TOMÁŠ ŘEZNÍČEK (Rozhodčí ŘK Morava)
NEJLEPŠÍ STŘELEC:
RADEK BĚHAL (Rozhodčí ŘK Morava)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS MEMORIÁL
MILANA BARTOŠKA 2016

smírně s do té doby bezbodovými
sudími z okresu. Tento výsledek stačil největšímu outsiderovi ke konečné třetí příčce, což bylo největším
překvapením turnaje.
Celkově v kostelecké hale panovala uvolněná atmosféra. Vložené
dovednostní soutěže i bohatá tombola přispěly k dobré náladě všech

Foto: Old+ich Loš*ák
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Sestavy - Zbožínkovci: Zbyněk
Lošťák - Jiří Zbožínek, Oldřich
Lošťák, Jiří Zatloukal, Radim Kristek a David Bezdomnikov.
Kolářovci: Pavel Ociepka - Daniel
Kolář, Martin Kolář, Jan Zlámal,
Miroslav Kristek a Martin Hupšil.

Zbožínkovci
Koláøovci
3:2 na p. k. (1:1)

Honza Zlámal, ale zblízka branku
minul. A tak následovala střelba pokutových kopů. Za Kolářovce proměnili penaltu Martin Hupšil a Daniel
Kolář. Úspěšnými exekutory na druhé straně byli Radim Kristek, David
Bezdomnikov a Oldřich Lošťák.
Všichni účastníci si po zápase popřáli hezké vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
V přilehlém Peter´s Pubu doplnili
vydané kalorie a setrvali v družné
zábavě. Příští rok je čeká jubilejní
dvacátý ročník a na ten je potřeba
se patřičně připravit…
(zv, ol)

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25

PROSTĚJOV Na Štědrý den Zbožínkovci porazili Kolářovce, tentokrát ale až na penalty. Zatímco
někteří milovníci pohybu zdolávali výšlap na známý kopec Drahaňák, jiní otužilci se vrhali do
chladných vod Plumlovské přehrady, tak na Husáku se již podevatenácté v řadě sešli hráči a příznivci bývalého klubu FC Ultras,
aby změřili síly v malé kopané.
Rozděleni na dvě šestky - Zbožínkovců a Kolářovců - se v pravé poledne utkali na dvakrát třicet minut.
Ve vyrovnaném zápase měli na zasněžené umělce hráči problémy se
zpracováním míče a také gólmani
na obou stranách podali výborné
výkony. V normální hrací době se
obě mužstva rozešla za nerozhodného stavu. Branky Zbožínkovců
vsítili Jiří Zbožínek a Radim Kristek.
Za Kolářovce skórovali Daniel Kolář a Miroslav Kristek. Krátce před
koncem zápasu byl ve výborné šanci

Spole#ná fotografie obou mužstev.

rozhodovaly penalty

PRAHA, PROSTĚJOV Na počátku prosince se uskutečnilo finále
podzimní gymnastické sezóny a pro
gymnasty z Prostějova bylo opět
velmi úspěšné. Na pořadu bylo mistrovství republiky mužských složek
od těch nejmenších až do osmnácti
let a následně i liga družstev. Nejvíce
se dařilo Danielu Ponížilovi, který
získal zlato v individuálním víceboji
a stříbro mezi kolektivy, ženy pak
zejména díky Dominice Ponížilové
braly páté místo mezi českou elitou.
Začneme od nejmladších. V kategorii
VS1 pro sportovce do devíti let reprezentoval prostějovský oddíl Jakub
Mezuliánek a nevedl si vůbec špatně.
V konkurenci jednadevadesáti závodníků skončil na devatenáctém místě.
Ve druhém výkonnostním stupni VS2
mladší (do 11 let) bojovali dva prostějovští borci. Martin Mlčoch obsadil
pátou pozici a do elitní desítky se ještě
vměstnal Adam Nosek, když ji uzavíral,
přičemž do závodu zasáhlo hned devětadvacet závodníků. Podle trenéra Karla
Hemerky kluci potřebují stále posilovat
a udržovat si fyzičku, to je teď v jejich
věku velmi důležité, aby se posouvali
dále kupředu.
V kategorii VS3 (do 15 let) zastupoval TJ Prostějov Filip Petrásek, jenž se
umístil na šestnácté příčce a jeho kouč
Miloslav Musil byl velice spokojen, neboť Filip předvedl svoji vůbec nejlepší
akrobacii. Takže, jen tak dál!
V nejvyspělejší skupině VS4 (do 18
let) se představil Daniel Ponížil a velký
český talent opět přesvědčil o svých
kvalitách. Naprosto suverénně zvítězil
s náskokem 3,65 bodu na druhého Jakuba Švehlíka z Vršovic, bronz připadl
Otakaru Palkovi z SK Hradčany. „A to
mohl mít Dan ještě o bod více, pokud
by nespadl při doskoku z hrazdy,“ podotkl trenér Miloslav Musil. Dan tak
do Prostějova dovezl již několikátý titul
mistra republiky.
Radost na Hanou přinesla rovněž liga
družstev v gymnastice mužských složek, která se konala také v Praze. Daniel
Ponížil vypomáhal brněnskému družstvu při Sokole Brno I, díky jeho naprosto suverénnímu vystoupení, když
v jednotlivcích skončil druhý hned za

32letým gymnastickým veteránem
Martinem Konečným z SK Hradčany
Praha, skončili Jihomoravané stříbrní.
Dan ziskem 78,2 bodů dokázal, že je
stálicí mezi českými gymnasty, na stupně vítězů ho ještě doprovodil 26letý Jiří
Bomer z SK Hradčany, jemuž připadl
bronz. Mezi družstvy kralovaly Hradčany před Brnem a Vršovicemi.
Vedle toho se Dan zúčastnil i několika
dalších významných soutěží, na nichž
bojoval pod hlavičkou české reprezentace. Mimo jiné se hned na konci
listopadu jednalo o velký mezinárodní
závod v rakouském Linzi, kde obsadil ve
své kategorii sedmé místo. Tehdy získal
75,6 bodů a stal se tak nejúspěšnějším
českým zástupcem v konkurenci gymnastů z Kanady, Japonska, Rakouska,
Itálie, Německa, Dánska, Švédska, Finska, Maďarska, Portugalska, Chorvatska a Francie.
Ligovou soutěž měly na programu také
ženy a prostějovské družstvo ve složení
Markéta Vidmuchová, Dominika Ponížilová, Magdaléna Holcová, Darina
Dvorská, Eva Mičková a Zuzana Mazalová naskočilo do extraligy. Děvčata se
tak postavila těm nejkvalitnějším domácím týmům, které disponují vyspělými
a zkušenými závodnicemi doplněnými
o akvizice ze zahraničí. I tak se jim podařilo získat krásné páté místo.
„Vzhledem ke zdravotnímu stavu některých členek týmu jsem osobně za
páté místo, a tudíž setrvání v extralize,
ráda. Družstvu především citelně chyběla naše zkušená čtyřbojařka Eva
Mičková, která kvůli plánované operaci lokte nastoupila pouze na dvě nářadí se zjednodušenými sestavami. Evě
bych chtěla touto cestou poděkovat,
popřát zdárný průběh operace i rekonvalescence a brzký návrat k tréninku,“
upozornila prostějovská trenérka Veronika Lukášová.
Do akce tak musely ve výraznějším měřítku i mladší členky, které zatím sbíraly
zkušenosti pouze v žákovských kategoriích. „ I s tímto oslabením a několika
pády jak na kladině, tak bohužel i na
prostných, jsme za čtvrtým místem
zaostaly pouze o patnáct setin. Nutno
také podotknout, že vše bez pomoci
zahraničních hostujících závodnic,
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které výrazně pomáhaly dalším třem
týmům v extralize. Největší oporou
se jednoznačně stala Dominika Ponížilová, která svými stabilními výkony
dodávala holkám potřebný klid a jistotu. Zaslouženě pak v celkovém součtu
mezi jednotlivci obsadila čtvrté místo,“
vypíchla Lukášová. Její svěřenkyně
byla třetí nejlepší Češkou a atakovala
hranici jednapadesáti bodů. „Tentokrát
se dokonce umístila před naší nejlepší
současnou seniorskou gymnastkou Veronikou Cenkovou, což je pro nás velký
příslib a motivace do nadcházející sezóny,“ potěšilo prostějovskou trenérku.
Spokojeností tak mohl zářit rovněž
předseda oddílu Miloslav Musil. „Myslím, že nejen podzim, ale celý rok se
vydařil. Máme dvakrát mistra republiky juniorů, medaile z nejvyšších seni-

orských i juniorských kategorií, máme
naše závodníky v reprezentaci jak
ženské, tak mužské, kvalitní a nadějné
žáky a žákyně, poměrně širokou členskou základnu. A navíc se nám letos
podařilo startovat v extralize družstev
žen a zajistit si start i pro příští sezónu.
Startuje v ní šest nejlepších družstev
z Česka. Až dosud výhradně Praha,
Brno, Ostrava, nyní i Prostějov,“ libuje
si. Absolutní radost mu kazí pouze nedostatek trenérů. „Hlavně těch, kteří
jsou schopni dovést naše nejlepší až na
přední místa výsledkových listin. Ale
těch je nedostatek všude. Rád bych touto cestou rovněž poděkoval všem, kteří
se na chodu našeho oddílu nějak podílejí, a popřál vše nejlepší a hodně zdraví
v dalším období,“ uzavřel předseda prostějovského oddílu Miloslav Musil.

Úspšné závodní duo Filip Petrásek, Daniel Ponížil a s nimi i trenér a pedseda
oddílu Miloslav Musil.
Foto: Pavel Ponížil

dál vládne eským gymnastm
Vánoní ma Ponížil
Slavit mohou i ženy, které uhájily extraligovou příslušnost

RESTAURACE U HUDEČKŮ, RESTAURACE PROSTĚJOVSKÝ
ŠNYT, OFS PROSTĚJOV, PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, OL KFS,
PETR MÚDRÝ – CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ, ORTOPEDICKÁ AMBULANCE MUDr. HOFEREK, MUDr. MACHÁČEK.

Partneøi 23. roèníku Memoriálu Milana Bartoška:

Turnaj fotbalových rozhodčích měl
tentokrát jednu premiéru. Pozvání do
týmu složeného z členů Výkonného
výboru OFS, partnerů a novinářů přijal i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V původní nominaci figurovalo šest
členů redakce, nakonec se aktivně zúčastnili pouze čtyři. Přispěli však
k úvodní výsledkové bombě, když
porazili obhájce – výběr krajských

Zdeněk
VYSLOUŽIL

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Zástupci Večerníku dobyli senzační bronz

KOSTELEC NA HANÉ Kdeže loňské sněhy jsou. V týdnu mezi
Vánocemi a Silvestrem se konal tradiční futsalový turnaj rozhodčích – Memoriál Milana Bartoška. Tentokrát se jednalo už
o 23. ročník této populární akce. Pravidelně se ho účastní výběry
rozhodčích různých úrovní. Předchozím vítězem se stal tým krajských arbitrů, jenž přerušil čtyřletou nadvládu ligáčů. Letos však
bylo výsledkově všechno naopak. Prvenství uzmuli sudí z Řídící
komise Morava, obhájci skončili předposlední… „Po minulém
vítězství měli opět ty nejvyšší ambice…,“ komentoval neúspěch
favorita Petr Antoníček, jenž měl celý turnaj na starost a dodal:
„Prvenství Moravy bylo zasloužené.“

původní reportáž
rtáž
pro Večerník

letos slavíme jubileum...

Memoriál Milana Bartoška výsledkov naruby
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Hokejový

JEDINÝ Blíží se termín dvou projekt÷,

Havířov (spo) – Brankář Dušan
Šafránek a útočník Roman Rác se
stali novými tvářemi havířovského
kádru. První jmenovaný patří ve třiceti letech mezi nejstabilnější tváře
východní skupiny druhé ligy, kde má
na kontě téměř čtyři stovky zápasů
a posledních šest sezón hájí barvy
Opavy, o čtyři roky mladší slovenský
útočník pro změnu přichází na střídavé starty z extraligové Olomouce,
kde se mu i vinou zdravotních patálií
nedaří navázat na pohodu z ročníku
2014/2015.

Havíøov hlásí dvì posily

Most (spo) – Dosavadní kouč Havlíčkova Brodu Aleš Totter mění působiště a ze druhé ligy se přesouvá
o patro výš. Stal se totiž novým hlavním lodivodem posledního celku
WSM Ligy HC Most, informovaly
o tom webové stránky oddílu. V rolích asistentů budou čtyřiačtyřicetiletému trenérovi nápomocni Ondřej Weissmann a Zdeněk Zíma, na
pozicích konzultantů i nadále pokračují litvínovští Jiří Šlégr s Jaromírem
Šindelem.

Most získal trenéra

Kladno (spo) – Josh Graton, to je
od začátku ledna nová posila kladenských hokejistů. Čtyřiatřicetiletý
rodák z provincie Ontario zatím přichází na zkoušku a premiéru si odbyl
ve středečním duelu proti Jestřábům,
na svém kontě má mimo jiné celkem
osmdesát šest utkání v NHL, kde nastupoval za Philadelphii Flyers a Phoenix Coyotes. Do statistik se tento
dvojnásobný vítěz Calder Cupu určeného pro nejlepší tým nižší zámořské AHL zapisuje zejména trestnými
minutami, v NHL jich nasbíral téměř
tři stovky a v nižší ruské VHL se v ročníku 2012/2013 stal nejvylučovanějším hráčem play-off. Po jarním konci
ve finském Ässätu Pori byl zatím bez
angažmá.

Kladno získalo Kanaïana

VEÿERNÍK

RYCHLÝ

••

••

hánět ztrátu, kterou vždycky nabereme. A většinou úplně zbytečně.
Samozřejmě je dobře, že zvládáme
zlikvidovat i dvougólové manko
proti tak silným soupeřům, ale to je
strašně chabá náplast. Získat za celý
týden jediný bod ze dvou střetnutí
a navíc znovu prohrát doma je prostě špatné. S odstupem času něco
kladného určitě najdeme, ovšem
hlavní je konečně se poučit z těch
opakujících se negativních věcí
a jejich odstraněním se někam posunout. Momentálně není pozitivního
bohužel v podstatě nic.“
Blíží se vyřazovací boje, WSM
liga přejde do poslední čtvrtiny základní části. Vnímáte krátící se čas
k proklamovanému progresu?
„Určitě. Pro nás je teď každý další zápas vlastně jako play-off, abychom
se do něj vůbec dostali. I když to tak
z naší strany zatím nevypadá. Přitom
důležitost všech utkání je od začátku

••

nového kalendářního
ndářního roku obrovská
čně musíme zabojovat
a jednoznačně
om nechyběli v nejlepší
o to, abychom
desítce.“
Nemátee strach, že bolestně
ncovka se Slavií Praha
ztracená koncovka
mančaftem ještě víc otřese, srazí jej
dolů?
„Doteď jsmee nebyli zrovna nahoře
a na tom se po téhle porážce nic nehopitelně taková prohra
změní. Pochopitelně
s mužstvem zamává, ale hůř než dosud těžko může být. Máme volnou
ndělí se sejdeme, všechno
neděli, v pondělí
si rozebereme.
me. A každý výsledkový
neúspěch je současně možností se do
nutí zlepšit. I když je pravdalšího střetnutí
bných příležitostí jsme
da, že podobných
za poslední týdny měli řadu
a využili jich málo. Zkrátka musíme zabrat
ně
teď, konečně
de
se odrazit ode
dna.“

věcí na místě,“ upřesnil hlavní organi- Jestřábi. Termínově vše spadá do obzátor a kouč mladých Jestřábů Rado- dobí přelomu ledna a února, kdy by
Ivan Hlinka oslavil sedmašedesáté
mír Kužílek.
narozeniny. A prostějovský oddíl si
pro nastoupení v unikátních dresech
LEGENDA POMÁHÁ
logicky vybral prestižní hanácké derTento projekt představuje unikátní pří- by s Přerovem, které je na programu
ležitost, jak spojit celé hokejové hnutí v sobotu 28. ledna od 17.00 hodin.
v České republice. V jeho rámci nastou- „Pokud start celého projektu bude
pí kluby tří nejvyšších soutěží mužů ve úspěšný, pak by měl pokračovat
speciální edici dresů s podobiznou Ivana v duchu legend jednotlivých klubů,
Hlinky, někdejšího vynikajícího hráče které si samy zvolí. Moc bych si přál,
i trenéra. Dresy následně půjdou do aby šlo o dlouhodobější záležitost,
aukce, jejíž výtěžek bude předán Nadač- a prvotní odezva ze strany většiny
nímu fondu Ivana Hlinky, který pomáhá oddílů byla velmi pozitivní. Tak
bývalým hokejistům nacházejícím se uvidíme,“ řekl garant aktivity Legenv sociálně obtížné životní situaci.
da pomáhá Libor Zábranský, člen
Nová akce Legenda pomáhá se týká výkonného výboru Českého svazu
i WSM ligy a tím pádem rovněž LHK ledního hokeje.
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Svého éasu tím byl vyhlášený
hlavn÷ vsetínský zimní stadión, kde se alkoholový odér
vznášel hledišt÷m b÷hem
zápasč neustále bez ohledu
na momentální teplotu vzduchu. Jakmile však venku víc
pąituhne, tak i na prost÷jovském zimáku je libá včn÷ cítit
v ochozech víc než dostateén÷. Zdejší víceúéelová hala
totiž patąí k nejchladn÷jším
v republice a spousta fanouškč neopomene s sebou na
utkání vzít n÷co ostąejšího pro
zahąátí. V sobotu pąi tém÷ą mínus dvaceti stupních Celsia
venku to byla doslova nutnost.
A tak slivoviéka von÷la opravdu velmi a včbec bych se nedivil, kdyby i samotní hráéi pąi
silniéní kontrole cestou domč
n÷co málo pozitivn÷ nadýchali, aé sami nepožili ani hlt
ohnivého nápoje. Staéilo jen
zhluboka nasávat vzduch do
plic…

Vùnì slivovice
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vyšlo Hanákům bezvadně. Sice často remizovali, ale zato skoro pokaždé bodovali
a jen dvakrát podlehli v normální hrací
době. Ani nebylo divu, že posbírali fantastických čtyřiadvacet bodů a atakovali
úplné čelo tabulky.
Mezi 14. a 26. kolem WSM ligy 2016/17
se všechno pokazilo. Zkraje této druhé
čtvrtiny sice rozjetí borci LHK ještě přidali pět triumfů ze sedmi střetnutí, jenže
pak přišly dvě vysoké porážky, šokující

Přecechtělův vyhazov a marná snaha
nové trenérské dvojice Pavel Arnošt – David Kočí tým znovu nastartovat. Celkově
z toho rezultovalo o poznání skromnějších šestnáct bodů.
Během třetí čtvrtiny se poté přísun na
konto Prostějova ještě víc přiškrtil. Svou
tvář hledající kolektiv sice dokázal čtyřikrát vyhrát v šedesáti minutách, ale zároveň hned osmkrát padnul včetně sedmi
nulových neúspěchů. Vinou toho spad-

Co přinese závěrečná čtvrtina dlouhodobé soutěže? Nastane konečně vytoužený
vzestup ptačích dravců? Nebo zbudou
jen oči pro pláč?
(son)
První čtvrtina: zápasová bilance 5-3-3-2, skóre 52:37, zisk 24 bodů.
Druhá čtvrtina: zápasová bilance 3-2-3-5, skóre 31:41, zisk 16 bodů.
Třetí čtvrtina: zápasová bilance 4-0-1-7, skóre 35:41, zisk 13 bodů.
V bilanci třetí čtvrtiny chybí domácí utkání s Českými Budějovicemi, které bylo odloženo až na 7. února.

VÝSLEDKY JESTØÁBÙ VE WSM LIZE 2016/17

nul na pouhých třináct posbíraných bodů
od 27. do 39. dějství a proklamovaného
návratu do horních pater tabulky absolutně nedosáhl, spíš právě naopak.

2:3
PROSTĚJOV Hodně vážnou se
stává situace prostějovských hokejistů ve WSM lize mužů 2016/17.
Ani 39. kolo soutěže jim nepřineslo
potřebné vítězství, naopak na vlastním ledě po dramatickém průběhu
plném protichůdných emocí těsně
podlehli Slavii Praha bez jakéhokoliv
zisku. A po třech čtvrtinách základní
části zůstávají devátí s pouhým jedním bodíkem náskoku na jedenácté
místo znamenající účast ve skupině
o záchranu. Mrzuté…
Opatrnější začátek duelu za krutého mrazu rozčísl ve 3. minutě Jankovský nahozením zleva před bránu, kde volný Rys v tutovce zamířil nad. Vzápětí měl podobnou
loženku na druhé straně Venkrbec, jenže
zblízka trefil Frodla. Ten zanedlouho
zastavil i opakovanou střelu Švece, načež
Krliš z nebezpečné pozice mezi kruhy

JES PV
HC SLA

o fous minul levou tyč. Z protiútoku se
do sóla prodral Novák, leč jeho blafák
skvěle vystihl Frodl. Neujala se ani jedovka Augustina po individuálním uvolnění
a uprostřed zahajovací třetiny tak otevřeli
skóre hosté. Povedlo se to mladíku Krlišovi, jenž nenápadným švihem z úhlu
procedil Kantora mezi nohy – 0:1. Zvýšit
mohl v 13. minutě Kubica, kdyby po průniku z levé strany nevypálil kousek vedle.
Vokurka na opačné straně pro změnu
přestřelil, pak měli Hanáci přesilovku.
Jenže místo vyrovnání v ní mohli znovu
inkasovat, naštěstí Kantor vytáhl výtečný
zákrok proti nájezdu Jankovského. Další
přidal na sklonku 16. minuty, tentokrát
prostějovského gólmana nepřekonal ze
slušné šance Schleiss. Před přestávkou
získali převahu domácí, leč Žálčík poslal
vyloženou příležitost z několika kroků jen
do Frodlova těla.
Do druhé části vstoupili Jestřábi mohutným náporem a z nadmíru nebezpečných situací zakončovali Kvapil, Šlahař
i Matuš. Frodl se však předtím bezvadně
rozchytal, tudíž vše zlikvidoval. Následně
rozpumpovaní borci LHK bez problémů

ustáli oslabení, aby Novák ve 27. minutě
sahal po kýženém srovnání stavu. Jeho
pohotovou ránu z levého kruhu ale opět
zmařil strážce slávistické svatyně. Vzápětí
zase zahaprovala defenziva Arnoštových
svěřenců a nepokrytý Šmerha efektním,
současně nádherným způsobem přelstil Kantora – 0:2. Tahle rána mezi oči
zmrazila celý domácí tým, který se z šoku
nějakou dobu vzpamatovával. Nastalého
útlumu soupeř využil k několika pokusům a v 34. minutě k bleskovému kontru
dvou proti jednomu, na jehož konci Krliš
zacílil o centimetry mimo šibenice. Z nejhoršího ptačí dravci vybředli díky přesilovce, během které tak dlouho ostřelovali
Frodla, až obří tlak finalizoval v 37. minutě
Rudovský z levé strany mezi betony – 1:2.
Závěr třetiny s pokračující aktivitou jestřábí letky dojel bez efektu a úvod třetí
periody zvýšenou snahu Hanáků rozmělnil. Pražský výběr to směrem dozadu
takzvaně zavřel, dobývání jeho obrany se
jevilo značně složitě. Zvlášť když místo
razantního zakončení často přicházela
snaha přihrávat do ještě výhodnějších
pozic a tím docházelo k četným i zby-

tečným ztrátám puků. Nicméně nápor
LHK s blížícím se koncem utkání přesto
sílil a celek z metropole ČR stále víc úpěl
před svou klecí. Frodl mezi tyčemi ale
dlouho přitahoval kotouče jako magnet,
za svá záda nepustil množství přímých
ran, nahození ani tečí. A jakmile v 55.
minutě neuspěl Kvapil v další tutovce,
padaly akcie Prostějova prudce dolů.
Načež v hledišti promrzlého zimáku
přece jen zavládla obrovská euforie. Dvě
a půl minuty před vypršením normální
hrací doby Jestřábi umocnili přesilovku odvoláním Kantora z brány a v čase
58.11 brzkou power play přetavili ve vytouženou trefu. K Novákovi se odrazil
sražený pokus, nejproduktivnější plejer
domácích naznačil příklep, místo toho
nabil úplně volnému Krejčíkovi a ten
v pádu zavěsil do zívající svatyně – 2:2!
V tu chvíli se dalo vsadit na prodloužení,
ovšem místo toho nastal šok. Kvapil byl
sporně vyloučen za vyhození černé pryže
mimo hrací plochu přes plexisklo, načež
hosté početní výhodu bleskově využili.
Kantorem odvrácenou dělovku Holého
pohotově doklepnul zblízka Jankovský,

odkrytou klec v podstatě nemohl minout. A pouhých sedmatřicet sekund
před koncem se tak vzrušující mač dočkal
definitivního rozhodnutí – 2:3! (son)

„Hodnotí se mi velice špatně. Většinu střetnutí jsme byli aktivnější,
hlavně v závěru, při snaze o vyrovnání. Bohužel dostáváme strašně laciné
branky, což nám bere fyzické i mentální síly. Neustále doháníme ztrátu
a také dneska se nám to znovu povedlo, jenže koncovku trochu ovlivnil rozhodčí. Celé utkání byl hodně
pasivní, ale tak to bohužel je a nezbývá než pracovat dál na tom, abychom
se zlepšovali. Hlavně nesmíme pořád
dokola inkasovat jako první.“
Milan Razým – HC Slavia Praha
Kvůli incidentu po utkání v chodbě
ke kabinám odmítl zápas zhodnotit.

– LHK Jestøábi Prostìjov

Pavel Arnošt

ÚSTY
TRENÉRč

Bitva se Slavií: ztráta, pak euforie. A nakonec zmar!

PROSTĚJOV Pokud odhlédneme od
herního projevu a vezmeme za bernou minci čistě výsledky, jsou hokejoví Jestřábi od začátku tohoto prvoligového ročníku až dosud na neustálém
sešupu směrem dolů. Jasně to dokládá
přehled bodové úspěšnosti v jednotlivých čtvrtinách základní fáze, jichž má
soutěž za sebou tři ze čtyř.
Úvodních třináct zápasů pod vedením
zkušeného kouče Kamila Přecechtěla

Výsledkové srovnání tří dosavadních čtvrtin základní
části WSM ligy: s muži LHK to jde postupně z kopce

••

••

kvůli tomu už před začátkem duelů
víc nervózní?
„Nějaká nervozita z toho asi plyne, zároveň tam ale pokaždé je patrná snad
až přemíra snahy s tímhle něco udělat.
Přechází pak v křeč a většinou tak naše
začátky působí těžkopádně, chybí lehkost i pohoda. Na každý vstřelený gól se
strašně nadřeme, protože za dané situace schází potřebný klid při zakončení.
Vyložených šancí míváme dost, jenže
abychom jich víc proměňovali, potřebujeme v nich být nejen plně připravení, ale
taky uvolnění. Což evidentně nejsme.“
A co tedy s tím?
„Nezbývá než zlepšení dosáhnout tvrpro Večerník
dou prací. Což v přípravě děláme, na trénincích makáme na maximum. Musíme
Marek
to však účinněji prodat v zápasech.“
Je pozitivní aspoň fakt, že jste na
SONNEVEND
D
Kladně i proti Slavii dokázali vyrovJedním z hlavních důvodů čas- nat nepříznivý stav 0:2?
tých porážek určitě je, že skoro „Těžko se hledá jakékoliv pozitivum,
vždy inkasujete jako první. Jste protože my nechceme stále jen do-

LHK je trenér mládeže Radomír Kužílek (telefon 608 722 580, mail lhkkuzilek@seznam.cz).
Akce je určena pro všechny děti ve
věku 4 až 8 let bez rozdílu v dovednosti bruslení, vítáni jsou samozřejmě
i jejich rodiče. Vzít s sebou je potřeba
základní vybavení (brusle, helmu, rukavice), všichni účastníci se mohou
těšit na dvě hodiny zábavy na ledě
i mimo něj a také na hodnotné dárky.
„Co se vybavení týče, stačí lyžařská
helma a lyžařské rukavice. V případě,
že máte doma chrániče loktů a kolen
pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete
žádným zmíněným vybavením, obraťte se prosím na nás coby pořádající
klub s dotazem na možnost zapůjčení

Matouš Venkrbec: „Musíme už naplno zabrat,
konečně se odrazit ode dna. Bojujeme o desítku“

Na termín od 23. do 29. ledna naplánoval Český svaz ledního hokeje
náborový projekt pod názvem Týden hokeje a s mottem: Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu
zábavy! Na prostějovském zimním
věřím. Do konce základní části zbývá stadiónu nábor proběhne ve středu
čtrnáct střetnutí, což je dost. Samozřej- 25. ledna od 16.00 hodin a garantem
mě však musíme začít vítězit, jinak se
výš neposuneme,“ uvědomuje si lodivod
jestřábí letky. „Ztratili jsme důležitý zápas, který jsme moc toužili i potřebovali
dovést k vítězství. Nezvládnutý závěr si
musíme rozebrat, poučit se a v příštích
kolech naplno zabrat. Nikdo jiný to místo
nás neudělá.“
Nervy za daných okolností evidentně PROSTĚJOV Kapitáne, kam s tou
lodí? Prostějovská hokejová bárka se
ztrácí klubový šéf LHK. Jaroslav Lu- dál nejistě kymácí neklidnými vodami
ňák už po minulém domácím souboji prvoligové soutěže a hanáckému osas Havířovem sprostě vynadal arbitrům zenstvu zvolna se potápějící lodi nevya totéž v ještě intenzivnější podobě zo- chází skoro nic, aby zase nabrala vyšší
pakoval rovněž po podlehnutí souboru rychlost i správný směr. Snahu nelze
z české metropole. Tentokrát se navíc do upřít nikomu včetně Matouše Venkrbvšeho nechtěně připletli i Slávisté mířící ce, jenže výsledkově to zatím k ničemu
chodbou do kabiny a výsledkem byla nevede. Hráčský vůdce týmu přišel po
strkanice, kdy jen málo chybělo ke rvačce sobotní prohře s pražskou Slavií otes pěstní výměnou názorů. Takhle vzdu- vřeně promluvit o současné situaci.
chem létaly „pouze“ nevybíravé výrazy
a incident po dvou minutách vysokého Exkluzívní
napětí vyšuměl do ztracena.
rozhovor

TÝDEN HOKEJE

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V nejbližších týdnech se hokejový oddíl LHK Jestřábi Prostějov zapojí do dvou celostátních akcí, jedné mládežnické
a druhé pro dospělou kategorii. Oč
přesně půjde? To si můžete přečíst
v následujících odstavcích.

BOD do nichž se zapojí LHK ŠPEK
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jubileum...

lední hokej
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Je étrnáct zápasč chyb÷jíích Jestąábčm do konce
cích
ladní éásti letošní WSM
základní
ligy dost k tomu, aby se koneén÷ zvedli (ale poąádn÷)
a zaéali vydatn÷ji bodovat?
ve ukáže. RozhodTo se teprve
pršením tąetí étvrn÷ však s vypršením
obé fáze soutiny dlouhodobé
t÷že nastal nejvyšší
vyšší éas, aby
avdu pąišel.
kýžený zlom opravdu
k se ąíká.
Teò nebo nikdy, jak
rost÷jovJe sice krásné, že prost÷jovští muži v uplynulém týdnu
mírn÷ pąestąíleli silné Kladd÷
no dokonce na jeho led÷
oa poté doma vypálili dokonce dvojnásobný poéet
ran oproti Slavii Praha, dalšímu ze spolufavoritč. Jenže
k éemu tahle sympatická
herní aktivita je, když z obou
stąetnutí vydolovali jediný
bodík? Který jim v tabulce
takąka včbec nepomohl…
Hoąekovat za dané situace
nad nepąízní rozhodéích éi
dokonce svád÷t vinu pąímo
na n÷ by bylo tím nejhorším,
co teò mčže hanácká letka
ud÷lat. Uréité procento viny
samoząejm÷ lze sudím pąiéíst, ovšem st÷žejní dčvody
pokraéujícího výsledkového
tápání LHK v÷zí úpln÷ jinde.
Realizaéní tým i samotní

hráéi o nich dobąe v÷dí, jenže se fatáln÷ nedaąí uvést
v praxi taková opatąení, aby
místo porážek pąicházela vít÷zství. Aspoÿ v÷tšinou.
Teò již ale první liga dosp÷la
tak daleko, že jakékoliv pąíští
klopýtnutí zatluée další hąebík do rakve zavírající se nad
sm÷lými ambicemi hokeje
v Prost÷jov÷. Ono pochopiteln÷ jde i z pąedkola play-off
celé vyąazovací boje slavn÷
ovládnout a projít až do baráže o extraligu, leé pravd÷odobnost takového d÷ní
podobnost
je vskutku mizivá.
m÷ toho se stále reáln÷ji
Krom÷
jeví i neradostná možnost,
ábi do play-off včže Jestąábi
postoupí a místo
bec nepostoupí
oéekávaného
ého vrcholu celý
roéník uzavąou
ou v potupné
skupin÷ o záchranu.
chranu. Což
a. Nyní jde
by byla ostuda.
zba bude
o to, jestli tahle hrozba
dostateén÷ hlasitým
m budíékem vedoucím ke zlepšené
pšené
jízd÷ skrz poslední étvrtinu
vrtinu
néí
základní éásti. Zvonek drnéí
oa je nezbytn÷ nutné se probrat!

Marka
a
SONNEVENDA

Už dochází éas!

Mezi hokejovými mantinely
elyy

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

Bývalý prostějovský útočník Vladimír Luka si už v tomto ročníku
proti Jestřábům nezahraje. Čtyřiatřicetiletý pamětník postupové
druholigové sezóny 2004/2005 začal loňský podzim stejně jako o rok
dříve ve Frýdku-Místku, avšak po
postupu do WSM Ligy se už tolik
neprosazoval. Zatímco před rokem
si udržoval průměr téměř dvou
kanadských bodů na zápas, když
si v základní části připsal sedmatřicet branek a jednatřicet nahrávek, navrch také debutoval v Třinci
a připsal si svou první a jedinou extraligovou branku. Tentokrát však
zaznamenal za čtyřiadvacet střetnutí jen třináct bodů a dařilo se mu
až na hostování o patro níž v Novém
Jičíně, i proto nyní přestoupil do
ambiciózního Vsetína, s nímž se pokusí o svůj čtvrtý postup v kariéře.

ZJISTILI
JSME ...

Šestnáct zápasů odehráli Jestřábi pod vedením kouče Pavla
Arnošta a ve čtrnácti z nich inkasovali jako první! Není divu, že
z takto špatně rozjetých střetnutí vydolovali prostějovští hokejisté pouhých patnáct získaných
bodů.

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

„Začnu sobotním zápasem proti
Slavii. Prohrát takovým způsobem
je hrozně frustrující, zvlášť když jsme
většinu času byli lepším týmem.
Dobře jsme začali, ale zase jako první
inkasovali. A pokud se nám z posledních šestnácti utkání čtrnáctkrát stalo,
že prohráváme 0:1, je to strašná bilance. A stojí nás spoustu sil fyzických
i psychických nepříznivé průběhy
pořád dokola dotahovat. Navíc
bylo vidět, že nejsme v úplné herní
pohodě. Vždycky jsme chvíli tlačili
a pak zase měli výpadky. Každopádně
tam byla z naší strany velká snaha
něco s výsledkem udělat, až jsme
dvě minuty před koncem opravdu
vyrovnali z 0:2 na 2:2. Bohužel
závěr jsme vinou oslabení nezvládli
a ukázalo se, který tým je momentálně
nahoře a kterému to nejde. Předtím
na Kladně to ve středu bylo hodně
podobné střetnutí. Taky jsme ztráceli
dva góly, pak se postupně zlepšovali,
dřeli a v závěru při power play
dokázali zaslouženě srovnat. Tam se
nám povedlo aspoň na bod nakonec
dosáhnout, zatímco se Slavií jsme
vyšli naprázdno. Což je vzhledem
k průběhu velká chyba.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

I tentokrát volíme v této rubrice
dvě čísla dělená lomítkem.

OKÉNKO
KAPITÁNA

Zajímavá slova padla na adresu třicetiletého
iletého
útočníka během nedávného setkání vedení
LHK Prostějov s fanoušky. „Honzaa patřil
k hráčům, u nichž jsme uvažovali o vyhazovu. Zapřísáhl se ale, že jeho výkony půjdou
k jsem
ve zbytku sezóny prudce nahoru. Tak
na to zvědavý,“ řekl o Rudovském majitel
A-mužstva Jestřábů Jaroslav Luňák. Během
rd sku
uplynulého týdne byl zkušený forvard
skutečně dost vidět a stal se nejproduktivnějším členem týmu. Ve středu
na Kladně vstřelil snižující gól na 1:2, totéž se mu povedlo v sobotním
duelu proti Slavii Praha. Tam navíc asistoval u vyrovnávací branky na
2:2, bohužel Hanáci nakonec stejně padli. Janova stoupající forma je
však do dalších utkání příslibem.

JAN RUDOVSKÝ

VEČERNÍKU

JESTŘÁB
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vou ztrátu, načež rozhodčí sporně vyloučil Tomáše Kvapila a sešívaní v přesilovce
vsítili pouhých sedmatřicet vteřin před
koncem rozhodující trefu. Tím Hanáci
zůstali v průběžném pořadí devátí o šest
bodů za šestou příčkou zajišťující přímý
postup do play-off a naopak jediný bodík
před jedenáctou pozicí posílající do grupy
o udržení.
„Jestli cítíme zvýšený tlak z trvalého klesání soutěží dolů? Takhle nepřemýšlíme.
Kluci pracují každý den na tom, aby se
zlepšovali. Což je jediná správná cesta,
jak se posunout zpátky nahoru. Makat při
trénincích, mimo led i během zápasů. Stále věříme, že to přijde. Výsledky bohužel
nejsou zatím takové, jaké bychom si přáli
a představovali. Prostě musíme pracovat
a zlomit to,“ snažil se hlavní trenér A-mužstva Prostějova neztrácet hlavu ani v opětovně zhoršené situaci.
Příčiny pokračujícího tápání nemusel
složitě hledat. „Za dobu, co jsem k týmu
nastoupil, jsme odehráli šestnáct utkání – a ve čtrnácti z nich inkasovali jako
první. Navíc často dostáváme strašně
laciné branky, které nás srážejí dolů
a nutí opakovaně honit manko, což hráče
stojí spoustu sil fyzických i mentálních.
K tomu se někdy přidá odvrácené štěstí
a pod tíhou všeho dohromady to většinou vede k porážce,“ zkonstatoval Arnošt
neradostná fakta.
Pravdivost rčení, že na podělaného
i záchod spadne (slušně řečeno), potvrdil závěr bitvy se Slavií. Chvíli po
perně vydřeném srovnání na 2:2 udělili
sudí diskutabilní dvouminutový trest
domácímu obránci za vyhození kotouče mimo hrací plochu nad plexisklem
a v oslabení přišel smrtelný úder HC.
„To vyloučení bylo určitě sporné. Celkově na mě rozhodčí působil celé utkání až
příliš pasivním dojmem tím, že hodně
pouštěl zákroky. Neměl dobrou energii
a tím ani kontrolu nad děním na kluzišti.
Duel se mu podle mého názoru nepovedl, čímž však porážku nechci svádět
na něho. Byť chyboval častěji a také komunikace mohla být z jeho strany lepší,“
zmínil Arnošt.
Navzdory těžké současnosti si kouč nadále uchovává víru ve světlejší zítřky. „Sice
nás těsné ztráty kontaktních zápasů sráží,
ale já klukům i celému mančaftu pořád

Jestąábi po vyrovnání byli v euforii, pak pąišlo vylouéení a radost z vyrovnání nahradila
beznad÷j.
Foto: Marek Sonnevend

ně táhne šňůru čtyř vítězství za sebou a
z posledních dvanácti duelů jich vyhrála plných jedenáct! V minulém týdnu
skolila Ústí nad Labem 4:0 a Přerov 4:3
po nájezdech, v prvoligovém pelotonu
momentálně není mančaft s lepší formou (snad kromě Českých Budějovic)
a ne náhodou drží třetí místo tabulky.
Borci LHK navíc své jihlavské protějšky nedokázali v probíhajícím ročníku
ani jednou zdolat, byť urvali dva body
za dvě porážky 3:4 venku + 1:2 doma

shodně v prodloužení. Do třetice padli
na Vysočině 2:4.
Ve 41. dějství pak hanácká parta vyrazí
do Třebíče, kde nastoupí v sobotu 14.
ledna od 17.30 hodin. Rovněž Horácká Slávia přitom prochází skvělým
obdobím, i když o uplynulém víkendu podlehla v Ústí 1:4. Předtím však
vyhrála šestkrát v řadě a zásluhou této
vydařené série okupuje šestou pozici
průběžného pořadí o šest bodů před
Prostějovem. Tomu k dobru slouží

alespoň výrazně lepší bilance vzájemných mačů v této sezóně (3:2p, 2:1sn,
7:3). Přesto bude bodovat proti pohodou sršícím sokům nesmírně obtížné.
„V naší situaci už ale musíme jednoznačně zabrat. Půjdeme zápas od zápasu
a tím pádem se maximálně zaměříme
na to, abychom po delší době konečně
zvládli domácí střetnutí. Až po Jihlavě
potom začneme myslet na Třebíč,“ poukázal hlavní trenér Jestřábů Pavel Arnošt.
(son)

LEGENDA POMÁHÁ

předplatné
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více info v dalších číslech

KLADNO, PROSTĚJOV Dvě třetiny
to v kladenské ČEZ Aréně vypadalo na
očekávaný triumf favorita. Domácí Rytíři vedli nad prostějovskými hokejisty
2:0 a směřovali k hladké výhře, jenže
potom se outsider vzepřel a sahal po
senzačním obratu. V utkání 38. kola
WSM ligy mužů 2016/17 se nakonec
zrodila remíza, z níž vzešlo vítězství extraligových aspirantů po závěrečných
nájezdech. I tak se Jestřábi vraceli s dílčí
jednobodovou spokojeností, byť v tabulce klesli na deváté místo.
Domácí nevypadali v úvodu vůbec jistě,
ale Hanáci nedokázali několika jejich zaváhání nijak využít. Za což brzy pykali. Ve
4. minutě Burgerovu střelu ještě vyrazil
Kantor betonem, zatímco o chvíli později
už bylo zle. Tenkrát nic nevymýšlel, z pravého kruhu tvrdě vypálil a bombu zastavila
až síť v prostějovské kleci – 1:0. Vedoucím
gólem Středočeši nabrali herní jistotu, která jim přinesla intenzivnějící tlak. Tůma,
Havlůj, Strnad, Jánský, Ptáček i Machač
zakončovali z různých pozic, leč bez efektu.
Ke zvýšení náskoku nevedla ani následná
přesilovka, která byla necelou minutu dokonce dvojnásobná. Kantor ve spolupráci
s obranou však odolal, ačkoliv protivník
hrál pět na tři zanedlouho ještě jednou,
tentokrát jen dvanáct sekund. Odvrácení
nepříjemné hrozby hostům psychicky po-
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mohlo, tudíž se v závěru vstupní periody
dostali k nebezpečným akcím. Zahrozili
především Krejčík opakovanými dorážkami a Rudovský dvěma jedovkami krátce
za sebou, nicméně také Hanuljak vytasil
dobré zákroky.
Bohužel nešlo o žádné znamení obratu
hokejového ani výsledkového. Naopak
uplynulo pouze dvaašedesát sekund
z prostřední části a kladenský mančaft podruhé udeřil. Kloz se hezky uvolnil, z rohu
kluziště nabil Jánskému a ten okamžitým
příklepem procedil Kantora – 2:0. Vzápětí chyběl k dalšímu odskočení kousek
Machačovi, jehož pokus vytěsnil strážce
svatyně těsně vedle. Tamtéž zamířil šikovnou tečí Hozák, načež duel pokračoval
vyrovnaně bez větších šancí. Plejeři LHK
se těžko prosazovali přes pevnou defenzivu papírově silnějšího soupeře a co prošlo
na bránu, to s jistotou pochytal Hanuljak.
Ani Kantorovi nešlo co vyčíst, nepřišla si
na něho například dvojice Ton + Machač
v 32. minutě při brejku dvou proti jednomu. Teprve od 34. minuty měli Jestřábi
k dispozici svou premiérovou početní
výhodu, ovšem naložili s ní prachbídně,
zatímco Rytíři byli právě v přesilové hře
mnohem agilnější. Do druhé přestávky se
ale průběžný stav nezměnil.
Nadějně vypadal hned po návratu na led
dlouhý pas na ujíždějícího Rudovského,
jehož střela z úhlu však gólmanovi nenadělala problémy. Naopak další akce Prostějova již ano, a to vážné. Ve 42. minutě vyrazili do přečíslení Novák s Rudovským
a prvně jmenovaný nezištně přihrál svénevyužili, přesto ale dál odvážně pokračovali bez brankáře. A přesně minutu před
vypršením zápasového času se dočkali
sladké odměny. V obřím závěrečném náporu Indra zpoza klece nahrál volnému
Švecovi a uzdravený forvard zblízka nezadržitelně překonal Hanuljaka – 2:2!
Na řadu tak přišlo prodloužení. V jeho
první polovině měli výrazně navrch Kladenští, ve druhé půlce zase Prostějovští.
Jenže všechny možnosti zůstaly neproměněny (Tenkrát, Tůma – Rudovský,
Indra) a výsledek tedy musely určit samostatné nájezdy. Z domácích exekutorů byli úspěšní Ton i Burger, zatímco na
hostující straně jediný Indra, tím pádem
nejtěsnější vítězství urvali Rytíři. Jestřáby
ovšem mohl navzdory porážce hřát vydřený bodík z horkého ledu favorizovaného soka – 3:2 po nájezdech.
(son)

www.vecernikpv.cz

„Řeknu na rovinu, že jsem zklamaný. Už
poněkolikáté se nám doma stalo, že vedeme
1:0 nebo 2:0 a že stačí přidat další gól, jenže
nejsme schopní ho dát. Dnes jsme navíc do
třetí třetiny nastoupili tak, že se nám nemůže nic stát, a bohužel se stalo. Vůbec nechci
snižovat výkon Prostějova, ale řekl bych, že
jsme mu ten bod darovali. Aspoň že se povedlo vyhrát penalty. Přesto jsme však měli
získat všechny tři body.“

Jiøí Kopecký – Rytíøi Kladno

„My jsme určitě rádi za cenný bod s těžkým
soupeřem a navíc z venkovního zápasu.
Kladno začalo lépe než my, v první třetině
nás přehrávalo a když hned v úvodu druhé
části zvýšilo na 2:0, nevypadalo to s námi
moc dobře. Dokázali jsme však postupně
zlepšovat svůj výkon, dost nám pomohlo snížení zkraje třetí třetiny. Potom jsme
domácí čím dál víc tlačili, díky zákrokům
Pavla Kantora přežili jejich brejky a velkým
odhodláním v závěru vyrovnali. Nájezdů
škoda, ale pro nás je i jeden bod zlatý.“

David Koèí
– LHK Jestøábi Prostìjov

ÚSTY TRENÉRč

mu parťákovi, který zavěsil do odkryté
brány – 2:1. Za chvíli mohlo být dokonce
vyrovnáno, kdyby Žálčík v jasné příležitosti nadvakrát jen nevyprášil Hanuljakovy betony. Následný kontr do odkrytých
zadních řad finalizoval nepřesně Ton, Rudovského svištivku z křídla si u bližší tyče
pohlídal Hanuljak, tenkrát v podobné
situaci trefil Kantora do masky. Mač gradoval a hostující letka se čím dál víc rvala
o cenný bodový zisk. Leč sedm minut
před koncem normální hrací doby jí pomohlo i štěstí při ráně Tona a těsně neúspěšné dorážce Tenkráta. Z brejků mohli
definitivně rozhodnout též Jánský, znova
Tenkrát či Tůma, pokaždé zachránil výborný Kantor. A pak přišly velké chvíle
hanáckých dravců. V magickém čase
55.55 získali výhodu přesilovky, kterou
sice ani s pomocí power play šest na čtyři

hotově
Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
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PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Objednávám předplatné

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

jen 7

namísto 17 korun ZAPLATÍTE JEN 13,65 Kč

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

VŠICHNI abonenti budou zařazeni do
SLOSOVÁNÍ O DVACET TISÍC KORUN
a další hodnotné ceny
každý PŘEDPLATITEL obdrží upomínkový
dárek u příležitosti DVACÁTÝCH NAROZENIN

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

* každé pondìlí noviny za zvýhodnìnou cenu oproti prodeji na stánku v roce 2016! Úspora až 174 Kè
* MALÉ VÁNOÈNÍ PØEKVAPENÍ v podobì dárku...
* PRAVIDELNÁ DÁVKA ÈTENÍ NAVÍC! Letos jsme pøipravili hned 22 vkládaných speciálù ZDARMA
* doruèení do vaší schránky ZDARMA nejpozdìji do 7:30 hodin! Garance od Èeské pošty a.s.
* souèástí každého vydání je magazín TV POHODA
* DÁRKOVÉ PØEDMÌTY k 20. výroèí prvního vydání PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku
* øádkovou inzerci v hodnotì 300 Kè nebo sloupcovou prezentaci v hodnotì 400 Kè zcela ZDARMA!
* možnost vyhrát nìkterou z cen v pøipravované soutìži PØEDPLATITELÙ. Termín zahájení: únor 2017
* prezentace na www.vecernikpv.cz (návštìvnost cca 10 000 týdnì) V HODNOTÌ 1 000 Kè
* to nejzajímavìjší aktuální zpravodajství z celého Prostìjovska od Nezamyslic po Dzbel po ruce

si objednat p edplatné!

DESET D VOD , PRO

akce platí do konce ledna

co pondělí až do konce roku

NAVÍC....

1768 K!

Při plné ceně 884 Kč za jedno vydání
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VYUŽI
JTE AK
CE
2+1
ZDARM
A
ZA
VEERNÍKY VE SCHRÁNCE
ZAPLATÍTE ZA CELÝ
ROK POUZE

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

PRO VÁS I VAŠEHO SOUSEDA!

A) UŠETÍ
B) ZÍSKAJÍ BONUSY
C) OBDRŽÍ DÁREK
D) MOHOU VYHRÁT
VELKÝ PRACHY

NAŠI PEDPLATITELÉ NA ROK 2017 ....

TÝDEN HOKEJE

Hokejový
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ ŠPEK
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

JestŐábi na KladnĚ urvali cenný bod! pi objednávce jednoho kusu o 884 Kè
namíst
RYT KL
pedplatného
zaplatíte...
LHK PV 3:2
99 Kè

PROSTĚJOV Nadcházející týden
WSM ligy mužů 2016/17 se ponese
ve znamení začátku poslední čtvrtiny základní části. A prostějovské hokejisty tak čekají dvě náročné bitvy
proti soupeřům z Horácka vyhlášeným svými urputnými defenzivami.
40. kolo soutěže stráví Jestřábi doma při
utkání s Jihlavou, kterou hostí ve středu
11. ledna od 18.00 hodin. A pro výsledkové chycení se věru nejedná o vhodného protivníka, neboť Dukla momentál-

Překonat tápání Jestřábi zkusí proti celkům z Vysočiny

Když Jestřábi hned po Vánocích smetli
venku Benátky nad Jizerou 4:0, vypadalo
vše nadmíru slibně. Jenže následoval domácí neúspěch 1:3 s Havířovem a během
uplynulého týdne další dvě porážky. Sice
od špičkových soupeřů a nejtěsnějším
poměrem, ve středu na Kladně dokonce až po samostatných nájezdech a tím
pádem s jednobodovým ziskem. Přesto
jsou to však prohry.
Převelice bolela zejména ta sobotní 2:3
na vlastním ledě se Slavií Praha. Šlo již
o třetí bezbodový mač LHK v domácím
prostředí za sebou, navíc po obzvláště trpkém průběhu. V předposlední minutě se
z obřího tlaku povedlo srovnat dvougólo-

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jakkoliv se prostějovští hokejisté mohou utěšovat
tím, že ještě zbývá dostatek času a zlepšení určitě přijde, dosažené výsledky hrají jednoznačně proti nim. Kýžený progres totiž pořád nepřichází a místo přibližování horním patrům WSM
ligy mužů 2016/17 nastává přesný opak v podobě stále těsnějšího kontaktu se spodkem tabulky.

Elitní šestka se po dalších dvou porážkách vzdaluje,
naopak skupina o záchranu se pomalu blíží realitě

KRIZE TRVÁ, JESTìÁBI VYDOLOVALI

letos slavíme



B<lotín
Lipová
Mostkovice
Opatovice
Brodek u P.
echovice
Plumlov
Nám<š n. H.
Všechovice
Konice
BeJov
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
Nám<š n. H.
Slavonín
Všechovice
BeJov
Plumlov
B<lotín
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:

slav Hejč (Brodek u Př.), 12 - Zdeněk
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), Bohu-

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.

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

12. FC BeJov
13. SK Slatinice
14. FK Spartak Lipník nad Bevou

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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 qechovice
5. TJ Sokol B<lotín
6. SK Nám<š na Hané
7. Tatran Všechovice
8. TJ Sokol Mostkovice
9. TJ Sokol Plumlov
10. TJ Sokol Slavonín
11. Sokol Konice

letos slavíme jubileum...
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www.facebook.com/vecernikpv

Doporu, sdílej a dej like na

ekni svým pátelm, že už jsi taky s náma

JSME JEDNA
RODINA

pondělí 9. ledna 2017
p
www.vecernikpv.cz

Samostatnou kapitolou pak byla
plumlovská jízda okresním pohárem.
Plumlov rozhodně nepatřil k hlavním
adeptům vítězství, ale od prvního kola
šel tvrdě za svým cílem. Vrcholem pak
bylo finále, ve kterém rozebral Konici
a hráči tak získali cennou trofej.

KOMENTÁØ

Zcela opačnou sinusoidou výkonů se
prezentoval soused z horního konce
přehrady. Plumlovští se v létě museli
vypořádat s odchodem dvou důležitých hráčů. S fotbalem skončil stoper
Kocourek, vábení movitější Lipové
neodolal útočník Dvořák. Mužstvo se
tak dlouho výsledkově hledalo a od
začátku sezóny okupovalo nejspodnější pozice. Postupně se však dali
Plumlovští do kupy a začali bod po
bodíku stoupat nahoru. Výborným
počinem byly hlavně zvládnuté stěžejní duely s podobně ohroženými soupeři. Domácí výhry s Lipníkem a Konicí, k tomu šokující import z Brodku
u Přerova dávají souboru Petra Kiška
vcelku klidný zimní spánek.

Nečekanými problémy byla postižena
Konice. Talentovaný tým s nadstandardním zázemím patřil k papírovým
favoritům celé soutěže. Své ambice naznačil hned v prvním kole, kdy vyhrál
penaltový rozstřel v Lipové. Následovaly
však dvě těsné porážky, vysoká výhra se
Slatinicemi (9:0), ale ostudné zaváhání
v Lipníku. Tým ztratil sebevědomí a to se
podepisovalo na dalším průběhu. Konici
trápil především gólmanský post. Útočně
laděná sestava sice dokázala střílet dost
branek, ale v mnohých případech jich
ještě více inkasovala. Nenápadným
způsobem se tak Sokol připletl do sestupové hry, ve které nemá pro jaro nejlépe

Fotbalisty Plumlova tšilo vítzství v okresním poháru.

rozdané karty. Pouze tříbodový náskok
na sestupovou pozici nedává funkcionářům ze severu regionu v žádném případě
pohodovou zimní pauzu. Konický kádr
ale má rozhodně vyšší potenciál, než na
podzim předvedl.
Rezultát Večerníku vyznívá pro výše
hodnocené trio optimisticky. Ani jeden

o pomyslných šest bodů. Navíc o kvalitě
tohoto souboru svědčí i pohárový triumf.
Konice vystřídala trenéry. Nový lodivod
Petr Ullmann jako místní odchovanec
a patriot určitě nebude postrádat motivaci. Pokud se mu podaří s kabinou najít
společnou řeč, měla by Konice na jaře
vystoupat hodně nahoru.
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2
3
1
3
0
0
0
6
0
1
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záložníci
13
931
14
754
13
698
10
643
10
443
8
410
2
5
6
105
6
65
2
42
4
74
8
160

Jan DOSEDĚL
Ondřej MILAR
Marek CHMELAŘ
Michal VŠETIČKA
Vladimír VOJTÍŠEK
Jan BUREŠ
Václav KOMRZÍ

Lubomír ZAPLETAL
Pavel MUSIL
Václav DADÁK
Martin ŠLAMBOR
Jakub ŠLÉZAR
Radek HANÁK
Ivo KRPUPA
Jakub KŘIŠŤAN
Viktor KUCHAŘ
Radim ORDELT
Adam SEDLÁK
Martin VOJTÍŠEK

Trenér: Jiří KAMENOV st.
Vedoucí mužstva: Jiří HANÁK
Předseda klubu: Ladislav KRÁTKÝ

REALIZAÈNÍ TÝM

3
8

0
4
0
0
0
0
0

obránci
13
1119
12
1096
10
913
13
911
9
635
12
496
1
15

Petr ZAPLETAL
Jiří KAMENOV

0

brankáøi
14
1276

Martin LUKÁŠ

útoèníci
4
187
14
1001

G

Min

Z

èíslo/hráè

1
1

1
2
2
0
1
0
0
0
5
0
1
0

3
2
1
5
0
3
0

0

ŽK

0
0

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

0
0
1
0
0
0
0

0

ÈK

trenérových slov dosáhnout mnohem
výše.
 Jste v klidném středu tabulky. Spokojenost?
„Abych řekl pravdu, když se ohlédnu
do historie, tak se asi musí hodnotit
pozitivně. Získali jsme dvacet bodů,
jsme v klidných vodách. Na druhé straně
jsme ale mohli těch bodů získat mnohem více. Tak jak nám vyšel začátek,
je velká škoda, že se v nastoleném
trendu nepokračovalo v té druhé části
podzimu.“
 Znamená to tedy, že jste měli na víc?

TJ Sokol Mostkovice
– hráèské statistiky na podzim 2016

Po letech úporných záchranářských
bojů, kdy byla jeho židle kolikrát
notně rozkývaná, se mostkovický
lodivod Jiří Kamenov (na snímku)
může těšit na relativně klidnější zimu.
Každoroční letní přestupové rošády,
které se týkaly mostkovické kabiny,
se uskutečnily i letos. Tentokrát se
však zdá, že se už konečně povedly.
„Mužstvo má vnitřní sílu a chuť něco
dokázat,“ potvrzuje Kamenov starší.
Mostkovičtí však podle kouče nemají
zdaleka hotovo, a přestože jsou v klidném středu tabulky, mohli podle

Min

6
4
1
1

Michal KOLAŘÍK
Vladimír KOTLÁN
Ondřej VORÁČ
Pavel VORÁČ

14

Ladislav KIŠKA

747

1097

Trenér: Petr KIŠKA
Vedoucí mužstva: František KOCOUREK
Předseda klubu: Miroslav NAVRÁTIL
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Adam HLADKÝ

8

12

35

92

273

398

410

760

1009

1192

útoèníci

6
12

Jaroslav KŘUPKA

13

Tomáš VARGA
Antonín KLVÁČEK

12
10

Marek OSTRATICKÝ

13

záložníci

obránci
14
1192
14
1045
13
1065
12
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7
319
2
26
4
57

brankáøi
14
1282

Z

Marcel ZABLOUDIL

Ladislav ŠEVCŮJ

Martin VYSLOUŽIL
Michal FABIÁNEK
David GRYGLÁK
Jiří KIŠKA
Petr KUTNÝ
Radek BUREŠ
Jiří HRSTKA

Daniel SIMANDL
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 Dokázali jste porážet mužstva z čela
tabulky, ale herně jste se trápili s těmi
pod vámi…
„To je otázka namístě. Já si podobnou kladu
pořád. Nerozumím tomu, proč dokážeme
hrát fotbal s těmi silnými soupeři a proč to
nedokážeme proti těm papírově slabším.
Musíme na tom zapracovat. Odvíjí se od
toho i skladba přípravy.“
 Kde byste viděl největší sílu
současného mužstva?
„Myslím, že jsme oproti předcházející
sezóně udělali obrovský pokrok. Tým
má určitou hierarchii. Ti starší kluci, kteří

TJ Sokol Plumlov
– hráèské statistiky na podzim 2016

„Rozhodně. Mužstvo jsme doplnili
třemi zkušenými hráči. Cítil jsem, že
nám to herně klape. Pocity mám teď tedy
smíšené. Ano, vnitřní uspokojení z toho,
že nejsme dole, je, ale já si myslím, že jsme
dosáhli jen padesáti procent toho, na co
jsme měli.“
 Co bylo příčinou slabší druhé poloviny podzimu?
„Projevila se letitá mostkovická bolest.
Odvíjí se to od psychické odolnosti
a vnitřní motivace hráčů. Když se daří, tak
se zkrátka vyřadí a jede se na neutrál. Uspokojení z dosaženého jednoduše stačí.“

přišli, společně s našimi zkušenými jdou
příkladem. Hrají fotbal pro zábavu, ale
dávají mu v rámci možností všechno.
Přijdou z práce, oklepou ze sebe omítku
a jdou trénovat, tímto přístupem dokázali
strhnout i ty mladé. Atmosféra je úplně
jiná. Nemáme žádnou individuální
hvězdu, tvoříme tým.“
 Jak jste spokojen s letními posilami
z Otinovsi?
„Musím říci, že velmi. Jsou to už starší
a zkušení hráči. Všichni jsou výraznými
individualitami. Jejich přínos byl znát na
celém týmu.“
 Jaké máte plány do jarní části?
„Přípravu už mám rozepsanou.
Začneme v pátek 20. ledna. Tentokrát
vypustíme soustředění a budeme trénovat v domácích podmínkách. Zápasově
odstartujeme v sobotu 11. února na
holické umělce proti Určicím. Záměrně
volím soupeře z vyšších soutěží, aby nás
pořádně prověřili.“
 Budou i nějaké kádrové změny?
„Nějaké oživení bude. Zatím neřeknu
žádná jména, ale počítám s příchodem
dvou mladých hráčů, aby se zvýšila
konkurence.“
 Po dlouhodobém zranění by se měl
vrátit i Petr Zapletal?
„Ano, to by měla být naše největší posila.
Už je zdravý, běhá a dostává se do provozní
teploty. Má velké odhodlání, fotbal mu
hodně chyběl. Říkal mi, že nebude čekat až
do 20. ledna, ale připravuje se už teď. Měl
dlouhou pauzu, já jsem přesvědčen o tom,
že bude v březnu stoprocentně připraven.“

“

Jakmile se daří,
okamžitě se přestává
pracovat

Po katastrofickém vstupu se dala
plumlovská parta dohromady. Ambiciózní trenér Petr Kiška (na snímku) však s dosaženými výsledky není
spokojený. Začínající kormidelník
je přesvědčen o tom, že má jeho tým
na víc. Jako pozitivum však vidí fakt,
že stěžejní zápasy jeho svěřenci zvládli a mohou tak jít do odvetné části
v relativním klidu. „Spokojenost není
úplná. Nemyslel jsem si, že budeme od
začátku na posledních místech,“ komentoval Petr Kiška.
Nálada se mu spravila až ve druhé části
podzimu. „Závěr byl určitě lepší. Celkově
jsem tedy spokojený tak napůl,“ potvrzuje trenér. Příčinou špatného zahájení
ročníku je podle něj odchod dvou stabilních hráčů. „Hráči co odešli, nám chybí.
Kádr jsme doplnili, ale nějakou chvilku
trvalo, než se ti noví zapracovali. Trochu
nám tak někdy vázla souhra,“ zamyslel
se Kiška a pokračoval: „Jako velké pozitivum ovšem vidím výhru v poháru.“
Právě v pohárové soutěži stavěli
Plumlovští všechny prognózy na hlavu.
Přestože se v I.A třídě trápili, tak nehodili
pohár OFS na vedlejší kolej. „Nevím,
jestli jsme ten pohár vyhráli kvůli tomu, že
jsme ho chtěli vyhrát nejvíc. Já jsem na to
kladl důraz. Když už jsme se přihlásili, tak
jsem si dal za cíl vyhrát. Z jiných mužstev
zněly hlasy, že se jedná jen o přípravu atd.
My jsme trofej chtěli a máme ji!“ ohlíží se
za podzimním vrcholem Petr Kiška.
Realita v dlouhodobé soutěži však nebyla
růžová. Plumlov se potácel na chvostu
tabulky a do kabiny se začala vkrádat
nervozita. „Doufal jsem, že se budeme
pohybovat v klidném středu tabulky
od začátku. Byli jsme ale dole, dokonce
i poslední. Nálada v mužstvu nebyla
dobrá, byli jsme na sestup. Kluci to však
nezabalili a potvrdili, že mají bojovné
srdce. Důležité zápasy zvládli a postupně
jsme se dostali tam, kde jsme chtěli být,“
vzpomíná Kiška.
Nakonec z toho bylo deváté místo
a poměrně slušný dvacetibodový počin.
Hráči svého kormidelníka přesvědčili
o tom, že není třeba dělat drastické řezy.
„Žádné velké změny v hráčském složení
neplánuji. Možná bychom potřebovali

týdně. V úterý v tělocvičně, ve čtvrtek
budou kondiční věci bez míče a v pátek
máme umělku v Prostějově,“ poodkryl
trochu harmonogram přípravy Kiška
s tím, že tým před
startem jara absolvuje okolo
čtyř až pěti
zápasů. „Potvrzené jsou
čtyři, myslím
ale, že jich
budeme hrát
šest,“ uzavřel
hlavní plumovský kouč.
lovský

1.
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Čechovice
Plumlov
Lipová
Mostkovice
Konice

4
4
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4
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4
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2
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0
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1
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8
7
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TABULKA REGIONU I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“
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1
1

0
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0
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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.

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

kádr trochu rozšířit, ale ta osa je dobrá.
Povahově jsou kluci dobří, dá se na ně
spolehnout,“ informuje dále Petr Kiška.
Samostatnou kapitolou jsou pak z pohledu Plumlova penaltové rozstřely. Ze
čtyř se radoval Sokol pouze jednou…
„Samozřejmě je to škoda. My ale na tréninku nějak speciálně penalty netrénujeme. Navíc v zápase je to úplně o něčem
jiném. Klukům ale v tom, aby si ty penalty
trénovali, nebráním. Možná bychom se
na ně ale zaměřit měli. Budu se muset
poradit s nějakým zkušeným trenérem,“
s úsměvem rozebíral Achillovu patu
svých svěřenců Kiška a dodal: „My sice
máme v klubu tréninkového specialistu
na pokutové kopy, ale nějak jeho lekce nenesou výsledky. Možná bychom se měli
poohlédnout po někom jiném…“
Na plumlovské poměry se začne
poměrně brzy i zimní příprava. „Zahajujeme 24. ledna. Trénovat budeme třikrát

„Největším úspěchem byl zisk poháru“

z našich zástupců by na jaře neměl mít
problémy se záchranou.
Mostkovice mají velkou výhodu v tom, že
prakticky celý podzim odehrály bez nadstandardního útočníka Petra Zapletala,
který by měl být na jaře zdravotně fit.
Plumlov dokázal, že v jeho jádru je velká vnitřní síla, když zvládl ošidné duely

V souboji Mostkovic s Konicí se toho v šestnáctce Mostkovic (v bílém) dlo hodn, ale nakonec
domácí vyhráli na penalty.

Strávil v Konici časy dobré i zlé.
é.
oVysoký stoper s přirozenou autoritou Radek Řehák (na snímku) se
ho
postupně z vůdčí postavy celého
ce
týmu logicky převtělil do pozice
áč
hrajícího kouče. Jako aktivní hráč
up
prožil divizní časy, následný sešup
ddo krajského přeboru a v posledě.
ním období působení v I.A třídě.
Vinou těžkého zranění kolene se
bv podzimní části už na hřišti neobéjevoval a stal se oficiálním trenéce
rem. Současné postavení Konice
na chvostu tabulky ho samozřej-mě netěší, kvůli rodině se roz-n
hodl skončit. Je ale přesvědčen
o tom, že jeho, dnes už bývalí,,
svěřenci nesestoupí.
 Jak by se dala popsat podzim-ní sezóna?
„Já se budu opakovat. V drtivé většině zápasů jsme byli herně lepším
týmem, ale góly dávali soupeři. Svou
roli hraje nezkušenost našich hráčů.
Jsou draví, mají chuť hrát fotbal, ale
dělají chyby. Je to hrozné, když vidíte,
že jste fotbalově lepší, ale pořád prohráváte…“
 Cukaly vám na střídačce hodně
nohy?

„Dosáhli jsme padesáti procent,“ nespí na vav,ínech Ji,í Kamenov Plumlovský kormidelník Petr Kiška:

Vystoupení s rozpaky. Z pohledu výsledků trojice regionálních zástupců
Prostějovska v I.A třídě Olomouckého
KFS Mostkovic, Plumlova a Konice
by se tak první část soutěžního ročníku
2016/2017 dala hodnotit. Týmy Mostkovic a Plumlova se nacházejí v klidném
středu tabulky s dvacetibodovým ziskem, což je postavení dle předsezónního
očekávání. Nepříjemným překvapením
je tak postavení Sokola Konice. Jedenáctá příčka a hlavně pouze patnáct bodů
jsou daleko za očekáváním jak klubového vedení, tak i fotbalové veřejnosti.
Mostkovice jsou sice tradičním záchranářem, ale letos tomu mohlo být zcela jinak.
Mužstvo doplněné o tři zkušené plejery
z rozpadlé Otinovsi totiž podzim rozjelo
výtečným způsobem. Tři výhry v řadě
dokonce Mostky katapultovaly do čela
tabulky. Porážka v derby se sousedními
Čechovicemi byla napravena suverénní
popravou Lipové a tým trenéra Kamenova se vznášel v oblacích. Ve druhé polovině
podzimu však jako když utne a bodová
sbírka se rozrůstala velmi pomalu, v závěru pak už vůbec. Logicky následoval sešup
do nižších pater a přezimování na hraně
horší poloviny átřídního pelotonu.

Fotbalové Mostkovice, Plumlov a Konice neprožily optimální podzim
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Trenér: Radek ŘEHÁK
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
Předseda klubu: Jiří KUČERA
Vysvětlivky: Za jménem následuje počet odehraných zápasů, minut, vstřelených branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.is.fotbal.cz

Petr ANTL ml.
Ladislav BLAHA

Jan VOGL
Roman KAMENÝ
Jakub KOŘENOVSKÝ
Tomáš SEDLÁČEK
Michal JURNÍK
Petr ANTL st.
Vojtěch CETKOVSKÝ
David KVAPIL
David LAKOMÝ
Martin PAŠ
Jakub ZAPLETAL
Tomáš ULLMANN

Ladislav BÍLÝ
Jaromír RUS
Filip DREŠR
František BÍLÝ
Zdeněk KAPRÁL
David MRŇKA
Radek ŘEHÁK

Petr MACHAČ
Lukáš HIRT
Jaroslav VÉVODA

èíslo/hráè

Sokol Konice
– hráèské statistiky na podzim 2016

Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25

nese novou akci
na pøedplatné

„Ani moc ne, protože jsem se tak
rozhodl. Zdraví je přednější. Zkrátka
už to nešlo. Rozhodl jsem se hned,
jakmile jsem se zranil, že s fotbalem
definitivně skončím. Samozřejmě že
si člověk myslí, že by mohl ještě pomoci. Tělo už ale opravdu nemůže.“
 Po posledním zápase s Lipovou jste skončil v pozici trenéra…
„Vždycky se to v Konici řešilo tak,
že já jsem byl ten, který se o ty kluky

dc
staral. Mám ovšem dceru,
která hraje
florbal a má docela sslibnou budoucnost. Rozhodl jsem se, že po třiceti
letech, kdy jsem se věnoval naplno
fotbalu, dám předno
přednost rodině. Slíbil
jsem to manželce. Po
Pokud bych se nezranil, chtěl jsem ješt
ještě dohrát letošní
přesu
sezónu. Pak se přesunout
do nějaké
zába Zranění ale
nižší soutěže pro zábavu.
všechno změnilo. My
Myslím si také, že
samotné trénování by mě tolik nenaplňovalo. Naplňovalo mě hrát a sous na střídačce
časně trénovat. Jen stát
moc ne.“
 Nemáte obavy,
obav že by mohla
Konice spadnout?
spadnou
(úsměv) „Tabulko
„Tabulkově na tom jsme
sice špatně, ale myslím, že tým
dostatečn
má dostatečnou
kvalitu na
to, aby byl někde jinde. Je to
o dvou výhrách a mužstvo půjde nahoru. Ta hrozba tam na druhou stranu je. Spadli jsme už dvakrát… Já si
to ale nepřipouštím. Pokud sem přijde trenér, tak podle mě má na čem
stavět. Stačí jen přivést dva tři hráče,
aby se doplnil kádr. Jinak stávající
kluci jsou kvalitní fotbalisté. Nevěřím
tomu, že by se v Konici museli strachovat o záchranu.“

na spodek tabulky nepat,í,“
TRIO SE PLÁCÁ TĚSNĚ NAD PROPASTÍ, ALE SESTUP SI NEPŘIPOUŠTÍ „Konice
má jasno konící trenér Radek ehák

Původní servis pro Večerník připravil Zdeněk Vysloužil

POHLED DO SKUPINY „B“ I.A TØÍDY OLOMOUCKÉHO KFS - ÈÁST DRUHÁ

Fotbal Extra - 7. díl

Fotbalisté regionální úrovně
se po několikaměsíčním
podzimním martyriu uložili
k zaslouženému zimnímu
spánku, ale PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nespí. V čase více než čtvrtletní zápasové
pauzy, se týden co týden nejčtenější regionální periodikum věnuje hodnocení jednotlivých soutěží.
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,
v pátém pokračování se PROSTĚJOVSKÝ Večerník
zaměřil na druholigový podzim v podání 1.SK
Prostějov. Šestá část byla věnována tabulkově dvěma
nejlépe postaveným celkům v I.A třídě – Lipové
a Čechovicím.
V dnešním vydání přichází druhá část I.A třídy, skupiny
B. Sedmý díl populární přílohy FOTBAL EXTRA bude
zaměřen na trio regionálních zástupců, které se pohybuje v horším středu tabulky – Mostkovice, Plumlov
a Konice. 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 pak přijde řada na I.B třídu,
skupinu A, ve které působí hned pět regionálních
zástupců – Němčice nad Hanou, Klenovice na Hané,
Vrchoslavice, Pivín a Nezamyslice.Postupně se pak
propracujeme až k nejnižším okresním soutěžím
a zkrátka nepřijdou ani ženy fotbalistky.
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Odtajnna první POSILA! Matěj Hýbl
Zimní píprava eskáka zaala

PROSTĚJOV Ve čtvrtek v podvečer přivítal zatím neúplnou sestavu hráčů zapojených do zimní
přípravy trenérský triumvirát
František Jura, Petar Aleksijević
a Roman Popelka. Změn v kabině
bude tentokrát celá řada.
Do přípravy se vrátili ze svých hostování dva kmenoví hráči Michael
Sečkář a Štěpán Přikryl. Naopak ze
zdravotních důvodů absentovali Josef
Pančochář a Lubomír Machynek, Jan
Šteigl sice dorazil, ale se zraněním,
což platí i o Aleši Schusterovi, kterého
zatím po operaci kolene doprovázely
nezbytné berle. Všichni jmenovaní by
se měli do přípravy zapojit postupně
v nadcházejících týdnech.
„Zadání je jasné, chceme na jaře
udělat na sportovním poli maximum
pro záchranu soutěže. Rozhodovat
budou samozřejmě hned první jarní
kola. Podle toho musí vypadat nasazení každého jednotlivce v průběhu
zimní přípravy,“ upozornil hráče v sa-

může hrát vlevo
v obraně i záloze

PROSTĚJOV První novou tváří
prostějovské kabiny je dvaadvacetiletý obránce olomoucké Sigmy
Matěj Hýbl. V aktuálně posledním
celku Fortuna národní ligy by měl
hostovat do konce jarní sezóny.
Hned po prvním tréninku poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.
Zimní píprava za#ala v poádných mrazech.

motném úvodu generální sportovní
manažer František Jura.
Podle jeho slov by do kabiny mělo
přijít zhruba pět nových tváří, celý
tento rozšířený kádr bude mít tři týdny na to, aby trenéry přesvědčil. Na
základě tréninkových výsledků pak

Na úvod dorostenci a divize
PROSTĚJOV V úvodních dvou
týdnech zimní přípravy čekají na
prostějovské fotbalisty vždy dvě
přátelská utkání, uprostřed týdne
a o víkendech. V nadcházejícím
týdnu budou soupeři druholigových fotbalistů mladíci z Jihlavy
a divizní tým Přerova. Obě utkání
se uskuteční na vyškovské umělce.
S jihlavskými juniory se Hanáci
potkali už v závěru letní přípravy.
Běhavý tým mladíků odhalil
trenérům slabší místa v sestavě,
především v defenzivě. Branková
přestřelka skončila sice vítězstvím
5:3, počet obdržených branek byl
ale přece jen hodně vysoký. Podzim
se mladým Jihlavanům v celostátní
dorostenecké lize příliš nevydařil,

RYCHLÝ
VEERNÍK
O víkendu mrazivo
i na trénink
Prostějov (tok) – Sobotní ranní
mráz, který se pohyboval okolo
-15 °C, byl na venkovní trénink
fotbalistů 1.SK Prostějov přece
jen příliš. „Nechceme riskovat
zdraví hráčů, proto jsme se operativně přesunuli pod střechu,“ vysvětlil trenér Petar Aleksijević. Už
před devátou hodinou ranní tak
hráči trénovali v hale Sportcentra
DDM v Olympijské ulici.

čtyři vítězství stačila pouze na
předposlední místo.
Ani Přerov není pro eskáčko neznámým
soupeřem, poslední kontakt se datuje
z počátku března loňského roku, kdy
v předposledním přípravném utkání na
jarní vítěznou sezónu vyhrál favorit 3:1
góly Nekudy, Suse a navrátilce Tomáše
Machálka. Perličkou je fakt, že Přerov v té
době vedl jeden z nynějších trenérů Petar
Aleksijević. Viktorce se podzimní sezóna
v Moravskoslezské divizi E rovněž úplně
nevyvedla, figuruje v silném středu tabulky, ambice míval tento tým ale vyšší.
Zatímco středeční utkání se na
umělém povrchu ve Vyškově bude
hrát za umělého osvětlení, sobotní duel
s Přerovem má výkop hodinu před
polednem.
(tok)

PLÁN ZIMNÍCH
PØÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
11. 1. 2017 17:00
1.SK Prostějov – FC Vysočina Jihlava U21
14. 1. 2017 11:00
1.SK Prostějov – 1.FC Viktorie Přerov
18. 1. 2017 17:00
SK Spartak Hulín – 1.SK Prostějov
21. 1. 2017 11:00
AFC Nové Mesto n/V – 1.SK Prostějov
25. 1. 2017 11:00
FC Hradec Králové – 1.SK Prostějov
28. 1. 2017 16:00
FC Olympia Hradec Králové - 1.SK
Prostějov (UT Ústí n/O)
4. 2. 2017 12:00
MFK Skalica – 1.SK Prostějov
11. 2. 2017 FC Hlučín – 1.SK Prostějov
16. 2. 2017 18:00
SK HS Kroměříž - 1.SK Prostějov
25. 2. 2017 14:00
FK Blansko - 1.SK Prostějov
* domácí zápasy sehraje Prostějov na
umělce ve Vyškově

Foto: Tomáš Kaláb

bude zúžen před odjezdem na zimní
soustředění poslední lednový týden.
Z nově příchozích se zatím v kabině
objevil pouze Matěj Hýbl, levý obránce z olomoucké Sigmy. Další tři
hráči se mají hlásit v pondělí 9. ledna.
(tok)

Tomáš KALÁB
 Jaké jsou po třech letech v mužském fotbale vaše dosavadní zkušenosti?
„Jsem odchovanec Sigmy Olomouc,
pouze na půl roku jsem hostoval
v Kolíně (v tom českém, úsměv) v době,
kdy hrál druhou ligu. Tam jsem také
čerpal první zkušenosti v této soutěži,

B“
které pokračovaly loni, kdy hrál „B“
tým Sigmy stejnou soutěž.“
 Podzimní sezónu jste tedy strávil
vil
v mateřském klubu?
u,
„Ano, byl jsem sice v kádru „A“ týmu,
m
s nímž jsem trénoval, ale hrál jsem
mpouze za „béčko“ v MSFL. Teď v zimka
ní pauze jsem měl nabídky z několika
ec
druholigových týmů, ale nakonec
jsem se rozhodl pro hostování v blízkém Prostějově.“
 Na jakém postu jste zvyklý hrát?
„Jsem levý obránce, ale v rezervě Sigmy ve druhé lize jsem hrál i levého
záložníka, takže mně nečiní potíže se
pohybovat kdekoli na levé straně hřiště. Prostě kam mě trenéři postaví, tam
budu hrát. Což je pochopitelně můj

Foto: www.sigmafotbal.cz

hlavní cíl při příchodu do Prostějova,
hrát pravidelně druhou ligu.“
 Máte nějaký fotbalový vzor?
„Ano, brazilského obránce Marcela
z Realu Madrid.“
 Jaké jsou vaše koníčky mimo fotbal, co vám udělá radost na talíři?
„Rád hraji tenis, mezi má nejoblíbenější jídla patří určitě čevapčiči.“

„Lišák“ se chystá mezi veterány
NEUGERSDORF, PROSTĚJOV
Velkým cestováním mezi severočeským Libercem a přibližně
padesát kilometrů vzdáleným
německým městem Neugersdorf
strávil uplynulý rok 2016 Jiří
Liška. Bývalý fotbalový obránce
a prostějovský odchovanec se již
plně přesunul z pozice hráče do
realizačního týmu, na hřišti však
stále tráví prakticky každý den
a na jaře se opět chystá naskočit
s kopačkami na nohou, avšak tentokrát již v soutěži určené pro pětatřicetileté a starší hráče.
„Pořád cestuji a někdy je to hodně
namáhavé, dostal jsem ale možnost
poznat spoustu zajímavých lidí, německý fotbal, tamější styl trénování
i talenty a navázali jsme spolupráci
mezi těmito dvěma kluby, kde působím,“ podotkl vedoucí liberecké
juniorky a současně asistent u „áčka“
FC Oberlausitz Neugersdorf hrajícího čtvrtou nejvyšší Regionalligu.
Oba dva výběry se nacházejí v polovině svých soutěží a v zahraničním působišti dělá Liškovi společnost hned
sedm krajanů – brankáři Petrik Klouda s Davidem Pokorným, obránci
Milan Matula s Janem Pencem, záložníci Luboš Loučka s Jaroslavem Dittrichem a útočník Josef Marek.
„Do trénování jsem se nijak necpal,
dostal jsem ale nabídku od tamějšího majitele klubu a pozice asistenta
mi vyhovuje, protože jsem v bližším
kontaktu s kluky. Tuto pozici už ale

nešlo skloubit s hraním a nastoupil
jsem jen do jednoho přáteláku,“
sdělil.
Oním střetnutím byl duel proti druholigovému Dynamu Drážďany, kdy se
s klubem loučil Honza Nezmar.
„Hrálo se na těžkém terénu, ale před
třemi tisícovkami diváků a jednalo se
o velkou společenskou akci, na níž byli
pozvaní i Milan Baroš s Radkem Kováčem. Prohráli jsme sice, ale podali jsme
dobrý výkon, přestože se hrálo hned
po našem pohárovém utkání,“ ohlédl
se Liška za významnější událostí.
Německý fotbal ho celkově velice
upoutal a na tamější hráče má jen slova
chvály. „Jsou rychlí s míčem a upoutalo
mě, jak jsou individuálně zdatní a silní
v osobních soubojích. Od první do
poslední minuty hrají na sto procent
a nic nevypustí, je k zamyšlení, proč to
nedokážeme i my,“ upozornil.
V hornolužickém klubu plní český
mistr, který prošel rovněž Jihlavou
a Zlatými Moravci, současně roli
překladatele, veškeré pokyny se totiž vedou v němčině. A přes všechny
pracovní aktivity se zatím stále ještě
čtyřiatřicetiletý fotbalista snaží trávit
co nejvíce času s rodinou. „Mám zhruba jedenapůlletého syna a jsem rád, za
každý volný den a každou chvíli, kterou s ním mohu být. Teď je to ta správná pecka,“ rozplývá se.
Coby odchovanec prostějovského
LeRKu poměrně pozorně sledoval
i vystoupení nástupnického klubu ve
druhé lize. Jeho úkolem je totiž mimo

Jií Liška pesedlal do pozice trenérského asistenta.
Foto: Florian Richter

jiné sledovat liberecké hráče na hostování či potenciální posily a poslední
místo s pouhými osmi body ho tíží.
Přes výsledkovou mizérii ovšem nehází flintu do žita.
„Když jsem začínal svou profi kariéru,
tak jsme po podzimu byli poslední se
sedmi body, ale i tak jsme se dokázali
zachránit. Pan Kresta tehdy poznal, co
mužstvu chybí, vrátil se gólman Tomáš Bureš, přišel nový trenér pan Fryš,
nabrali jsme kondici, pomohli nám
i zimní tréninky na škváře a podařilo
se. Na jaře jsme měli čtvrtou nejlepší
bilanci a celkově skončili se sedmadvaceti body třináctí, takže to není ani teď
nemožné,“ věří v návrat do stejné řeky,
byť nepůjde o nic jednoduchého, což
si navíc vyžádá i výrazné zásahy do stávajícího mužstva.
A jelikož on sám oslaví třináctého března půlkulaté pětatřicáté narozeniny, ote-

vře se mu cesta do veteránské kopané,
pro níž je v Německu zřízena samostatná soutěž. „V Neugersdorfu trénujeme
každý den a někdy i dvoufázově, takže
bych nyní stíhal jen exhibice, ale fotbal
mi po této stránce chybí a už se těším
mezi starou gardu. Přímo ve městě je
klub, mistráky se hrají v pátek večer
a je super, že něco takového existuje, rád
si zahraju,“ svěřil se Jiří Liška, jenž věří,
že se ve zbytku sezóny zvedne rovněž
liberecké „áčko“ trápící se v dolní polovině tabulky. „Liberecké kouzlo tkví
v rodinném prostředí, každý rok se nám
daří někoho vypiplat a prodat. Třikrát
za poslední čtyři roky se nám podařilo
postoupit do základní skupiny Evropské ligy a teď nás srážely jen neproměněné šance. Mladí kluci z juniorky dostali prostor nakouknout do „A“-týmu
a poznali, jak moc na sobě ještě musejí
pracovat,“ zdůraznil.
(spo)

„KÁ DVOJKA“ SMETLA RIVALSKÉ PLAYMAKERY
VIDEO&FOTOGALERIE

Florbalový souboj o krále Prostějova pro SK K2 Sportcentrum

KOSTELEC NA HANÉ Jednoznačný šlágr. Tahákem nedělního programu
Regionální florbalové ligy byl bez diskusí souboj dvou prostějovských celků.
Historicky i tabulkově byli mírným favoritem borci Playmakers, ale skutečnost
na hřišti byla úplně jiná. Mezi mantinely naprosto dominovali borci SK K2,
kteří vyčerpanému soupeři nasázeli jedenáct branek. „Soupeř neměl síly a dost
nám to usnadnil,“ komentoval Jiří Kroupa, trenér SK K2.
Favorit přitom začal dobře, hned v úvoexkluzivní
du se trefil Miczek – 0:1. „Ká dvojka“
reportáž
však dokázala po krásné akci odpovědět
pro Večerník
Čmelou – 1:1. Playmakers dokázali
dotlačit do sítě soupeře ještě druhý gól
Zdeněk
a opět byl autorem Miczek – 1:2. InVYSLOUŽIL
L
dividuální akce Smičky však zavelela
Do střetnutí nastupovaly oba celky k obratu – 2:2. Následná dorážka
v rozdílném psychickém rozpoložení. Čmely znamenala první vedení SK K2
Zatímco Playmakers vydřeli výhru se – 3:2 a deset vteřin před sirénou využil
silnou Olomoucí, SK K2 podlehli béčku zbytečnou chybu obrany Krnáč – 4:2.
Přerova.
Playmakerům vyšel opět vstup, když
Chřipkovou
epidemií
sužovaní hned z první akce kontrovali Němcem
Playmakeři však na předchozí heroický – 4:3. S chutí hrající SK K2 se však nevýkon doplatili. V prestižním derby jim nechalo vyhodit z rytmu a přesnými
velmi záhy došla šťáva.
kombinacemi rozebíralo přes závit hra-

jícího soupeře. Playmakeři se pod neustálým tlakem protivníka dopouštěli
chyb, které hráči K2 trestali. Odskočili
na – 7:3, zdálo se být rozhodnuto.
Jiskérku naděje vykřesal v oslabení svou
třetí zápasovou trefou Miczek – 7:4.
Fyzická a rychlostní dominance SK
K2 kulminovala v závěrečné části.
Zcela vyčerpaný sok už nedokázal
klást účinný odpor ani dobrý výkon

gólmana Klimeše nakonec nezabránil
dvouciferné porážce. „Ká dvojka“ se
utrhla až na – 10:4, Ťuik ještě korigoval
na 10:5, ale poslední slovo měl Vašut,
jenž nachytal Klimeše v poslední
vteřině – 11:5.
„Od začátku jsme měli herně navrch.
Po polovině už bylo rozhodnuto.
Soupeře stálo strašně moc sil první
utkání s Olomoucí. My máme fyzicky

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

SK K2 Prostìjov – Fbc Playmakers Prostìjov 11:5 (4:2, 3:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 6. Čmela (Hež), 10. Smička (Vašut), 11. Čmela (Krnáč), 15. Krnáč (Čmela), 18. Vlček (Smička), 20. Hež (Čmela), 22. Čmela
(Hež), 33. Foltýn (Novák), 43. Hež, 45. Vašut (Novák) – 2. Miczek (Zbranek), 7. Miczek (Němec), 16. Němec (Z. Fojt), 30. Miczek (Z. Fojt), 44.
Ťuik (Z. Fojt).
Rozhodčí: Müller, Brus. Vyloučení: 2:2. Diváků: 36.
Sestavy – SK K2: Fica – Krátký, Vašut, Foltýn, Dankovič – Novák, Smička, Krnáč – Vlček, Čmela, Hež. Trenér: Jiří Kroupa.
Playmakers: Klimeš – Ťuik, Miczek, Hloch, Bouda, Škura, Pustějovský,
Zbranek, Němec, Z. Fojt, M. Fojt, Pekař.

Hrá#i SK K2 (v modrém) byli vtšinou o krok vpedu.

dobře disponovaný tým. Je pěkné, že
jsme vyhráli, ale soupeř je stále v tabulce před námi. Pro náš klub je ale
prioritní práce s mládeží. Když vyhrají
muži dobře, ale my chceme vychovávat děti,“ okomentoval Jiří Kroupa,
trenér SK K2 Prostějov.
„Vyhrál lepší tým. Nás vyčerpal
první zápas s Olomoucí. Hráli jsme,

Foto: Zdenk Vysloužil

co jsme nechtěli. Rozhodla druhá
třetina. Získali jsme tři body, což
byl náš cíl. Prohráli jsme derby,
ale tolik nás to nemrzí. Příště se
zlepšíme,“ hodnotil smířeně Martin
Bouda, obránce Fbc Playmakers
Prostějov.
VÝSLEDKY A TABULKY NA
STRANĚ 20 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
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„JE ŠKODA, ŽE LHK JESTŘÁBI NEAKCEPTOVAL NAŠI NABÍDKU…,“

lituje ztroskotání možné dohody Milan Sedlo, předseda SK Prostějov 1913

se ptal
Zdeněk
VYSLOUŽIL

17010610027

 Máte problémy se zajišťováním
ledů pro vaše týmy?
„Současná situace se zajišťováním ledové plochy je taková, že se snažíme
dohodnout na organizaci tréninků
v takových časech, aby je mohlo navštívit co nejvíce dětí našeho klubu.
A to je zatím náš největší problém,
se kterým se potýkáme. Máme
k dnešnímu dni sto dětí a další ještě asi
v nejbližší době přibudou. Jenže my
máme často tréninky ve všední dny od
13:30 hodin a na tyto tréninky se prostě
některé děti nedostanou. Na tréninky
této věkové kategorii musí děti dovézt rodiče, ale všichni nejsou schopni to časově
zvládnout.“
 K dispozici nemáte trvale ani žádnou šatnu…
„Určité zlepšení nastalo od prvního prosincového týdne, kdy byla zprovozněna
na zimním stadionu nová mobilní buňka. Byla pro nás zakoupena z finančních
prostředků města Prostějova, za což jsme
velmi vděčni. Na zimním stadionu již
nejsou žádné další prostory, které by se
daly využívat jako šatny. Naše nejstarší
děti si již budou moci nechávat věci v této
šatně a nebudou muset výstroj stále převážet, což zvláště při trénincích hned po
skončení jejich vyučování bude velkým
přínosem.“
 Navrhovali jste nějaká řešení, týkající se rozpisu ledu?

z klubu LHK Jestřábi Prostějov skoro všechny děti ročníků 2007 a 2008
a mladší. Nebylo to sice prvotním záměrem (naopak původně jsme chtěli
pomoci
ale
po
o dostat klub z problémů),
p
nakonec to vyústilo až ve vznik nového klubu SK Prostějov 1913 (spojení
původního názvu hokejového klubu
a letopočet vzniku prvního hokejového klubu v Prostějově).“
 Dali jste se na cestu a vypadá to, že
už z ní nesejdete…
„V současnosti se snažíme jako nový hokejový klub jít si svojí cestou, jak nejlépe
umíme. Jak jsem výše uvedl, máme již sto
dětí, což znamená, že se nám od dubna
povedlo zdvojnásobit počet dětí, které
chtějí sportovat, které chtějí hrát hokej.
V dnešní době není lehké získat děti pro
sportování, jedno v jakém klubu. Proto
by rozdělování ledu pro trénování mělo
být, dle mého názoru, spravedlivější. Ne-

nebylo tak výrazné nespokojenosti, nikdy bychom nevznikli. Myslím si, že toto
je potřeba mít na paměti při posuzování
celé situace.“
 Druhá strana se na vás pořád dívá
trochu spatra. Cítíte se plnohodnotným klubem?
„Dnes již čtyři a půl měsíce trénujeme
na prostějovském zimním stadionu
a podařilo se nám díky společné práci
nás všech – rodičů, trenérů i vedení - klub
stabilizovat. Stali jsme se členy ČSLH
a od příští sezóny budeme již hrát i mistrovská utkání, což jsme v letošní sezóně
nemohli. Podařilo se nám udělat nábor
nových dětí a všem nově příchozím zapůjčujeme novou výstroj, kterou jsme
zakoupili. Víme, že hokej je nákladný
sport a pokud si rodiče i dítě nejsou
jisti tím, že chtějí hokej dělat opravdu delší dobu, je zbytečné kupovat
hned celou drahou výstroj. Také

že se známe, a také proto, že v nás mají
důvěru. Dohodli jsme se, že my k nim
v letošním roce budeme dojíždět na asi
dva tréninky v týdnu a v příštím roce oni
budou trénovat a hrát u nás. Vědomě si
komplikujeme situaci, ale třeba bu
bude-

„ Pvodn jsem
chtl jen pomoci,
nakonec jsme
ale založili nový klub.
Rozhodn jsme
s tím nepoítali.

Foto: Zdenk Vysloužil

mělo by sloužit jako nástroj nátlaku, jak
děti jednoho klubu odrazovat od sportování, protože z časových důvodů těžko
zvládají všechny tréninky.“
 Máte představu, jak by to mělo
fungovat?
„Když už zde situace s dvěma kluby je,
mělo by to být s časy rozdělování ledů na
tréninky v ne úplně ideální době padesát
na padesát a ne devadesát ku deseti v náš
neprospěch. Navíc kdo zná celé pozadí
vývoje vzniku našeho nového klubu, ví,
že od počátku nebylo naším cílem založit
nový klub. Náš spolek a poté hokejový
klub vznikl spontánně a ze svobodné
vůle rodičů, kteří byli již dlouhodobě nespokojeni se situací v LHK Jestřábi Prostějov. Takže lze říci, že jsme vlastně produktem LHK Jestřábi Prostějov. Kdyby

členské příspěvky v prvním roce jsou
dobrovolné. Možná také díky takovému
přístupu se nám podařilo získat tolik nových dětí se zájmem o hokej. Myslím si,
že je to v dnešní době správná cesta, která
se nám v budoucnosti vyplatí.“
 Máte nesrovnatelně výhodnější
startovní podmínky než LHK. Zvládáte vše kapacitně?
„Vracíme se tím ale zpět k původnímu
problému. My potřebujeme pro tolik
dětí o trochu více ledu ve vhodné době.
V letošním kalendářním roce nám ještě přibudou děti z Vyškova, protože ve
Vyškově se bude hned po novém roce
bourat zimní stadion a nový se poté
bude stavět. Již v říjnu jsme se s vedením vyškovského klubu dohodli na
spolupráci. Oni nás oslovili, asi proto,

me my jednou potřebovat jejich pomoc, nemohli jsme je odmítnout. Také
jsme oslovili kluby našeho regionu
- Olomouc, Kroměříž, Uničov, Přerov
a všude jsme se domluvili na určitých

možnostech naší spolupráce. Chceme
se všemi udržovat dobré vztahy, pokud
to bude jen trochu možné.“
 Měli jste s přijetím do ČSLH nějaké potíže?
„„Od 10. 11. 2016 jsme se stali členy
ČSLH, což nebylo vůbec jed
jednoduché
a bez potíží, naopak bylo až nečekaně těžké přesvědčit o našich dobrých
úmyslech při zakládání nové
nového klubu.
Od počátku jsme čelili spoustě
spou polopravd nebo dokonce lží, na vše jsme
reagovali pouze naší prací a ne mediálními přestřelkami. A i do budoucna
chceme věci řešit raději konst
konstruktivním
jednáním než emocionálním
emocionálními výbuchy.
Chceme všechny raději přesvědčit,
že mládežnický hokej v Prostějově
dokážeme dělat na úr
úrovni dnešní doby – po stránce sportovní,
ekonomické, právní a vizuální
(tím myslím webové stránky).
s
Až
čas ukáže, jak se nám
ná vše daří,
zatím jsme pořád jen na začátku
a máme na starostitu
starosti tu jednodušší část mládeže.“
 Zmínil jste webové
stránky…
„Musím moc poděkovat
podě
všem,
kteří se na jejich tvo
tvorbě podíleli.
Chtěli jsme webové stránky, které budou opravdu součástí
so
života
našeho klubu a to se
s zatím daří.
Jsou tam všechny po
potřebné informace o klubu, o hráčích,
hráč o sponzorech, také tam bud
budou nové informace z historie pr
prostějovského
hokeje, které budou ččerpat z knihy
„100 let prostějovskéh
prostějovského hokeje“ od
pana Tomáše Vincence.
Vincenc “
 Těšíte se podpoře
podpoř veřejnosti
i sponzorů…
„Vcelku se nám daří zís
získávat finance
od sponzorů. Nejsou to většinou sice
závratné částky, dost sponzorských
peněz je také z řad rod
rodičů, ale velmi
často se setkáváme s ppozitivním přípoh
stupem. I z tohoto pohledu
je škoda
neb žádná snapro LHK Jestřábi, že nebyla
ha o akceptování naší nab
nabídky spolupráč
l t š íh roku
ce z června
letošního
roku. Tyto peníze
mohly být klubu, který stačilo jen nově
nasměrovat a otevřít všem, kteří měli zájem o změnu a chtěli významně pomoci.
Chtěli za to jen mít více vlivu na chod
klubu, ale ne podle hesla: dejte nám
peníze a o víc už se nestarejte.“

vizitka
ING. MILAN SEDLO
✓ narodil se 3. října 1957 v Brně,
✓ ženatý, manželka Renata, syn Milan (31),
✓ s hokejem začal v 10 letech v Brně,
✓ hráčská kariéra: do 23 let Ingstav Brno, od
roku 1980 do 1991 TJ Prostějov, 1991-1993
Minerva Boskovice, Grewis Plumlov
✓ trenérská kariéra: od 1993 do 1998 mládež v Prostějově
zajímavost: v roce 1995 založil firmu na výrobu hokejové výstroje
a dresů White Bear.

17010610028

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

„Víme, že situace s plánováním rozpisů
časového rozvrhu tréninků na zimním
stadionu není jednoduchá, ale nejoptimálnějším řešením by bylo, kdyby se
stanovila pro všední dny pravidla, kteráá
by byla spravedlivá pro všechny. Spočítall
jsemsizrozpisůposledníchjedenáctitýd-nů, kolik tréninků se začátkem ve 13:30-14:00 hodin jsme měli my a kolik LHK
K
Jestřábi. My jsme měli dvacet tréninkůů
bi
s takto brzkým začátkem a LHK Jestřábi
pouze dva! To vypovídá o všem…“
 Co se týká početnosti trééninkových jednotek, máte takéé
srovnání?
n„Celkem jsme měli pětapadesát tréninků, LHK Jestřábi sedmašedesát. A to
ro
abychom měli více tréninků, tak skoro
st
každý týden máme jeden trénink v šest
ed
ráno a potom ti stejní hráči jdou na led
elještě i v 13:30 hodin. Je jasné, že to je velče.
mi náročné jak pro děti, tak i pro rodiče.
ás
Na sobotních a nedělních trénincích nás
bývá přes padesát dětí a k tomu dva-náct trenérů. Díky dobré organizaci see
é,
to dá zvládnout, ale je to velmi náročné,
épotřebovali bychom na víkendové tréninky devadesát minut, abychom je
mohli rozdělit napůl.“
 Jak by vyznělo porovnání členenské základny obou klubů?
HK
„My máme sto dětí a v klubu LHK
007
Jestřábi je cca deset dětí v ročníku 2007
ích,
a 2008 a k tomu asi čtrnáct dalších,
mladších. Aby to asi nebylo tak ‚do očí
n…
bijící´, tak vzniklo ještě družstvo žen…
váří
Dělá to tak trochu dojem, že se vytváří
nom
uměle další tréninkové hodiny jenom
méně
proto, abychom my měli co nejméně
ami
ledu k dispozici. Ledy si platíme sami
nažíz vlastních zdrojů a od začátku se snažínou
me, abychom měli cenu ledu stejnou
ozujako LHK Jestřábi PV. Úplně nerozumím tomu, proč tomu tak není. Ten rozední
díl je 500 Kč za hodinu ledu ve všední
sou
den v čase 6:00-16:00 hodin. Vždyť jsou
věru
to ty stejné prostějovské děti! V závěru
loňského roku jsme ale na led dostalii od
města mimořádnou dotaci.“
 Co dalšího vás na provozu zimního stadionu zaráží?
„Existuje něco, co se nazývá Celoroční
hokejová škola. Jde to však mimo klub
LHK Jestřábi Prostějov. Jedná se o tréninkovou hodinu, která slouží spíše
k byznysu někoho třetího. Je to trénink,
který je placený mimo klub. Ptám se:
k čemu to slouží, nikdy jsem tam neviděl více než sedm dětí, možná jsem měl
ale zrovna jen smůlu. Také se stalo, že
byl z nějakého důvodu úplně volný led
v odpoledních hodinách. Kdyby nám
byl nabídnut, rádi bychom ho využili, ale
bohužel se tak nestalo…“
 Proč to vůbec děláte, když cítíte,
že jste nechtění?
„Jednoduchá odpověď: protože nám
to za to stojí! Všechno je lepší, než to
co bylo. Jak jistě hokejová veřejnost
ví, díky déletrvající nespokojenosti
v loňském roce v červnu odešly

17010610024

PROSTĚJOV
Ě
Hokej a zvláště ten
prostějovský pro něj znamená hodně. Milan Sedlo byl oporou prostějovského mužstva v osmdesátých
letech minulého století. Na zimáku
vyrostl a po skončení hráčské kariéry
se okolo hokeje stále točil. Sedm let
také trénoval mládežnický tým, jenž
se dostal dvakrát do republikového
finále. „V tomto mužstvu byli kluci,
kteří později hráli i profesionální
hokej: Lukáš Krajíček, Petr Haluza,
Petr Smékal, Patrik Šebek, Jirka
Cetkovský, Martin Kašík. Byl mezi
nimi i Petr Jelínek, jenž byl společně
s Lukášem Krajíčkem jedním z největších talentů prostějovského hokeje, bohužel to nedotáhl tam, kam
měl,“ poznamenal Milan Sedlo. Po
roce 1990 založil firmu zabývající se
výrobou hokejové výstroje a stále byl
v centru dění. Od června letošního
roku se pak stal logicky předsedou
nově vzniklého klubu SK Prostějov
1913. V exkluzivním rozhovoru se
nechal PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem vyzpovídat.
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basketbal

letos slavíme jubileum...

Slezák přestoupil, Marko na odchodu.

HRÁČ

ZÁPASU

RAYSHAWN SIMMONS
ONS

Nový rozehrávač odehrál přes sedmadvadmadvacet minut a jeho neznalost spoluhráčů
hráčů se poná asistence
depsala i pod pět ztrát, které jediná
merický basnedokázala nahradit. Přesto americký
ketbalista ukázal i své přednosti.i. Nebezpečný byl především při zakončení. Celkově nastřádal třiadvacet bodů, pevnou ruku ukázal
nul ani jednu
i při střelbě trestných hodů. Neminul
z pěti šestek. Platil na soupeře i rychlostí
a získal čtyři fauly.

Přišli tři Američané

PROSTĚJOV Další změny postihly prostějovskou basketPROSTĚJO
b lovou ka
balovou
kabinu, v níž už chybí Pavel Slezák a Roman Marko.
Zkušený střelec z dálky přestoupil do Svitav, stejným směrem
míří i bývalý kapitán Orlů, u něhož je ale celá situace složitější.
„Pavel přestoupil. V našem klubu odvedl kus výborné práce
a pomohl týmu k celé řadě medailí i výhře v pohárové soutěže.
Přejeme mu hodně štěstí v novém angažmá. S Romanem má
z našeho pohledu klub platnou smlouvu, i když pochopitelně
víme o jeho zájmu odejít. Věc je v řešení,“ uvedl generální manažer Prostějova Petr Fridrich.
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Torrence
DYCK
DY

Ladislav VALNÝ

6

Aktuáln nej
nejlepší
ej
í
ír
stelec ligy Ja
Jaromír
Bohaík vyzval k souboji novou
prostjovskou p
posilu Torrence
Dycka a soubo
souboj ovládl bývalý
hrá Prostjova. Bohaí
Bohaík krom ticeti
dvou bod získal jedenáct doskok a v devíti pípadech si došel pro faul. Americká
posila Orl odehrála v novém dresu první
stetnutí a zaznamenala šest bod. Svj
potenciál naznaila i tymi získanými doskoenými míi.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Orli poprvé vypadli
ze šestky
Prostějov (lv) – Poprvé od začátku sezóny vypadli basketbalisté
Prostějova v tabulce z první šestky,
která si zahraje nadstavbovou skupinu A1. Aktuálně jsou Orli sedmí,
reálně jim ovšem díky horším vzájemným zápasům patří osmé místo. Hanáci zatím získali osm výher
stejně jako USK Praha a Sluneta
Ústí nad Labem. Oba soupeři ale
mají lepší skóre.
„Je to pro nás těžká situace. Boj
o šestku pochopitelně nevzdáváme, i když v závěru základní části
nemáme ideální los. Ale budeme se
rvát, jak to jen půjde. Nic není ztracené,“ říká kouč Zbyněk Choleva.
V posledních čtyřech zápasech
mají Orli dvakrát výhodu domácího prostředí a hostující v Opavě
a na palubovce mistrovského
Nymburka. „V naší situaci si nemůžeme vybírat, proti komu nastoupíme. Potřebujeme vyhrávat, jinak
se do šestky nedostaneme,“ uvědomuje si prostějovský kormidelník.

Bitvu s Váleèníky
vysílá televize
Prostějov (lv) – Tradičně velký
náboj mají souboje basketbalistů
Prostějova a Děčína a bude to platit také v případě 19. kola základní
části Kooperativa NBL. V tomto
případě pikantnost duelu okoření televizní přenos. Hrát se bude
v hale Sportcentra DDM v pondělí
16. ledna od 18 hodin.
„Tentokrát rozhodně nebudeme
v pozici favorita. Děčín je v tabulce
třetí a podává dlouhodobě špičkové výkony. Na naší straně je výhoda
domácího prostředí, což ale v tomto případě úplně neplatí, protože
máme v sestavě hodně nováčků.
Proto bych si přál, aby do hlediště přišlo co nejvíce diváků. Jejich
podpora by nám určitě pomohla.
Víme, že potřebujeme vyhrát, což
bude hodně těžké. Musíme podat
kvalitní výkon v obraně, pak by se
to mohlo podařit,“ předpokládá
kouč Orlů Zbyněk Choleva.

www.
vecernikpv.cz

Pondělí 9. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Ze sestavy navíc vypadl také pivot
Michal Norwa, který se během posledních měsíců dostal do výborné
formy. Bohužel se zranil a je po operaci kolene. Chybět bude přibližně
tři měsíce. Celou situaci řešila generalita Orlů v samotném závěru

roku, kdy manažer Fridrich usilovně sháněl posily a Silvestra strávil
u počítače. Nakonec se podařilo
získat trojici amerických hráčů a ti
v nejkratší možné době přicestovali
do Prostějova a před svým úvodním vystoupením proti USK Praha
absolvovali seznamovací tréninky.
Rayshawn Simmons, který bude
nastupovat na rozehrávce, strávil
poslední tři sezóny v NCAA a hrál
za tým Central Michigan. Další dva

Foto: koláž Veerníku

basketbalisté už hráli i jinde, než
v zámoří. Brian Fitzpatrick přichází
z japonského Levanga Hokkaido.
Křídelník Torrence Dyck sezónu
začal ve švýcarském Boncourtu.
„Bylo to docela náročné. Museli
jsme situaci vyřešit rychle a sou-

časně brát zřetel na naše možnosti.
Na nějaké velké námluvy nebyl čas.
Doufám, že jsme se trefili do dobrých hráčů, a že se to rychle projeví.
Na sehrání nemají moc času, základní část jde do finiše,“ uvědomuje se Fridrich.

Jaromír
BOHAČÍK

9

Bohaík posunul Sovy p,ed prostjovského soka
USK PHA
O PV

96
69

PRAHA Na půdě USK Praha se
Prostějovu vstup do nového
roku vůbec nepodařil. Halu Na
Folimance ovládli domácí, kteří
dokázali trestat ztráty nově
složeného týmu a navíc měli ve
svém středu Jaromíra Bohačíka.
Excelentní střelec pomohl svému týmu k vítězství 96:69
dvaatřiceti body.
Vysokoškoláci byli od začátku utkání aktivnější, především co se
týče pohybu směrem do rychlého

protiútoku. Využili osm ztrát
soupeře a ze zabezpečené obrany
přecházeli do ofenzivy. Již v patnácté minutě domácí vedli rozdílem dvaceti bodů 44:24 a o osudu
utkání bylo rozhodnuto. Prostějov
dorazil na Folimanku včetně všech
svých nových posil, pro které to
byla premiéra v barvách Prostějova.
Přesto v prvním poločase držel
Orly devíti body Jacobs, který
v Prostějově není nováčkem. Další
hráči se střelecky příliš neprosadili
a tomu odpovídal poločasový stav
51:34 pro USK.
Druhý poločas nenabídl bodově
žádné drama. Pražané rotovali
sestavou a udržovali si komfortní

bodové vedení, které se vyšplhalo
až na rozdíl dvaatřiceti bodů
a bavili publikum svým kolektivním výkonem. Hosté pak
zkoušeli nové posily, z kterých se
nejvíce dařilo Simmonsovi, který
nakonec nastřílel 23 bodů, ale
přidal také 5 ztrát.
Klíčovým faktorem utkání bylo
sedmnáct ztrát Prostějova, které
domácí Sovy potrestaly sedmadvaceti body, převážně z rychlého
protiútoku. Díky konečnému
výsledku mají nyní vysokoškoláci
lepší skóre ze vzájemných zápasů,
protože v první polovině základní
části prohráli na Hané o patnáct
bodů.
(lv)

ZAZNLO

NA TISKOVCE...
Jan Pospíšil - asistent trenéra USK Praha:

Celý tým moc dobře věděl, o co se dnes hraje. Musím pochválit hráče za jejich přístup k utkání. Hráli jsme jako tým na obou polovinách hřiště. Statistiky, které vyzdvihl
pan Choleva jsou toho důkazem. Jako jsou body ze ztrát a body lavičky, která výrazně
ovlivnila zápas. Hráčem utkání je Jaromír Bohačík i přes kolektivní výkon celého týmu.
Spoluhráče táhl za výhrou.

Zbynk CHOLEVA - BK Orli Prostjov:
Domácí hráli velmi dobře v obraně i útoku, kde si vyhověli. Z jejich strany to byl kolektivní výkon, který nás porazil a dostal pod tlak. Z toho se rodily naše ztráty a z toho
USK vytěžilo 27 bodů a 50 bodů z podkoše. To jsou skvělá čísla, která znamenají, že
jsme nefungovali jako tým. Jsme spolu krátce, ale to že to bude tak strašné, jsem netušil.
Čeká nás kus práce a budeme muset začít od obrany.“

Hodnocení nováčků: skokani, dribléři, střelci

PROSTĚJOV Hned tři noví hráči
přišli do prostějovské kabiny
na začátku roku a budou Orlům
pomáhat v jejich úsilí o postup do
horní šestky před nadstavbovou
částí Kooperativa NBL. Vesměs
jde o americké basketbalisty,
kteří sice zatím nemají velké
zkušenosti, jsou ale nažhavení
ukázat v české nejvyšší soutěži své
dovednosti.

„Určitým limitem je fakt, že v poslední době toho moc neodehráli a
nejsou v optimální kondici. Jinak se
však vesměs jedná o šikovné kluky,
kteří mají velkou chuť do hry,“ nabídl
své první dojmy o posilách trenér
Prostějova Zbyněk Choleva. „V rámci našich možností je jasné, že Jordana neseženeme. Ovšem nové trio
rozhodně má co nabídnout. Jejich
dovednosti jsou hodně zajímavé.

Jedná se o skokany, dribléry i střelce,
což může být hodně atraktivní,“ míní
kouč.
Brian Fitzpatrick si zahrál v Japonsku, Torrence Dyck má za sebou
zápasy ve švýcarské lize, přesto si
budou zvykat na odlišný herní styl,
což platí i v případě Rayshawna Simmonse, který dorazil z Michiganu. V
krvi mají zatím především univerzitní americký basketbal.

Nový
rok

„Bude to chtít chvilku shovívavosti.
Než si osvojí odlišný styl, ustálí výkonnost a vylepší kondici a herní jistotu.
S tím se nedá nic dělat,“ uvědomuje
si prostějovský kormidelník Choleva.
Nové posily si současně uvědomují,
v jaké fázi sezóny do Prostějova
přicházejí. V lize vrcholí boj o postavení týmů před nadstavbovou částí
a Orli usilují o postup do skupiny A1.
„Změny přišly v nejméně vhodnou

dobu. Moc dobře to ví i noví hráči.
Trošku jsme se dostali jako tým pod
tlak a platí to i o příchozích basketbalistech. Ale nebudeme brečet.
Budeme se rvát o co nejlepší výsledky
v každém zápase. Možná budeme
předvádět trošku odlišný basket
než v předcházejících měsících, ale
nikde není řečeno, že nemůžeme být
úspěšní,“ nepropadá panice Choleva.
(lv)

nese novou akci na p edplatné
Chcete Večerník za levnější cenu, nalistujte stranu 25

Můžeme skončit i u arbitráže, míní Pospíšil
PROSTĚJOV Pět let odváděl Roman Marko dobré služby, teď je
ovšem zkušený rozehrávač a také syn bývalého prostějovského trenéra
Miroslava Marka na odchodu a vyhlíží svitavské angažmá. Ovšem
podle vedení Orlů hráči stále běží platná smlouva, což je problém.
Obě strany zatím nedospěly ke shodě. „Roman má jiný názor, než my.
Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ připouští potíže v komunikaci šéf
prostějovského klubu Ivan Pospíšil.
„Z našeho pohledu je věc
exkluzivní rozhovor
docela snadná. Markovi běží
pro Večerník
platná smlouva. To je celé.
Můžeme se pochopitelně bavit
Ladislav VALNÝ
o jejím ukončení, ale to mu Názory na celý problém se síme dojít k dohodě, která bude
hodně různí. Jak se na to dívá oboustranně přijatelná. To se zaklubové vedení?
tím nestalo.“

 Přitom Svitavy již i na svých
oficiálních stránkách potvrdily
Markův příchod. Jaký mají Tuři
na celý problém názor?
„Se svitavským vedením jsme se bavili.
O zkušeného rozehrávače by měli
zájem, současně řekli, že počkají, až
si všechno dořeší s námi. Víc bych to
nechtěl rozebírat, byly by to spekulace.“
 Jak se může celá situace vyvíjet?
„Předně si myslím, že bychom se
měli rozumně dohodnout. Ale
žádné přijatelné nabídky zatím nejsou na stole. Roman údajně trénuje
se Svitavami a trvá na tom, že u nás

skončil. My mámee jiný názor. Nedá
se ani vyloučit, žee celá věc skončí
u arbitrážní komise
se České basketbalové federace.“
 Pokud by k tomu
došlo, umíte odhadnout, kdy by se
tak stalo?
odně
„To
jde
hodně
dem
obtížně. Vzhledem
enů
k vytížení členů
komise se však dá
at,
těžko předpokládat,
že by se jednaloo
o otázku dnů.“

Foto: archív Veerníku
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Korfbalisté SK RG Prostjov prožívají skvlé asy

HISTORICKÁ MEDAILE V KATEGORII DOSPĚLÝCH

PROSTĚJOV Jedním z nejprogresivnějších sportovních spolků
v našem regionu nesporně je korfbalový oddíl SK RG Prostějov. Díky
systematické péči o vlastní mládež
má vzhledem k obecné skromnosti
daného odvětví v rámci České republiky velmi širokou členskou
základnu, z níž během posledních let
vychoval skvělou generaci schopnou
uspět i v dospělé kategorii.
Po zisku řady medailí včetně mistrovských titulů z mládežnických lig ČR
tak ergéčko loni dosáhlo na historický

úspěch také v seniorské extralize. Od
klubového vzniku mocně toužilo po
cenném kovu mezi národní elitou, ale
hodně dlouho zůstávala tahle meta
pouze nedostižným snem. A na konto
přibývala spousta čtvrtých míst, až by
se z nepopulárních brambor dalo osázet slušně velké políčko.
Obří touha se však přece jen změnila
v realitu začátkem května 2016, navíc
v domácím prostředí. Prostějov hostil
Finálový den českého korfbalu, v rámci nějž se výběr SK utkal o extraligový
bronz se Znojmem. Od začátku až

Ti dny ped Štdrým dnem se nkolik desítek prostjovských korfbalist" všeho
vku sešlo na Váno#ním tréninku 2016.
Foto: archív klubu

do konce zápasu se odvíjelo pořádné
drama, Hanáci měli neustále mírně
navrch a nakonec bitvu dovedli do
těsně vítězného konce 21:20. „Euforie
byla obrovská, zvlášť doma. Dosáhli
jsme toho, co jsme dlouhá léta všichni
hrozně moc chtěli,“ popisoval nádherné pocity Martin Uherka, společně
s Davidem Konečným trenérem
družstva.
Konečné pořadí extraligy dospělých
v korfbalu 2015/16: 1. Brno, 2. České
Budějovice, 3. Prostějov, 4. Znojmo, 5.
ČR U23, 6. Kolín.
Společně s dalšími úspěchy
mládežnických
týmů
(stříbro
minižactva + bronz mladšího žactva)
členové klubu vše společně oslavili
koncem června na tradiční rozlučce se
sezónou Big Ill Pig 2016. A následně
se vrhli do přípravy na nový soutěžní
ročník, který právě probíhá. Letní tréninkové období obsahovalo například
soustředění žactva RG v nizozemském
Enschede u přátel z tamního partnerského oddílu. Početná holandská
výprava naopak přicestovala do Česka

uprostřed října, aby na Hané strávila
krásný týden plný hezkých zážitků,
nejen korfbalových.
Co se mistrovských soutěží 2016/17
týče, jednotlivým prostějovským
kolektivům se zatím opět daří.
Seniorům extraliga zeštíhlela na
pouhé čtyři celky, a byť je mančaft
SK právě až čtvrtý, vyrovnaně bojuje
se třetími Budějovicemi i s druhým
Znojmem. Vůbec tak není vyloučen
historický postup do finále, v horším
případě z toho bude znova duel
o třetí příčku.
Parádně válí béčko Prostějova v první
lize, kde ještě neztratilo ani bod.
A tradičně nahoře v tabulkách se pohybují všechny mládežnické výběry SK
RG. Dorost je čtvrtý, ovšem s minimální ztrátou na veškeré výše postavené
soupeře. Starší žactvo jedinkrát podlehlo a vede, mladší žactvo v moravské
skupině rovnocenně zápolí o vedoucí
pozici. Ve všech třech kategoriích
je přitom zjevné, že družstva talentovaných nadějí našeho korfbalového
oddílu by měla být schopna útočit na

Družstvo SK RG Prostjov, které vybojovalo historické bronzové medaile v korfbalové extralize dosplých 2015/16.
Foto: archív klubu

republikové medaile, možná přímo i na
zlato!
Hanáčtí vyznavači smíšeného sportu
jsou navíc hodně aktivní na sociálních
sítích, kde pravidelně referují o bohatém
klubovém dění. Například nedávno
se významnou společenskou událostí
stal Vánoční trénink 2016, na němž se
v hale RG a ZŠ města Prostějova sešlo

21. prosince několik desítek nadšenců,
aby si společně zahráli a zároveň se
parádně pobavili.
Nejbližší domácí střetnutí v seniorské extralize čeká svěřence Davida
Konečného a Martina Uherky 18. února proti Českým Budějovicím. (son)
výsledkový servis
najdete na straně 20

Šikulovi vládli lezeckému poháru Cibulka plaval na republice mužské nále

PROSTĚJOV Po medailovém úspěchu na mistrovství republiky v lezení na obtížnost se prostějovským
závodníkům Hance a Jarkovi Šikulovým z HO SK
Prostějov vydařil také samotný závěr lezecké sezóny
2016. Nejprve zazářili na lanškrounské cestě, poté si
podmanili finále domácího poháru a následně si na krk
pověsili cenné kovy také při republikovém šampionátu
v lezení na rychlost.
Ve východočeském Lanškrouně se lépe dařilo mladšímu Jarkovi. Z početného pole konkurentů zvládl jako jediný „topovat“ všechny tři kvalifikační cesty a následně i cestu finálovou,
takže zaslouženě obsadil první pozici. „Mezi dívkami U12
ho v kvalifikaci napodobila Hanka a také ona postupovala
z první příčky, avšak po sporném výroku rozhodčích při finále
skončila mimo stupně vítězů na čtvrtém místě,“ smutnil
trenér a otec v jedné osobě Jaroslav Šikula starší.
Poté se oba talentovaní mládežníci přesunuli na finále
TENDON ČP U14, které uspořádal horolezecký oddíl
v Trutnově. Zde obsadili oba sourozenci nejvyšší pozice ve
svých kategoriích a projevilo se to i na konečném zúčtování.
„Při vyhodnocení celého ročníku závodů skončil Jarek první
mezi desetiletými s počtem osmi prvenství z osmi závodů,
jeho sestra Hanka obsadila v kategorii dívek U12 celkové
druhé místo. Oba tak potvrdili, že ve svých kategoriích patří
mezi nejlepší lezce v České republice,“ pochlubil se Šikula.
Před samotným koncem roku se navíc ještě zúčastnili
mistrovství republiky v lezení na rychlost, které se konalo
v Brně. Na tyto závody však odjížděli oslabeni po nemoci,
což se projevilo i na výsledku, když oba skončili shodně na
druhých místech s minimální ztrátou na vítěze.
V tuto chvíli se již Hanka a Jarek připravují na novou sezónu.
V ní budou patřit k nejmladším ve svých kategoriích, ale
i nadále by rádi předváděli výkony zaručující medailové

Sourozenci Hana a Jaroslav Šikulovi ovládli celkové poadí

pozice.
bychom
rovněž
poděkovali
podporu
_eského„Rádi
poháru
a shodn
se mohli
usmívat zzanejvyššího
stupínku.

Foto: Jaroslav Šikula st.

statutárnímu městu Prostějov, za vstřícný přístup vedení
ZŠ v ulici Dr. Horáka a nemalé díky patří také samotnému
oddílu HO SK Prostějov za vytvořené podmínky v tomto
krásném sportu,“ sdělil Jaroslav Šikula starší, jenž se tak těší
na další spolupráci.
(spo)

Pavlásek testoval formu

PLZEŇ, PROSTĚJOV Krátce
před Vánocemi odcestovala
výprava šesti prostějovských
plavců do Plzně na vrchol
této fáze sezóny, na programu
totiž bylo Zimní mistrovství
ČR 2016 v krátkém bazénu.
Na šampionát se kvalifikovalo celkem devět zástupců
TJ Prostějov, avšak tři z nich
se vinou nemoci nemohli
zúčastnit. I tak zanechali mezi
muži a dorostenci velmi příznivý
dojem.
Nejlépe si vedl Jakub Cibulka.
V disciplíně 100 metrů motýlek
se dvacetiletý talent probojoval do
„áčkového“ finále kategorie Open
třetím nejhodnotnějším časem
a v samotné bitvě o cenné kovy
pak obsadil výborné páté místo
v osobním rekordu 54,47 sekundy.
Navíc mu jen o vlásek uniklo finále
na 100 metrů polohový závod,
když výkonem 57,75 sekundy obsadil deváté, tedy první nepostupové místo.
Na poloviční trati pak zůstal
o pouhou setinu sekundy za branami finále v osobním maximu 25,17
sekundy a ani to ještě nebylo vše.
Také na 50 metrů znak bojoval

o finálovou účast a dokonce se
dělil o poslední postupové místo,
tudíž musel absolvovat dodatečnou
rozplavbu. I když si zaplaval
nový „osobák“ a oddílový rekord
26,47 sekundy, přesto se musel
sklonit před soupeřem a obsadil
opět deváté místo. Do dorosteneckého finále se probojovala
rovněž
Eva
Marciánová.
V disciplíně 50 metrů znak
pokořila svůj vlastní oddílový
rekord a za výkon 30,86 sekundy
brala osmé místo.
Celkem si prostějovští plavci zaplavali osm osobních rekordů
a navrch k tomu přidali dvě
oddílová maxima. Do nejlepší
šestnáctky se podívalo také
zbývající kvarteto ve složení
Lukáš Řehořek, Filip Švec, Gabriela Dosoudilová a Veronika
Hrabalová.
Již o pár dnů dříve se mladší
plavci vydali na stejný šampionát
do Kopřivnice, Mladé Boleslavi
a Trutnova. Celkem se jednalo
o pět děvčat ročníků 2002
až 2004, zcela konkrétně to
byly Bára Nedomová, Lucie
Řehořková, Alice Snídalová, Nikola Čechová a Hana Dočkalová.

Výsledkově nejlépe si vedla poslední jmenovaná, jež skončila
na své silnější trati 200 metrů
prsa třináctá, jen o stupínek níže
se na stejné trati, ale v jiných
bazénech umístily Nedomová
a Snídalová. Podle oddílových
trenérů na děvčata bohužel
dolehla nervozita v nejméně
vhodnou chvíli a všechna lehce
zaostala za svými osobními
maximy.
To sice neplatilo pro Nikolu
Čechovou, která se na mistrovství probojovala poprvé, bohužel
jí však nevyšel start na 100
metrů motýlek, v němž sice
zaplavala svůj nový osobní rekord,
ale drobné cuknutí na startu
zapříčinilo, že se tento čas počítat
nebude.
A poslední závodnicí, která se
na mistrovství ukázala, byla
Lucie Řehořková. Ta sice na
100 metrů volným způsobem
o pár desetinek zůstala za svým
vlastním osobním maximem, ale
na poloviční trati se jí premiérově
podařilo prolomit hranici třiceti
sekund, zaplavala čas za 29,89
sekundy a skončila na pěkném patnáctém místě.
(spo)

Berdycha zastavil

na Hopmanov poháru až první hráč světa

PERTH, PROSTĚJOV V páru
společněsLuciíHradeckoureprezentoval Českou republiku na tradičním
Hopmanově poháru Adam Pavlásek.
Prostějovský tenista sice neuspěl
ani v jedné dvouhře, přesto odehrál
kvalitní zápasy s těžkými soupeři.
S Američanem Sockem získal set
a nadějné byly i výkony s domácím
Kyrgiosem a Španělem Lopézem.
„Stále ještě cítím levé zápěstí, které
jsem si poranil během extraligy. Do
zápasů jsem šel pod prášky, přesto jsem
rád za start na Hopman Cupu. Byl to
krásný týden a výborná příprava na
první grandslam sezóny,“ komentoval
svá vystoupení Pavlásek.
Česká dvojice se Spojenými státy
prohrála, aniž by získala jediný bod, pak
ovšem porazila Austrálii a postup ztratila
až po závěrečné porážce se Španělskem.
„Škoda, že se mi nepovedlo alespoň jednu dvouhru vyhrát. Měl bych ještě lepší
pocit. Ale jednotlivé duely byly docela

Foto: archív Veerníku

vyrovnané. S Kyrgiosem i Sockem šlo
o hratelné zápasy, s Lopézem se rozhodovalo ve zkrácené hře prvního setu.
Tam mi to uteklo o pár míčků,“ poznamenal Pavlásek, který v minulé sezóně
na žebříku ATP poskočil ze 160. na 75.
místo a získal Zlatého kanára za nejlepší
výsledkový posun roku 2016. Na za-

tím životní sezónu se pokusí navázat
v následujících měsících. „Chci se ve
stovce pořádně zabydlet a postupně se
ještě posunout nahoru. Nebude to
snadné a ani nečekám, že to půjde rychle.
Cílem přesto je první světová padesátka,“
prozradil své ambice hráč TK Agrofert.
(lv)

DAUHÁ, PROSTĚJOV Až do semifinále se při své letošní premiéře probil Tomáš Berdych. Na silně obsazeném podniku v Dauhá
nestačil až na světovou jedničku
Andyho Murrayho. S britským
tenistou nezískal ani set.
„První sadu rozhodl jediný brejk,
druhý byl podobný. Pokud chci
uspět v takových zápasech, nesmím
udělat chybu a naopak je třeba
využít každou sebemenší šanci.
To se tentokrát nepovedlo,“ uznal
Berdych.
Přesto nebyl úplně zklamaný, protože v kvalitním čtvrtfinálovém střetnutí dokázal porazit francouzského
ranaře Tsongu. „To bylo docela povedené vystoupení. Z obou stran šlo
Foto: archív Veerníku
o kvalitní zápas,“ řekl Berdych.
Poprvé v kariéře si turnaj v Kataru s Turkem Yükselem, pak prohrál se proháněli, příště to třeba už
zahrál i Jiří Veselý. Na úvod si při- v oddílovém derby s Berdychem. vyjde,“ řekl po třísetové porážce
psal letošní první vítězství v utkání „Bylo to nahoru dolů. Docela jsme Veselý.
(lv)
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MLADEŽNICKÁ ZÁKLADNA HÁZENKÁŘŮ CENTRA HANÁ SE ROZRŮSTÁ
Výsledkově se nejlépe daří mladšímu dorostu, zdatně sekundují i žákovské výběry

PROSTĚJOV, KOSTELEC NA HANÉ Úspěšný projekt. Nápad
na sloučení dvou házenkářských bašt regionu, jenž se podařilo
realizovat v roce 2012, alespoň na mládežnické úrovni nese své
ovoce. Klub TJ Sokol Centrum Haná, který sdružuje házenkářské
talenty z Prostějova a Kostelce na Hané se na republikové maZdeněk
pě tohoto tradičního českého sportu trvale zabydlel. V loňském
VYSLOUŽIL
L
roce dokonce starší žáci dobyli mistrovský titul, což se doposud
žádnému oddílu v celé házenkářské historii Prostějova a Kostelce na Hané nepodařilo. Vysoko
nasazená laťka je pro klubové vedení tou nejlepší možnou motivací. V letošní sezóně už figurují
v oficiálních svazových soutěžích čtyři družstva TJ Sokol Centrum Haná a vedou si úspěšně.

původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Dlouhodobě kvalitní práce a výsledky
budí v rodičích důvěru, což se projevuje i ve stále narůstajícím zájmu dětí.
V kategorii mladších žáků tak muselo
klubové vedení přihlásit hned dva
týmy. Zkušenější áčko tvořili hráči ročníku 2004, kteří paralelně nastupovali
i za starší žáky. V týmu B pak působí
chlapci od ročníků 2004 až po 2007.

Áčko trénuje trio David Jurečka, Roman Kintr a Tomáš Flajsar. Béčko vedou Tomáš Jurík st., a Jiří Sladovník.
Oba celky nastupovaly ve stejné soutěži
– lize Olomouckého kraje. Podle očekávání si lépe vedl výběr A, který s jedinou
porážkou obsadil druhou pozici za suverénním STM Olomouc „A“.
Béčko pak spíše sbíralo zkušenosti
a skončilo na předposlední jedenácté
příčce s jednou výhrou.
Mimořádného úspěchu pak kluci dosáhl v Rožnově pod Radhoštěm, kde
startovali stejně jako jejich starší kamarádi na Dobiáš Cupu. Centrum Haná
ovládlo suverénně základní skupinu
a postoupilo z prvního místa přímo do
semifinále. Tam nastoupilo proti STM
Olomouc, tedy soupeři, který Centrum připravil o první místo v dlouhodobé soutěži. Odveta v poměru 15:12
se podařila a vítěznou cestu zastavilo
až ve finále Zubří. Po jednobrankové
porážce těšily mládežníky z Hané stříbrné medaile.

stále. Kdo však může říci, že Prostějov nebo Kostelec vyprodukovaly
v posledních letech mládežnické reprezentanty? „Tenhle projekt, který
vytvořili bratři Flajsarové, Petr Kudláček a Leo Havlík, je to nejlepší, co
se mohlo vzhledem k budoucnosti
házené stát. Centrum Haná vychovává hráče, kteří mohou hrát v nej-

Loští starší žáci se úspšn prosazují i v mladším dorostu.

Foto: archiv Centrum Haná

SOUPISKA MLADŠÍ DOROST

SOUPISKA STARŠÍ ŽÁCI

SOUPISKA MLADŠÍ ŽÁCI

Brankáři: Patrik Lamplota (2002),
Jan Šudřich (2001), Jakub Grulich
(2001).
Spojky: Vojtěch Micka (2001),
Ondřej Karvay (2000), Jan Ševčík
(2002), Michal Nevrla (2000),
Filip Havlík (2001), Jakub Flajsar
(2001), Radek Flajsar (2001), Josef
Dobeš (2001).
Pivoti: Ondřej Palička (2001),
Vojtěch Pospíšil (2001).
Křídla: Adam Kolář (2000), Dušan
Knápek (2001), Martin Hanták
(2001), Jan Hartl (2000).
Trenéři: Alois Jurík a Tomáš
Černíček.

Brankáři: Jakub Hromek (2003),
Patrik Lamplota (2002), Adam
Nerad (2003).
Martin Hanták (2002), Alexandr Bábek (2003), Samuel
Duroň (2004), David Flajsar
(2004), Ondřej Ošťádal (2003),
Šimon Kintr
(2004), Jan
Milar (2004), Filip Janeček (2003),
Radim Lakomý (2004), Filip Rajtr
(2003), Jan Ševčík (2002).
Trenéři: David Ševčík a Tomáš
Flajsar.

Micka Matyáš, Flajsar David,
Duroň Samuel, Kintr Šimon, Lakomý Radim, Milar Jan, Hudeček
Šimon, Pinkava Michal, Albrecht
Adam, Čmel Adam, Klimeš David, Valenta Albert, Hanzlík Martin, Juráš David. Trenéři: David
Jurečka a Tomáš Flajsar.
Kotrys Jan, Růžička Jan, Zatloukal
Ondřej, Hruban Ondřej, Bártů Patrik,
Procházka David, Nevrla Šimon,
Koudelka Lukáš, Musil Ondřej, Trojan Kryštof, Papoušek Jiří, Skopal
Šimon, Jurík Tomáš, Sladovník Daniel, Vejlupek Jakub, Nedbal Ondřej.
Trenéři: Tomáš Jurík a Jan Grepl.

CENTRUM HANÁ
MÁ BUDOUCNOST

Mnozí se na zrod tohoto projektu
dívali skrz prsty. Určitá nevraživost
ze strany letitých funkcionářů je cítit

vyšších soutěžích. Pokud by byli
v Prostějově nebo Kostelci, možnost
takové konfrontace by neměli,“ říká
Jurík a uzavírá: „Určití lidé by si měli
přestat hrát na nacionalisty. Prostějov
ani Kostelec momentálně nemají na
to, aby postavili konkurenceschopné
mládežnické týmy. A ti, kdo házené
rozumí, to vědí a chápou.“

POÈTY DRUŽSTEV
TJ SOKOL CENTRUM HANÁ V SOUTÌŽÍCH

4
2
1

BUDE PRVNÍ
LIGA?

Mladší dorost má nakročeno do nejvyšší soutěže. Zda ji však bude Centrum Haná hrát, není jisté. Spíše to
vypadá, že ne. „Jedna věc je výkonnost
a druhá realita. My hlavně chceme,
aby měli naši kluci kde hrát. Po sezóně
končí v mladším dorostu tři hráči. Zůstane nám tak málo hráčů a to počítám
i starší žáky, kteří už nastupují v dorostu,“ zamyslel se trenér Jurík. Rozumnější se zdá alternativa posunu celého
týmu o kategorii výše. „Je to jedna
z možností. Sice bychom měli výrazně
mladší tým než soupeři, ale troufám si
říci, že bychom ve druhé lize staršího
dorostu nehráli druhé housle,“ doplňuje Alois Jurík.
Po úspěšně zvládnutém podzimu je
ale jediným cílem vítězství ve druhé
lize. „Byl bych špatný trenér, kdybych
nechtěl při takové konstelaci být první. Rozehrané to máme famózně,“
říká Jurík.
Mužstvo ukázalo charakter hlavně
v nejtěžších zápasech. „Je zajímavé,
že jsme odehráli nejkvalitnější utkání
s těmi nejsilnějšími soupeři. Výborně
kluci zahráli proti Litovli a ve Zlíně.
Na druhé straně mají sklon k určitému podceňování, s těmi slabšími
jsme měli slabší první poločasy,“ krčí
rameny Jurík a dodává: „Sebedůvěra
je krásná věc, ale… Hodně hraje roli
i fyzička. Ve druhých poločasech jsme
soupeře výrazně převyšovali.“

Foto: archiv Centrum Haná
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(mladší dorost, starší žáci, 2xmladší žáci)

MLADŠÍ
I S REZERVOU

Házenkái z Centra Haná na závre#né po minulé sezon.

(mladší dorost, starší žáci, 2xmladší žáci)

Po obrovském úspěchu týmu starších
žáků v uplynulém ročníku se jádro
tohoto úspěšného celku logicky rozpadlo. Největší opory a individuality
přešly do extraligového Nového Veselí, Varhalík se pak věkově posunul
do staršího dorostu a hostuje ve Velké
Bystřici. K týmu nastoupila i nová trenérská dvojice – Alois Jurík a Tomáš
Černíček. „Trenérskou kariéru jsem
začínal u mladšího dorostu a teď ji
asi i ukončím,“ usmíval se ostřílený
kouč Alois Jurík, jenž jedním dechem
dodal: „Je to úplně něco jiného než
s dospělými. Tihle patnáctiletí kluci
mají jediné dvě povinnosti – házenou
a školu.“ Tým mladšího dorostu byl
přihlášen do druhé ligy, skupiny severní Morava a počínal si nad očekávání.
Po polovině soutěže je na prvním místě bez jediné porážky! „Dostal jsem
výborný materiál, se kterým se dá pracovat. Člověka těší, když vidí, že kluci
respektují pokyny a plní, co se po nich
chce,“ říká Jurík a přidává: „Byli jsme
STARŠÍ ŽÁKY
opatrní, protože jsme vůbec nevěděli,
ZLOBILO ZDRAVÍ
co nás čeká. Neznali jsme soupeře, přiznám se, že jsem tuhle kategorii pár let Navázat na předchozí výjimečný
úspěch svých starších předchůdců by
nesledoval.“
bylo z říše snů. Starší žáci Centra Haná
ZÁKLADEM TVRDÁ
tak místo celostátní ligové soutěže starPØÍPRAVA
tují v lize Olomouckého kraje. Tým tréJak je známo, trenér Jurík si zakládá na nují bývalí hráči David Ševčík a Tomáš
letním drilu a u mládežníků Centra Flajsar. V osmičlenné tabulce atakovali
Haná to nebylo výjimkou. „Bez fy- třetí příčku, ale vinou horšího skóre

jim patřila až pátá pozice po základní
části. Díky tomu se kvalifikovali až do
výkonnostně slabší nadstavbové skupiny, kterou podle očekávání vyhráli beze
ztráty bodu.
Zvláště v úvodu sezóny kádr trápilo
zdraví a tak nastupovali převážně chlapci ročníku 2004, kteří proti sobě měli
o rok vyspělejší soupeře. Přesto se podařilo v úvodních třech zápasech zvítězit
(Hranice „A“, Litovel a Olomouc „B“),
první porážka přišla až v posledních vteřinách s favorizovanou Velkou Bystřicí.
O účast v elitním kvartetu připravila
bojovníky z Centra Haná až závěrečná
porážka s Žeravicemi.
Na závěr podzimu se tým vydal začátkem prosince na prestižní turnaj Dobiáš Cup v Rožnově pod Radhoštěm.
Měření sil s házenkářskými giganty
typu Prešova nebo pražské Dukly výsledkově tolik úspěšné nebylo. Herně
však mladí Hanáci rozhodně nepropadli. Osmá příčka z dvanácti účastníků není špatným vystoupením bojovného kádru.

(mladší žáci, starší žáci)

zičky se nedá vyhrávat. Kluci dostali
opravdu zabrat, navíc jsme i skladbu
přípravných zápasů naplánovali záměrně extrémně obtížnou. Odešli
nám stěžejní hráči, kluci, co zbyli, nebyli na vůdčí roli zvyklí, ale popasovali
se s tím výborně. Byli hození do vody
a neutopili se,“ usmívá se Jurík. Plavali
a velmi zdatně. V podzimní části nenašlo Centrum Haná jediného přemožitele a se čtyřbodovým náskokem vede
druholigovou tabulku. Na záda se mu
dívají takové bašty jako Zlín nebo Litovel. „Výsledky jsou trochu nad očekávání. Musím se ale opakovat, dostali
jsme skvěle připravené hráče. Ti kluci
jsou od malička dobře vedeni, mají
sebevědomí a chtějí vyhrávat,“ chválí
práci svých předchůdců Jurík. Další
důležitou věcí je i vztah ke klubu. Hráči, kteří před sezónou odešli do Nového Veselí (Grulich, R. a J. Flajsarové),
vždy ochotně svým bývalým spoluhráčům vypomohli. „Mají vyřízené
hostování. Kdykoliv měli čas, hráli za
Centrum Haná. S klukama se znají,
vždy výborně zapadli a byli oporami.“

(mladší žáci)

MLADŠÍ DOROST
MILE PØEKVAPIL

2016-2017

TABULKY SOUTÌŽÍ MLÁDEŽE
PO PRVNÍ POLOVINÌ SEZÓNY 2016-2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. LIGA ML. DOROSTU - SM
Centrum Haná
9 9 0 0
Zlín
9 7 0 2
Litovel
9 7 0 2
Sokol Ostrava
9 6 0 3
STM Olomouc
9 5 0 4
SKH Polanka n./O.
9 4 0 5
Rožnov p./R.
9 4 0 5
TJ Nový Jičín
9 2 0 7
Házená Uničov
9 1 0 8
Hranice
9 0 0 9

305:215
346:227
325:267
293:301
296:311
316:300
267:274
307:352
246:386
245:313

18
14
14
12
10
8
8
4
2
0

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

LIGA OL. KRAJE – STARŠÍ ŽÁCI
STM Olomouc „A“
7 7 0 0
204:106
Velká Bystřice
7 6 0 1
196:134
Žeravice
7 4 0 3
189:136
Hranice „A“
7 4 0 3
187:147
Centrum Haná
7 4 0 3
143:160
Litovel
7 2 0 5
140:177
STM Olomouc „B“
7 1 0 6
114:165
Hranice „B“
7 0 0 7
87:235

14
12
8
8
8
4
2
0

1.
2.
3.
4.

LIGA OL. KRAJE – STARŠÍ ŽÁCI, NADSTAVBA
Centrum Haná
6 6 0 0
155:105
Litovel
6 4 0 2
153:124
STM Olomouc „B“
6 2 0 4
111:111
Hranice „B“
6 0 0 6
88:167

12
8
4
0

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

LIGA OL. KRAJE – MLADŠÍ ŽÁCI
STM Olomouc „A“
11 11 0 0
319:82
Centrum Haná „A“
11 10 0 1
232:141
Žeravice
11 8 1 2
195:129
STM Olomouc „B“
11 7 0 4
227:174
Velká Bystřice
11 7 0 4
202:171
Zora Olomouc
11 6 0 5
139:174
Horka n./M.
11 5 1 5
177:184
Litovel
11 4 0 7
165:213
Senice na Hané
11 3 0 8
151:222
Hranice
11 3 0 8
146:206
Centrum Haná „B“
11 1 0 10
141:229
DHK Litovel
11 0 0 11
110:279

22
20
17
14
14
12
11
8
6
6
2
0

