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TRAFIKA

 Proč policie vyšetřuje
případ „jen“ jako krádež?

krimi strana 5

s pohodou od 21. 1.
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PETICE?

který Židé chtějí upravit na pietní místo. Protest podepsalo přes tři tisíce lidí, ovšem dokument byl dle
názorů některých zmanipulován!„Hrozí to skutečně
celonárodní ostudou, nedělá nám to dobré jméno,“
reaguje šokovaný náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Přesto rada města petici doporučuje schválit zastupitelstvem! To se ale brzy může změnit...
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Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Trhli jsme si pořádnou ostudu! Až samotná Kancelář prezidenta České republiky, která už
se ostatně k záležitosti kolem bývalého židovského
hřbitova už pro Večerník vyjádřila, prý nyní prověřuje petici proti změnám v parku ve Studentské ulici,

Cena 17 Kč
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RYCHLÝ

Ztracená staøenka
Prostějov (mik) - V pondělí
9. ledna před jedenáctou hodinou
dopoledne telefonicky informoval muž o ženě, která se nachází
v Drozdovicích a neví, kde bydlí.
„Strážníkům byla seniorka schopná sdělit pouze jméno a příjmení.
Z evidence obyvatelstva bylo zjištěno její bydliště. Hlídka devadesátiletou stařenku převezla domů,
kde ji předala vnučce,“ řekla o akci
se šťastným koncem Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.

Pøispìjí vám na kastraci!
Prostějov (red) - Rovněž v letošním
roce můžete od města získat dar tři
sta korun, pokud jste ovšem majiteli
kočky! Stačí jen o peníze požádat.
„K žádosti je třeba přiložit doklad
od veterináře, který je vystavený na
žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. Příspěvek
na kastraci koček město poskytuje
od roku 2009. V současnosti téměř
neevidujeme stížnosti na volně žijící
kočky v ulicích Prostějova. Každoročně je z rozpočtu města čerpáno
zhruba padesát tisíc korun na tento
příspěvek,“ uvedla Martina Cetkovská, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Ptaèí chøipka u sousedù
Prostějov (mik) - V pátek 13. ledna potvrdili veterináři ptačí chřipku
u labutě na břehu Moravy u kojeneckého ústavu v Olomouci. Veterináři vydali přísná opatření, hrozí
utracení veškeré drůbeže v blízké
zahrádkářské kolonii. Je pouze otázkou času, kdy se tento nebezpečný
virus objeví v Prostějově?

FOTO
VEÈERNÍKU
Chuck Norris prý dokáže postavit sněhuláka i z písku. Nám ostatním pro jeho stavbu zbývá sníh. Toho je naštěstí
kolem nás v uplynulých dnech dostatek. Postavit z něj se dá ledacos, není
od věci přijít s nějakým originálním
nápadem. Jak to například dopadne,
když si sněhulák vyrazí na tah v luxusních gumácích, ale maličko to přežene se slivovicí, ztvárnil Karel Žvátora.
A co vy? Postavili jste také nějakého zajímavého sněhuláka?
Pošlete nám jeho snímek na email
editor@vecernikpv.cz. Nejzajímavější příspěvky rádi zveřejníme!

Agentura
Tak to je už na pováženou! Ještě nedávno se prostějovští konšelé drbali za
uchem a přemýšleli, jak překousnout
fakt, že v Prostějově působí už dva mládežnické hokejové mančafty. Kterému
dát víc peněz a víc hodin ledu na zimáku? Aby toho přemýšlení nebylo málo,
další ťafku za ucho konšelům dal v minulých dnech hokejista Jarouš Džegr.
„K Prostějovu mám nádherný vztah,
a jakmile skončím na Floridě, přestěhuju se sem. Už nyní ale zakládám nový
klub, kterému se budu během svého
důchodového věku věnovat. Na Kladně mi totiž nějak pšenka nekvete, takže

     

tt1POEʏMÓtt
Hlídal, až neuhlídal. Žádné dítě není tak roztomilé, aby rodiče nebyli šťastní, když konečně usne. Horší je, pokud rodič usne dříve než dítě.
Katastrofálně tahle situace dopadla v případě muže, který měl hlídat malé
děvčátko. Zatímco maminka nakupovala a její přítel spal, malá slečna se
v mrazu polonahá toulala po Olomoucké ulici. Zastavili ji dva muži, kteří
následně zavolali strážníky...
ttÁUFSâtt
Převlékl deodoranty. „Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka,“ zpívali Voskovec s Werichem. To platí i pro samotné oblečení. Stačí, když stejným dvěma
tričkům přidělíte rozdílnou značku, rázem se jejich cena razantně změní. Vodu
po holení značky Axe za cenu Pitralonu chtěl nakoupit muž v drogerii. Oběma
vyměnil obaly. Vychytralost mu však neprošla, teď mu hrozí pokuta.
tt4UʭFEBtt
Horor na divadle. „Nenaříkejte na neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkaly. Však naříkejte, že jste jimi posud rozumnější se nestali!“ napsal Karel
Jaromír Erben. Jeho nesmrtelnou básnickou sbírku Kytice zinscenovalo
Klicperovo divadlo z Hradce Králové. Dobrá příležitost, jak zjistit, že vše
pomíjí, některé zákony však zůstávají stejné!
ttɇUWSUFLtt
Kalamita jak na Sibiři. Opět nastalo období, kdy spoustě lidí připadá náramně vtipné napsat do webových diskusí „... a u muzea čtyři“. Pokud člověk sleduje
sociální sítě, může mít radost z toho, že sněžení je stále jedním z hlavních témat
lidských hovorů. Svědčí to zejména o tom, že jsme prosti větších problémů.
tt1ÈUFLtt
Zaplivané předsíně. „Než přejdete v pátek třináctého přes práh vašeho
domova, třikrát si odplivněte,“ radí webové stránky televize Nova, jak bojovat se strachem z pověry. Nevím, než bych si plival po předsíni, přijde
mi vhodnější zalistovat v paměti a uvědomit si, že se mi v tento den staly
obvykle stejné průsery jako kterýkoliv jiný...
tt4PCPUBtt
Štíhlá 80. léta. Někdo nostalgicky zavzdychá, jiný se spíše opotí. Vycpávky
v ramenou, mrkváče, legíny, široké pásky a blýskavé materiály holt nejsou pro
každého. Nicméně když se člověk nyní podívá kolem sebe, zjistí, že móda se
neustále opakuje, jen ta naše těla tloustnou... Připomenout si zlaté osmdesátky mohli všichni návštěvníci plesu s Josefem Lauferem v Hotelu Plumlov.
tt/FEʏMFtt
Český vodník. Je to černé a klepe to na sklo. Co je to? Akvarijní etiopský
vodník... Příběhy jeho českého bratrance mohly děti sledovat v prostějovské sokolovně při představení loutkového divadla Pronitka.
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
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Řidiči byli opatrní. Sníh a náledí
provázely řidiče na silnicích prostějovského regionu hlavně během středy a
čtvrtka. Pozitivní ovšem je, že kromě
pár nehod na Plumlovsku a Konicku
nemuseli policisté a lékaři už vůbec řešit
žádné závažnější karamboly. Za to patří
šoférům určitě palec nahoru.
 

Proč pouze krádež? Minulé pondělí
byla v obchodním domě na náměstí T.G.
Masaryka okradena mladá trafikantka o
dvacet tisíc korun. Zloději se zřejmě bránila, protože lékaři dámu vzápětí ošetřovali
v sanitce a poté převezli do nemocnice.
Mluvčí policie ale tvrdí, že zraněna nebyla
a případ je řešen pouze jako krádež, nikoliv jako loupežné přepadení. Proč?
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mizím na Moravu,“ šokoval Agenturu
Hóser Jarouš Džegr. Jak dodal, už během letošního léta založí mládežnický
klub HC Džegr Team 2017! „Počítám
s tím, že hned po prázdninách naskočíme do soutěží a pochopitelně se budeme
snažit získat i městskou dotaci,“ tvrdí
vyzývavě česká osmašedesátka.
„No to je vrchol! Kolik těch hokejistů
tady budeme živit? Já tedy sportu skoro
vůbec nerozumím, ale honit se za černým nesmyslem po ledě přece nemůže
tolik lidí najednou,“ kroutí hlavou opoziční zastupitel z hnutí Nic se v Prostějově nezmění Jan Nicnevrátil. Ze vzniku
třetího mládežnického klubu ale nejsou
příliš nadšeni ani koaliční radní. „Já nevím, od sporáku do této problematiky
taky moc nevidím. Ovšem na jednom

KRIMI


Sanitka před ZLATOU BRÁNOU, policisté uvnitř trafiky, která v tomto obchodním
centru má své místo hned za
vstupními dveřmi. To byl obrázek pondělního podvečera
v centru Prostějova. Jakmile
lékaři odváděli mladou prodavačku do sanitky, nevěstilo
to nic dobrého.

20 000
Druhý den prostějovská policie vydala zprávu, že neznámý
pachatel využil nepozornosti
mladé ženy a ukradl jí odložených dvacet tisíc korun z pultu
trafiky. Ztráta tolika peněz
určitě bolí, ale že si na takovou
zlodějnu někdo troufne v objektu plném lidí, to je opravdu
na pováženou...

objednejte si

   



zimáku se tolik hokejistů pást nedá.
Myslím si však, že kvůli úctě k panu
Džegrovi bychom měli začít uvažovat
o výstavbě druhého zimního stadionu,“ nechala se slyšet primátorka města
Alena Rašáková. „Byl bych pro, ovšem
nejdřív musíme vymyslet, kde ho postavit. Já navrhuju, abychom Jarouše
Džegra nejdřív ožrali, pak ho ukecali,
aby někde v Prostějově koupil pozemek, na něm by pak on sám postavil
zimák. Tož, kurňa, prachy na to má. To
by podle mě bylo nejtransparentnější
řešení,“ pokyvuje hlavou náměstek primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
Agentura Hóser se s tímto vzkazem
vydala přímo na Floridu, kde si Jarouš
Džegr vydělává na živobytí. Náměstkův
nápad se mu ale příliš nelíbil. „Což o to,

jeden pozemek v centru Prostějova jsem
už od Manthellanu koupil, ale stavět na
něm zimák? A za svý prachy?To se mi
nějak nezamlouvá. Vždyť jde přece o věc
veřejnou,“ odpověděl razantně a přímo
na floridské pláži nejlepší český hokejista
všech dob. „Pokud je to takhle, budeme
hrát s novým mládežnickým klubem
na rybníku. Mrazicí zařízení koupím,
to není problém. Ale jakmile založím
seniorské družstvo, vytlačíme ze stávajícího zimáku ty dřeváky s opelichaným
ptákem na dresech. Já tu extraligu v Prostějověvybojujuurčitě,“posílápřesAgenturu Hóser další vzkaz Jarouš Džegr.



1 348 987

Až takřka půldruhého milionu korun může znít letošní výnos z Tříkrálové sbírky. Organizátoři jak z konického, tak i prostějovského děkanátu
si tak poprávu pochvalují štědrost lidí
po celém regionu. V obou případech
se jedná o překonání rekordních částek z loňského roku.
Čtěte na straně 9!
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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.

JAN GRÖPL
se narodil 31. května 1981 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
11. ledna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let, měří mezi
175 až 185 centimetry, má hubenou
postavu, modrošedé oči a hnědé vlasy.

Foto: Martin Zaoral

JOSEF LAUFER
Do Hotelu Plumlov si uplynulou sobotu pozvali organizátoři
Plesu ve styluosmdesátých let
skutečnou hvězdu. Josef Laufer
hostům skvělého bálu dokázal, že
pořád ještě umí nejenom perfektně zpívat, ale i bavit celou společnost.
 



„PROTI ROKU
1987 JE TO
ÚPLNÁ HAVAJ!“
Božena Černohousová
z prostějovské hvězdárny míní,
že sedmnáct stupňů pod nulou je
oproti třicet let starým
třicetistupňovým mrazům
úplná pohoda...
POÈASÍ v regionu

KAMIL SPÁČIL
se narodil 28. května 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. ledna
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a hnědé
vlasy.
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PRAHA, PROSTĚJOV Kolaps! Prostějovský zastupitel, poslanec za hnutí ANO 2011
a hlavně„pravá ruka“ Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek má zdravotní potíže. Minulý
čtvrtek odpoledne při jednání Poslanecké sněmovny zkolaboval a musel být převezen do nemocnice! Tam leží dodnes, byť se mu daří vcelku dobře...

Michal KADLEC
Jaroslavu Faltýnkovi se udělalo špatně poté, co
jej ve Sněmovně ostře napadali političtí rivalové nejen kvůli projednávanému zákonu o střetu zájmů. Druhý den ráno se Večerník
jako první médium v republice
dozvěděl důvody poslancova
kolapsu.
„Ležím na jednotce intenzivní péče ve vojenské
nemocnici ve Střešovicích. Tady zjistili,
že jde o prasklý žaludeční
vřed. Proto
se mi udělalo špatně,“ napsal
Večerníku
  (  +$   !     , 
    %     # 
     prostřed-

nictvím SMS zprávy v pátek
13. ledna ráno Jaroslav Faltýnek.
O den později večer jsme chtěli
znát jeho aktuální zdravotní stav,
poslanec znovu ochotně odpověděl. „Zrovna
ležím na kapačkách, pořád jsem na JIP. Ale
podle doktorů by mě měli v pondělí 16. ledna
(tj. dnes - pozn.red.) pustit do domácího léčení,“
prozradil Faltýnek.
Podle našich informací je prasklý žaludeční
vřed mimo jiného důsledkem celkového vyčerpání organismu. „Poslední dva roky spím
tak dvě tři hodiny denně,“ řekl nedávno v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Jaroslav Faltýnek, který jakožto poslanec Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR zastává hned několik
politických pozic ve vládním hnutí ANO 2011,
je zastupitelem statutárního města Prostějov
a má i obchodní aktivity v koncernu Agrofert.
Když k tomu připočteme běžné životní povinnosti, je původ nepříjemné události na světě...

zpravodajství
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LIDL NA ÚJEZDĚ

ZAVÍRÁ
zjistili jsme

a
K

PŮJDE

PROSTĚJOV Prodejna supermarketu Lidl v prostějovské ulici Újezd
bude od úterý 24. ledna uzavřena.
Jak již Večerník informoval, důvodem je vyklizení a zbourání objektu.
Na stávajícím místě vyroste nová
moderní budova, která mimo jiné
nabídne i toalety pro zákazníky. Zahájení nového provozu je naplánováno na červenec tohoto roku.
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PROSTĚJOV V závěru
loňského roku jim České
dráhy srovnaly se zemí
staré polorozbořené domečky za místním nádražím, v nichž do té doby
bydleli. Drtivá většina
bezdomovců se tak po
této demolici přesídlila do
jiných lokalit Prostějova.
Ne však Jaroslav Kramný
s kamarádem Honzou.
Tyto chlapíky Večerník nachytal zimomřivě se tetelící u ohníčku za kolejemi.
Zůstali zde už sami...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Zbourali nám náš domov, což nám
hodně zkomplikovalo život. Nikam
ale neodcházíme, ostatně kam taky?
Jsme tady zvyklí, znají nás i lidi okolo,
občas nám pomůžou nějakými drobnými. Přes noc si vlezeme tady do té
kůlny a přes den sedíme u ohníčku,“
svěřil se Večerníku Jaroslav Kramný.
Jak dodal, oblíbené místečko nechce
s kamarádem Honzou opustit za nic
na světě. „Ale my fakt nemáme kam

SBÍRKA PRO BEZDOMOVCE

POKUD CHCETE LIDEM BEZ DOMOVA POMOCI,
MŮŽETE DONÉST SVÉ STARÉ OŠACENÍ ČI JAKOUKOLIV
DALŠÍ MATERIÁLNÍ POMOC
PŘÍMO DO REDAKCE VEČERNÍKU (Olomoucká 10, Prostějov).
VEŠKERÉ DARY PŘEDÁME TĚM NEJPOTŘEBNĚJŠÍM.
Děkujeme

jít. Do azyláku nechceme, tam je furt
plno a je to daleko. Prostě to vydržíme,
přežijeme zimu a pak bude líp...,“ přidal
bezdomovec Jarda.
Uprostřed minulého týdne, kdy
mráz atakoval rekordní čísla,
v něm ale byla malá dušička. „Teď
ve středu jsem fakt myslel, že
umrzneme, něco takového jsem
v Prostějově nezažil! Ale jak vidíte,
žijeme,“ pousmál se s vírou teplejších zítřků.
Na dny, kdy nebudou muset „klepat
kosu“ čtyřiadvacet hodin denně, si ale
ještě nějaký ten pátek počkají. Meteorologové hlasí na nadcházející dny ještě
hodně stupňů pod nulou. A tak přestože se oba bezdomovci o uplynulém víkendu usmívali, Honza pak většinu naší
návštěvy prospal u ohníčku, nelze těmto
mužům jejich život vůbec závidět...
Co je pozitivní, příslušné instituce doposud nehlásí po celém Prostějovsku
žádné lidské ztráty. Snad se tedy všichni
bezdomovci dočkají jarního sluníčka
živí a zdraví.

EXKLUZIVNĚ
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Foto: Michal Kadlec

NA PLESE S LEO
Praskl mi KOHNEM
Volala policii...

Dùchodkynì:

BYLI JSME
U TOHO

RADIÁTOR!

PLUMLOV Josefa Laufera měli tanečníci na Retro plese z osmdesátých let v plumlovském hotelu skutečně na dosah ruky. Známý herec
a zpěvák, který letos v srpnu oslaví 78. narozeniny, přijel i se silným
zánětem průdušek. A zážitek stál za to!
Reportáž nejen z tohoto plesu, ale i z dalších míst prostějovského
regionu a vše kolem letošní sezony najdete
na dvoustraně 24-25 dnešního vydání

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV To nemohla myslet
vážně! Prostějovská seniorka minulé pondělí 9. ledna urgentně volala na tísňovou linku 156 a žádala
strážníky o rychlou pomoc.
„S neobvyklým dotazem se na nás
obrátila žena v nočních hodinách,
která uvedla, že jí praskl v bytě radiátor a ona neví, co si má počít... Strážníci dámě doporučili uzavřít přívod
vody a v denní době si zajistit opravu. Přibližně za půl hodiny ovšem
dotyčná volala na hasiče. I oni ženě
ale dali stejnou radu,“ prozradila Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
„V tomto případě se nejednalo o stav,
kdy by hrozila větší škoda na majetku
nebo by byl ohrožen život či zdraví
osoby. Důvod k výjezdu tudíž nebyl,“
objasnila s úsměvem a vírou, že snad
vše dobře dopadlo.
(mik)

4

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

()*+%),$)+-#+&)./-+0 V konickém kině by se
padla 256

:' mohl TOČIT HOROR

EXKLUZIVNĚ
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PROSTĚJOV Je to už rok, co
v Plumlovské ulici začala vyrůstat
masivní betonová zeď. Neobvyklá
stavba vznikající naproti hypermarketu Albert vzbudila mezi
lidmi nebývalý zájem. Během
uplynulých dvanácti měsíců byla
na nějaký čas dokonce zastavena,
nyní se ale na pozemku opět čile
staví. V celé záležitosti však už
padla první žaloba...
Nová stavba se od počátku stala terčem celé řady spekulací,
mluvilo se dokonce o tom, že v
Plumlovské ulici vyrůstá soukromá věznice. Objevila se i řada
výhrad, které směřovaly k zejména

Napsáno
pred

15. 1. 2007

% "  

porušení krajinného rázu a nesouladu s okolní zástavbou.
Později byla stavba zastavena
a situací se zabýval Krajský úřad Olomouckého kraje. Žádné zásadní pochybení ovšem úředníci neobjevili,
takže na konci října 2016 se mohla
rozjet opět naplno. Ani tentokrát
se to ale neobešlo bez problémů.
Lidé bydlící v jejím sousedství si
stěžovali nejen na hluk, ale také
na otřesy. Upozorňovali dokonce
na to, že jim popraskaly zdi domů.
Celkovou výši způsobené škody
odhadli na zhruba 200 000 korun. Vše nechali zadokumentovat
prostějovskými strážníky a netajili

      
    

se záměrem podat v této souvislosti
žalobu. Tak se nakonec i stalo.
„Pokud vím, soused už žalobu podal. Já jsem tak dosud neučinil,
jelikož jsem už delší dobu nemocný.
Jakmile se uzdravím, tak ji určitě
také podám,“ prozradil Večerník majitel jednoho z vedlejších domů Jiří
Klíma, který si rovněž postěžoval na
činnost prostějovského stavebního
úřadu. „Ač by nás měl hájit, prostě
dal od toho ruce pryč...“
Majitel stavby, kterým je jednatel Sléváren Anah Tomáš Pour,
příležitosti vyjádřit se k celé
záležitosti opakovaně nevyužil.
(mls)

KONICE Je to přesně šest let,
co bylo zavřeno kino v Konici.
V sále, do něhož lidé dříve mířili
na filmové hity, by se jeden z nich
mohl přímo natáčet. Nejednalo
by se však ani o příběh ze současnosti, a už vůbec ne o pohádku. Vzhledem ke stavu objektu
by žánrem, který by v konickém
kině našel perfektní kulisy, byl
temný horor. Jak to s ním bude
dál?
Konické kino zavřelo na začátku
roku 2011. Původně to mělo být
pouze na první dva měsíce v roce
a hovořilo se o tom, že nejpozději
v březnu se zde začne opět promítat. Předpokladem však byly velké
investice do budovy i vybavení.
Hrozilo totiž, že kvůli špatné elektroinstalaci může kino vyhořet.
K její rekonstrukci však dodnes nedošlo, stejně tak se nenašly peníze
na nezbytnou digitalizaci kina. Město v té době mělo jiné priority, které
bezprostředně souvisely s výstavbou
potřebné kanalizace.
Trvalé uzavření kina znamenalo pro Konici i další komplikace.
Jednalo se totiž o poslední sál ve
městě, kde se mohla konat různá
kulturní vystoupení. Velkolepým
završením jeho existence byla tři
vyprodaná představení studentského muzikálu Titanic. Od té
doby už zeje prázdnotou. V budově ještě nějaký čas sice fungoval
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bar, i ten už byl nakonec uzavřen.
Přestože se hovořilo o tom, že
konické vedení města přibližně
do dvou let připraví projekt na
opravu, nic se nestalo. Z objektu
se stal skutečný STÍN MINULOSTI...
Ani po šesti letech od uzavření se
neví, co bude s objektem dál. „Budova už několik let není nevyužívána. Je to určitě škoda, sál byl vhodný
pro nejrůznější kulturní akce. Stále
nevylučujeme, že se sem někdy
v budoucnu třeba vrátí filmové
projekce či divadelní představení.
V tuto chvíli však máme jiné priority,“ reagoval na dotaz Večerníku
František Novák, starosta Konice.
Město se v tuto chvíli chce podle
jeho slov zaměřit především na opravu naprosto zchátralé sokolovny,

která je od objektu kina vzdálena jen
několik málo metrů. „V tomto případě máme podanou žádost o dotace
na vybudování komunitního centra.
Věřím, že pokud uspějeme a dojde
k rekonstrukci, tak nebude nic bránit tomu, aby se v sokolovně konaly
v budoucnosti například plesy,“ uzavřel konický starosta.
Osud konického kina určitě není
ojedinělý. Zatímco dříve býval biograf na každé vesnici, nyní fungují v celém regionu pouze dva.
Kromě prostějovského kina Metro
70 se jedná o kino Oko v Němčicích
nad Hanou. Jeho budoucnost se zdá
být alespoň na několik příštích let
zajištěna. Budova stejně jako jevištní
technika totiž v tuto chvíli prochází
rozsáhlou a potřebnou obnovou.
(mls)

Vandalové!"#$%&'
Během druhého týdne roku
2007 měl Večerník možnost nahlédnout do fotodokumentace
městské policie, kterou obdrželi
i radní města. Ze snímků nabíhá
skutečně husí kůže! Popelnice
i lavičky naházené v rybníku,
vyvrácené dopravní značky,
poničené hroby na městském
hřbitově, fasády domů postříkané sprejery, v neposlední řadě
i zdemolovaný altánek ve Smetanových sadech jen pár desítek
metrů od služebny městské policie!
Po delším čase se vandalové opět
ozvali a svými činy zase ničí město.

„Je pravda, že v několika posledních týdnech vandalských činů na
různých místech Prostějova opět
přibylo. Vloni v tuto dobu tomu tak
bylo stejně a po některých opatřeních ze strany města se počet těchto
nechvalných skutků snížil. Osvědčil
se především zvýšený počet kontrol
městské policie v prostějovských
barech a restauracích zaměřených
na podávání alkoholu mladistvým.
A co si budeme vykládat, právě
z řad mládeže se většinou rekrutují
vandalové, kteří na městském majetku páchají mnohatisícové škody.
Vývoj vandalismu v našich ulicích
budeme i nadále pečlivě sledovat,

a pokud to tak půjde dále, budeme
muset vymyslet účinná opatření,“
říká místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil. „V poslední době se
nám podařilo chytit několik vandalů přímo při činu. Mám tím na
mysli hlavně případy vyvrácených
dopravních značek, rozkopaných
popelnic a naši strážníci při svých
pochůzkách zadrželi také několik
sprejerů. V těchto případech se dá
přestupek řešit domluvou, pokud
vandalové věc uvedou do původního stavu a nebyla tak spáchána
žádná škoda. Většinou jsou tyto
přestupky ale řešeny po zjištění totožnosti blokovou pokutou nebo

jak šel čas Prostějovem ...

J. V. Sládka
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Příště: Svatoplukova ulice

předáním případu správnímu orgánu. Mnohokrát nám pomohly
městské kamery, podle sledovaných záběrů jsme pak pachatele
zadrželi dodatečně,“ uvedl velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy.
„Osobně jsem toho názoru, že vandalismus je zapotřebí tvrdě postihovat. A netvrdil bych, že se počet
případů tohoto druhu nějak v Prostějově zvyšuje. Ze statistik vyplývá,
že těchto přestupků se lidé v Prostějově během roku 2006 dopustili
přibližně ve stejném počtu jako
v roce předchozím. Je ale pravda, že
hned v úvodu roku 2007 jsme zaznamenali další nové případy. Tyto

vandalské činy ale zřejmě souvisejí
se silvestrovskými oslavami. Těžko
říct, co vandaly vede k jejich činům.
Obecně je známo, že takto konají většinou pod vlivem alkoholu
a že jde hlavně o věkovou skupinu od patnácti do šestadvaceti let.
I z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s Policií ČR provedli v roce 2006
na padesát kontrol barů a restaurací,
zda tady není podáván alkohol mladistvým nebo už výrazně opilým
dospělým osobám,“ konstatuje šéf
prostějovských strážníků Jan Nagy.




   
Co se v problematice vandalismu
změnilo po deseti letech? Nezasvěcení vám určitě řeknou, že vůbec nic.
Obzvláště poté, co dotyční najdou
obsah své popelnici rozkopaný, před
domem spatří vyvrácenou značku
nebo dokonce na fasádě svého domu
naleznou obrovský barevný nápis
vytvořený sprejerem. Podle statistiky
z roku 2016 je však patrné, že počet
vandalských činů přece jen ubývá.
Například na přelomu let 2016
a 2017 registrovali strážníci na dvě
desítky zničených odpadkových
košů. Rok předtím to byl ovšem při
silvestrovských oslavách dvojnásobek! Je tady ale jedna věc, která je
zásadně jiná. V Prostějově rapidně
přibylo městských kamer, což samozřejmě většina občanů ví a tím
pádem si každý dává pozor, co na
ulici dělá. Skoro by se dalo i vyslovit
přání, aby kamera byla instalována
na každém rohu. Pak by možná byl
vandalismus vymýcen úplně... (mik)

letos slavíme jubileum...
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Uvázán, a bez páníčka
Oznamovatelka ve čtvrtek 12. ledna
zavolala na linku 156 s tím, že v dopoledních hodinách pobíhal u nákupního střediska osamocený pes, který byl
v podvečer znovu spatřen uvázán u téhož obchodu. Domněnka, že psa zde
někdo z náhodných kolemjdoucích
přivázal, se následně potvrdila. Přibližně za dvě hodiny od oznámení byla
provedena kontrola. Pes byl stále na
místě. Proto ho strážníci převezli na služebnu, ale čip u něho nezjistili. Pokud
se majitel nepřihlásí, skončí čtyřnohý
tulák v olomouckém útulku.

 

Čtvrt hodiny, a nic!
Předminulý pátek 6. ledna po jednadvacáté hodině bylo přijato sdělení
od řidiče osobního vozu, že nejméně
patnáct minut je v provozu výstražné
železniční zařízení ve Vrahovicích, ale
vlak stále neprojel. Strážník operačního
střediska zjistil od výpravčího Českých
drah, že se na odstranění této závady již
pracuje a v této době nebude na trase
žádný vlak, tudíž může řidič bez jakéhokoliv nebezpečí přejezd projet. Tato
informace byla ihned oznamovateli
předána, ten zároveň nahlásil přijíždějící dodávku s pracovníky, kteří signalizaci vypnuli.

Bezdomovecnatopení
Na základě oznámení vyjížděla hlídka
předminulou sobotu 7. ledna vpodvečer na hlavní nádraží, kde v prostorách
haly měl ležet na zemi opilý bezdomovec. V době příjezdu tento jednašedesátiletý muž seděl na radiátoru.
Vzhledem k mrazivému počasí nebyl
z místa vykázán, ale strážníci mu doporučili přečkat noc v Azylovému centru.

Válel se a křičel
V prostorách obchodního centra na
Dukelské bráně se minulé pondělí
9. ledna válel po zemi a pokřikoval
na kolemjdoucí opilý čtyřiatřicetiletý
muž. Strážníci u něj provedli dechovou
zkoušku s výsledkem 2,90 promile.
I přes zkontaktování jeho rodinných
příslušníků skončil opilec na záchytné
stanici, neboť se tito o něho odmítli postarat. Vzhledem k mrazivému počastí
nebylo jiného řešení...

Chytrák v drogerii
Muž navštívil v úterý 10. ledna drogerii v centru Prostějova, načež si
z regálu vzal vodu po holení značky Pitralon, rozbalil obal a vyměnil
obsah s deodorantem AXE. Poté
u pokladny zaplatil Pitralon, přestože
věděl, že uvnitř v balení je vložen deodorant. Tímto se dopustil přestupku proti majetku. Obchodu touto
záměno způsobil škodu ve výši dvou
set korun. Peníze na úhradu neměl,
událost byla postoupena správnímu
orgánu k dořešení.

5

TRAFIKANTKU ZRANIL A OLOUPIL

    

PROSTĚJOV Večerník u toho byl! Minulé pondělí
9. ledna vpodvečer jsme byli svědky něčeho, co bychom
v Prostějově obecně neradi viděli. Trafika uvnitř obchodního domu v centru města byla uzavřena a uvnitř uniformovaní policisté zajišťovali stopy trestného činu. Mezitím lékaři prostějovské záchranky odváděli mladou slečnu do sanitky k ošetření.
Trafikantka byla viditelně v šoku. Co se stalo? Policie tvrdí, že došlo
k pouhé krádeži. Okolnosti jsou ale daleko podivnější...

Michal KADLEC
„V pondělí devátého ledna krátce po šestnácté hodině využil neznámý pachatel
neopatrnosti pracovnice obchodu v Dukelské bráně v Prostějově a v nestřežený
okamžik si neoprávněně přisvojil volně
odloženou finanční hotovost ve výši
dvaceti tisíc korun. V případě dopadení
a odsouzení mu za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“ informoval média František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Jakým způsobem zatím neznámý
muž sebral mladé trafikantce zmíněný obnos peněz, není známo. Je ale
možné, aby šlo o obyčejnou krádež,

vypovídá zcela jinak! „Posádka rychlé
zdravotnické pomoci ZZS Olomouckého kraje nalezla čtyřiadvacetiletou ženu
po
předchozí chvilkové ztrátě vědomí. Podle vyjákdyž prodavačka bědření samotné





hem ní byla zraněpacientky se



!


na? Pokud se brátak stalo po





nila, podle názoru

předchozím
"



Večerníku jde lofyzickém i psy" 
gicky o loupežné
chickém vypětí.
přepadení s daleko vyšŽenu po kolapsu posádší trestní sazbou až do deseti let kri- ka celkově prohlédla, ošetřila a návazně
minálu! „Pracovnice prodejny, ze které přepravila k nemocniční péči na interní
byly odcizeny peníze, nebyla při činu ambulanci v Prostějově,“ poznamenal
zraněna. Věc je v současné době prově- k případu Zdeněk Hošák, mluvčí krajské
řována policisty z obvodního oddělení záchranky.
pro podezření z přečinu krádeže,“ trvá na Vyjádření záchranky a policie si tak
svém po opakovaném dotazu Večerníku protiřečí. Večerník měl uplynulou
mluvčí prostějovské policie.
sobotu možnost hovořit osobně
Že trafikantka nebyla zraněna? Vyjádře- s napadenou a okradenou trafiní tiskového mluvčího Zdravotnické zá- kantkou. „Nezlobte se, nemohu vám
chranné služby Olomouckého kraje ale k tomu případu nic říct, mám to zaká-

 
„Svačinka“ se nevyplatila
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zané od vedení firmy i policie. Snad jen
uvedu, že jsem rozhořčena nad tím, jak
policie věc prezentuje médiím...,“ řekla
exkluzivně Večerníku mladá prodavačka z trafiky.
Případu budeme i nadále sledovat.

Jedna noc, dvě vloupání Neuhlídal holčičku,
ta se toulala po ulici!

PROSTĚJOV Během noci ze středy
11. na čtvrtek 12. ledna došlo poblíž
centra Prostějova ke vloupání do
dvou zaparkovaných automobilů.
Ke škodám přišli majitelé aut, kteří
své plechové miláčky zaparkovali
v Šafaříkově a Kostelecké ulici.
„V prvním případě se pachatel za použití násilí vloupal do automobilu typu
Volkswagen Transporter zaparkovaného v Šafaříkově ulici. Neznámý pachatel
vozidlo prohledal, ale nic z něho neodcizil. Přesto poškozením auta způsobil
škodu, která dosud nebyla přesně vyčíslena, ale zjevně přesahuje částku pěti tisíc
korun. V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za přečin
poškození cizí věci a přečin krádeže ve

stádiu pokusu hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ uvedl k prvnímu případu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Ve druhém případě se dosud nezjištěný
pachatel násilím vloupal do osobního
automobilu typu Volkswagen Caddy,
který byl zaparkován v Kostelecké ulici.
„Také toto vozidlo pachatel prohledal
a ze zavazadlového prostoru odcizil
příklepovou vrtačku značky Bosch v zeleném plastovém kufříku. V tomto případě byla škoda vyčíslena na čtyři tisíce
korun na poškození vozidla a na další
čtyři tisíce korun na odcizené vrtačce.
Také pachateli tohoto skutku hrozí až
dva roky vězení,“ prozradil František
Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Nesvědomitost, nebo
jen shoda nešťastných okolností? Minulé pondělí se po Olomoucké ulici
toulala spoře oděná malá holčička,
kterou měl hlídat přítel její matky.
Ten ovšem usnul a dívenka se vydala
z domu na špacír po městě! Matku teď
bude řešit „sociálka“...
„V dopoledních hodinách pondělí devátého ledna si povšimnul oznamovatel
malého děvčátka, které se samotné,
nedostatečně obléknuté vzhledem
k počasí, pohybovalo po chodníku
v Olomoucké ulici. Než hlídka dorazila,
bylo místo monitorováno městským
kamerovým dohlížecím systémem. Ten
zaznamenal dva muže, kteří se dítěte ujali

a odvedli ho domů. Strážníci dotyčné
zkontaktovali, jeden z mužů byl právě
ten, který celou záležitost nahlásil,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníkům se záhy podařilo celý případ rozlousknout, a pro matku dítěte to
všechno nebude mít šťastnou dohru!
„Vyšlo najevo, že malou slečnu měl hlídat
sedmadvacetiletý přítel její dvaadvacetileté matky, která odešla na nákup. Jenže
opatrovatel usnul. Toho ratolest využila
a z bytu vyšla do ulice. Matka byla o celé
události vyrozuměna. Vrátila se z nákupu
ještě za přítomnosti hlídky, která celou
záležitost předala orgánu sociálněprávní
ochrany dětí,“ dodala Adámková. (mik)

Přepadení Petry Kvitové: STÁLE NIC NOVÉHO...
PROSTĚJOV Muže, který v úterý
20. prosince loňského roku přepadl v Jezdecké ulici tenistku Petru
Kvitovou, do jejíhož bytu se dostal
lstí a při potyččce dvojnásobonou
wimbledonskou vítězku pořezal
na levé ruce, policie stále nedopadla. Jak to tak prozatím vypadá, nezabrala ani odměna sto tisíc korun,
kterou na dopadení lupiče vypsali
majitel a členové prostějovského
tenisového klubu

Nemohl najít peníze
Před půlnocí v sobotu 7. ledna vyrážela hlídka do herny, kde se měl
nacházet neplatič. Nakonec bylo ale
zjištěno, že zmíněný zákazník pro
silné ovlivnění lihovinami nebyl jen
schopen rychle najít peníze. V přítomnosti strážníků se mu toto povedlo a útratu zaplatil. Vše proběhlo
v pořádku.

krimi

„Ohledně případu přepadení tenistky
Petry Kvitové mohu pouze zopakovat, co už bylo řečeno. Tedy že
ve věci prověřování tohoto případu
v současné době nejsou ke zveřejnění
žádné nové informace nad rámec
již zveřejněných tiskových zpráv.
Prověřování probíhá a policisté
usilovně pracují na objasnění všech
okolností případu a dopadení pachatele. V současnosti pečlivě vyhodnocujeme zajištěné důkazy a prověřujeme
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všechny zjištěné poznatky,“ odepsal
na dotaz Večerníku v pátek 13. ledna
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Policie je skoupá na slovo, veřejnost
pomalu zapomíná, bude se snad
nezmámý chlapík smát a celá tato
„prasárna“ mu nakonec projde bez
trestu? Pořád věříme, že spravedl(mik)
nost nezůstane slepá...
-  "> ? "    > @
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PROSTĚJOV S drogami je všechno špatně. A je jedno, jestli je„pouze“ berete, nebo dokonce vyrábíte či prodáváte. Stejně se pod jejich
vlivem dříve či později dopustíte něčeho, za co skončíte ve vězení tak
jako tak. Potvrdit by to mohl i sedmadvacetiletý Lukáš Spáčil, který se
minulé úterý postavil před prostějovský soud...
Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pětatřicetiletý Michal Nébl v garáži
u svého domu v Čechovické ulici
opakovaně vařil pervitin. Když mu
na to policisté přišli, putoval loni na
jaře před prostějovský soud, kde se ke
všemu přiznal. Následně otec dvou
děti vyfasoval 250 hodin veřejně
prospěšných prací. Jako svého parťáka, se kterým drogu vyráběl, uvedl Michal Nébl o osm let mladšího
Lukáše Spáčila z Hradčan-Kobeřic.
Mladý muž v té době žil s Michaelou

trest minul, neboť soud uznal, že jeho
potrestání by v tomto případě nebylo
vzhledem k dalším okolnostem účelné. „Děkuji paní soudkyně,“ netajil se
se svojí vděčností Lukáš Spáčil, který
se však vězení rozhodně nevyhne.
M., které pervitin pravidelně dodával. Strávit by v něm měl celkem sedm
Z těchto důvodů skončil taktéž před a půl roku. Důvodem je, že už dříve byl
prostějovským soudem. „S Michalem Néblem jsem žádné drogy nevyráběl, je to všechno jeho pomsta za
to, že mi dluží peníze,“ hájil se Spáčil.
Státní zástupce naopak upozornil, že
BYLI JSME
Nébl o Spáčilově podílu hovořil opaU TOHO
kovaně a fakticky nemá žádný důvod,
proč by si na něj cokoliv podobného
vymýšlel...
Soud se v souvislosti s podílem
Lukáše Spáčila na vaření pervitinu
nakonec ocitl v nepříliš záviděníhodné situaci tvrzení proti tvrzení.
Z tohoto důvodu byl nakonec Spáčil
BYLI JSME
zproštěn obžaloby a byl uznán vinným
U TOHO
pouze z toho, že pervitin prokazatelně
dodával slečně Michaele. I za to jej však .0         % 

odsouzen za opakované řízení pod vlivem drog a také za spáchání trestného
činu obecného ohrožení, za který mu
olomoucký soud napařil šestiletý trest.
Úterní rozhodnutí prostějovského
soudu je již pravomocné, obě procesní strany se na místě vzdaly práva
odvolání.

 ;    "#   

Na začátku září loňského roku došlo
ke vloupání do bytu ve zvýšeném
přízemí ve Spitznerově ulici. Pachatel do bytu vnikl po překonání
balkonových dveří, následně odcizil
dámské plavky a přesně nespecifikované množství klobás i mraženého
vepřového masa. Majiteli věcí tímto
jednáním způsobil škodu vyčíslenou
na devět set korun. Provedeným
prověřováním se prostějovským
policistům jako pachatele podařilo
ustanovit dvaadvacetiletého muže
z Prostějova. Za přečin krádeže
a přečin porušování domovní svobody mu hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Vybral cizí peníze

Předminulou sobotu 7. ledna krátce po osmnácté hodině v Průmyslové ulici odcizil dosud nezjištěný pachatel z košíku jedoucího jízdního
kola dámskou kabelku. Spolu s kabelkou její osmačtyřicetiletá majitelka přišla i o peněženku s finanční
hotovostí 1 250 korun, osobní doklady a dvě platební karty. Pachatel
odcizené platební karty poté použil
k výběru finanční hotovosti a platbě
za zboží v prodejně elektro. Celková
výše takto způsobené škody byla vyčíslena na 23 050 korun. Pachateli
tohoto skutku v případě dopadení
za přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Zloděj dopaden

V sobotu 5. listopadu loňského
roku došlo v brzkých ranních hodinách v jednom z prostějovských
barů k odcizení odloženého mobilního telefonu značky Samsung.
Neopatrnému majiteli telefonu tím
byla způsobena škoda vyčíslená
na deset tisíc korun. Provedeným
prověřováním se policistům jako
pachatele podařilo ustanovit jednatřicetiletého muže z Prostějovska.
Ten si na počátku ledna od policistů
převzal sdělení obvinění z přečinu
krádeže. Hrozí mu dva roky vězení.

Krkavčí táta

Z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý čtyřicetiletý
muž z Olomouce. Matce svých
dvou dětí bydlících v Prostějově od
června do prosince minulého roku
neplatí řádně výživné, přestože mu
tak bylo stanoveno rozhodnutím
Okresního soudu v Prostějově. Ten
stanovil výživné ve výši dvou tisíc
korun měsíčně na obě děti dohromady. V současné době tak podezřelý k rukám matky dluží celkem
čtrnáct tisíc korun. Za to může jít až
na dva roky do vězení.

Zranil se u lisu

Ve středu 11. ledna krátce po poledni
došlo ve firemním areálu ve Vrahovické ulici k pracovnímu úrazu. Muž při
ovládání lisu z dosud přesně nezjištěných příčin utrpěl zranění, se kterým
byl k následnému ošetření transportován do nemocnice. Příčina, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

Elisabeth ŠMÍDOVÁ
11. 1. 2017 48 cm 3,15 kg
Smržice

Kristýna PETRULÁKOVÁ
6. 11. 2017 53 cm 3,30 kg
Ptení

Dominik BUREŠ
9. 1. 2017 50 cm 3,25 kg
Ohrozim

Iva KUČOVÁ
7. 11. 2017 50 cm 3,30 kg
Prostějov

ku i její pokyny a lépe slyší i ostatní děti ve třídě,
i když třeba potichu čtou. Konečně dobře slyší
kamarády, snáze se zapojuje do společných her
a lépe poslouchá i doma,“ říká s nadšením Martina Kubešová, maminka malého Honzíka.
Vysílač a naslouchátka přitom fungují jako sada,
kdy zesilovač nosí učitelka na krku, nebo jej pokládá na lavici dětem, které právě hovoří či čtou.
Honzík tak děti přes svůj přijímač zřetelněji slyší
a neztrácí se například v textu, což se mu dříve stávalo při každé hodině společného čtení. Dnes je ale
situace zcela jiná. „Dříve Honzík často nerozuměl,
co paní učitelka říká, a přesně nevěděl, co mají za
úkol, což pro něj bylo dost nepříjemné. Teď s novými sluchadly a zesilovačem nosí z diktátů samé
jedničky a myslím, že ho škola mnohem víc baví,“
popisuje s úsměvem Martina Kubešová.
A chválu na nové na míru vyrobené pomůcky pěje
i sám Honzík. „S naslouchátky se mi dost daří, ve
škole teď slyším o hodně líp, hlavně když holky
potichu čtou. A taky slyším líp paní učitelku při
diktátech,“ popisuje malý školák, kterému přinesla
naslouchátka daleko více, než je lepší sluch.
„Honzík se dnes daleko více zapojuje mezi dětmi,
lépe zvládá školní docházku a celkově prožívá dny
daleko plnohodnotněji a spokojeněji. NADACI
  %  $   ;  AGEL upřímně děkujeme za podporu,“ uzavírají
#! .  společně rodiče Martina a Jan Kubešovi.

naslouchátka i zesilovač, pomocí kterého dnes
již zřetelně slyší učitele ve škole, kamarády
i rodiče. Na nákup naslouchátek a zesilovače
SCOLA přispěla malému Honzíkovi nadace
částkou dvacet tisíc korun.
„S novými naslouchátky a zesilovačem je Honzík
moc spokojený. Mnohem lépe slyší paní učitel-

PŘEMYSLOVICE, PROSTĚJOV
Smutek si každý z nás nosí v sobě
sám, ale o radost je dobré se podělit
s ostatními! A právě o to se už čtyři
roky snaží žáci z Přemyslovic, kteří
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

pravidelně před
Vánoci navštěvují pacienty LDN
prostějovské nemocnice. (mls)

H "  %    % "" %    $ 
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Foto: Dušan Matoušek

rozdávaly radost
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel) Většina z nás považuje sluch za samozřejmost a příliš se jím nezabývá. To ale neplatí o malém Honzíkovi Kubešovi
z Prostějova, který byl ještě nedávno o většinu
zvukových vjemů ochuzen. Díky příspěvku
NADACE AGEL má však nyní k dispozici nová

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-Myslímeinavaši
budoucnost!

Elena KUČÍRKOVÁ
9. 1. 2017 50 cm 3,75 kg
Prostějov

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Děti z Přemyslovic

Nikolas ZAŇÁT
9. 1. 2017 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Adéla FANTOVÁ
8. 1. 2017 52 cm 3,90 kg
Želeč

Školák Honzík 9%  D# 9 $%D

Natálie MÁLKOVÁ
9. 1. 2017 52 cm 3,20 kg
Konice

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

letos slavíme jubileum...
 

!

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Zdroj: MP Prostějov
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za desítky parkovacích míst v prostoru bývalé sodovkárny? „Celkový projekt Galerie
Prostějov počítá s podzemními garážemi
pro čtyři stovky vozidel. Tyto garáže budou pochopitelně smět využívat i návštěvníci kulturního sálu,“ zareagoval první náměstek Zdeněk Fišer.
Dotazy jsme přes tiskového mluvčího
položili také vedení společnosti Manthellan. Během uplynulého víkendu
jsme se však odpovědí nedočkali
a marně vyzváněl i mobilní telefon
samotného Juraje Aláče. Reakci se
vám budeme snažit zprostředkovat
v příštím čísle.
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Zmíněnou studii pro magistrát vypracuje
za sto tisíc korun olomoucká firma Alfa
Projekt. „Do konce ledna bychom měli
mít posudek k dispozici a poté se během
února rozhodneme, zda na projekt Manthellanu přistoupíme. Zároveň musíme
posoudit, na jak dlouho a za jaké peníze
bychom si kulturní sál pronajali. Můžeme také zjistit, že daleko rentabilnější by
pro město bylo, kdybychom si na jiném
místě postavili vlastní kulturák,“ připojil
náměstek primátorky za hnutí PéVéčko Jiří
Pospíšil.
Visí tu ale ještě jeden otazník, který Večerník požadoval vysvětlit. Jaká bude náhrada

PROSTĚJOV Celková rekonstrukce Národního domu za více než sto
milionů korun je rozplánována až
do roku 2020, ovšem už letos dojde k první etapě. Tou bude nová
střecha celé secesní budovy, kterou
obstará vítěz konkurzu firma ze
Vsetína.
Kompletní rekonstrukce střechy udělá rázný konec zatékání do budovy
Národního domu. Zahájena má být
nejpozději prvního dubna tohoto
roku. Jako ekonomicky nejvhodnější

vybrala hodnotící komise nabídku
společnosti H&B delta Vsetín, přičemž hodnotila trojici nabídek.
„Konkrétně se bude jednat o celkovou rekonstrukci střechy budovy a zajištění její plnohodnotné funkčnosti
a životnosti. Celková vysoutěžená
hodnota veřejné zakázky je téměř
7,7 milionu korun bez DPH,“ uvedl
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer (ČSSD) s tím, že stavební práce
budou financovány výhradně z prostředků města.
(red)

bude z Valašska

tějova. „Předpokládaná cena veřejné
zakázky je pět milionů a sedm set tisíc
korun a je vypsána na dobu tří let. Firma se postará o úklid všech budov, ve
kterých působí úředníci města,“ přidala
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Jak Večerník zjistil, pražská úklidová
firma IF Facility patří prostějovskému poslanci Radimu Fialovi! „Vítězství si samozřejmě vážím. Uspěli jsme
v elektronické aukci, kterou já osobně
považuji za absolutně nejtransparentnější způsob výběrových řízení. Moje
firma soutěžila v podobných zakázkách i v jiných městech republiky,
v některých konkurzech jsme uspěli,
v jiných zase ne,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Radim Fiala.
(mik)

Nová střecha „Národa“

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé
uzavřeli výběrové řízení na firmu,
která v následujících třech letech
bude uklízet všechny magistrátní
budovy. Pikantní na celé záležitosti je, že o čistotu a pořádek se bude
starat úklidová firma prostějovského poslance Radima Fialy!
„Výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku se zúčastnily čtyři specializované
společnosti. Dvě z nich však nesplnily
podmínky konkurzu, tudíž do závěrečného kola formou elektronické aukce
šly pouze zbývající dvě úklidové firmy.
Zásluhou nižší nabídnuté ceny zvítězila IF Facility z Prahy,“ prozradila Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky statutárního města Pros-
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za hodinu. „Není to víc jak sto padesát metrů,“ upozornil.
Jak tomu bylo doopravdy, ví jen onen
projíždějící „zběsilý řidič“...
(mls)

Zaparkovat před vlakovým nádražím
v Prostějově? Nemožné! Většina lidí
s touto variantou dlouhodobě ani
nepočítá. Kapacita parkoviště před

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle by lidé nejen
z Prostějova určitě uvítali! Za hlavním nádražím by mělo vzniknout
parkoviště, ze kterého by se lidé
měli dostat podchodem na nová
nástupiště i do přilehlé haly. O pozoruhodném projektu v současné
době jednají zástupci prostějovského magistrátu a Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC).

zjistili jsme

budovou hlavního vlakového nádraží
je skutečně žalostná. Neutěšená situace by se ale v dohledné době mohla
snad zlepšit. V prostoru za nádražím
ve směru k bývalému areálu OP Prostějov by totiž mělo vzniknout nové
parkoviště. Jeho výstavba stejně
jako vybudování podchodu a nových perónů by měly být součástí
modernizace celé trati, která má
vést mimo jiné ke zrychlení projíždějících vlaků stejně jako zvýšení
bezpečnosti. Moderní prostějovské nádraží by pak fungovalo obdobně jako třeba v Olomouci.
„České dráhy se SŽDC i městem
Prostějov o možnosti využít naše pozemky k připravovaným rozvojovým
záměrům v této lokalitě dlouhodobě jednají,“ potvrdil Večerníku Petr

Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých
drah.
Jak se nám dále podařilo zjistit, otázka přestavby prostějovského nádraží
má být spojena i s demolicí budov na
druhé straně kolejí, které se nacházejí v žalostném stavu. „Stavět se mělo
začít v roce 2021, bohužel tento
termín byl nedávno odsunut. Bojím
se, aby se tak nestalo na dobu neurčitou...,“ poznamenal Zdeněk Fišer,
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějov.
Aktuální prioritou podle něj tak zůstává úprava prostoru před budovou
ve směru do centra města. „Počítáme
mimo jiné s přemístěním zastávek
Městské hromadné dopravy. Na celou věc je v tuto chvíli zpracovávána
studie,“ uzavřel Fišer.
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hadl odstup, došlo k nárazu pravou
přední částí osobního automobilu do
levé zadní části autobusu. V autobusu
v době nehody bylo osm cestujících,
ke zranění přepravovaných osob ani řidiče nedošlo,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami. „Přestupek řidiče osobního automobilu policisté
vyřešili na místě uložením blokové pokuty
ve výši pěti set korun,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Naštěstí bez zdravotních následků se obešla srážka osobního vozidla s autobusem v Rovné ulici.
Šoféra škodovky prý oslnilo ostré sluníčko... Jeho chybu potrestali policisté
pokutou za pětistovku.
„Ve středu jedenáctého ledna kolem
patnácté hodiny došlo v Rovné ulici
k dopravní nehodě osobního automobilu s autobusem. V době nehody stál
autobus v zastávce. Sedmatřicetiletý
řidič vozidla značky Škoda byl podle
svých slov při objíždění autobusu oslněn sluncem. Z toho důvodu neod-
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„Zadali jsme vypracování vlastní studie
uspořádání kulturního sálu, jehož výstavbu
nám na konci uplynulého roku společnost
Manthellan nabídla v prostoru bývalé sodovkárny, který je v současnosti využíván
jako velké parkoviště. Podle projektu by
mělo jít o hrubou stavbu s osazeným venkovním pláštěm a okny. Do objektu budou
zavedena i všechna potřebná média až na
hranu samotného sálu. V původní verzi investor počítal s tím, že nový kulturní sál bude
postaven v úrovni okolního terénu, tedy že
půjde pouze o přízemní budovu. My jsme
však měli zcela jinou představu,“ prozradil
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Hned nato Večerníku vysvětlil, jak si
prostějovští radní nový kulturní sál
představují. „Chtěli jsme dvoupodlažní
objekt s tím, že v přízemí budou stejně
jako v případě Společenského domu
kanceláře a sociální zázemí. V patře by
pak byl vlastní kulturní sál. Zároveň se
nám v tuto chvíli zdá, že i celková rozloha budovy je podle návrhu Manthellanu
malá, rádi bychom prostor rozšířili. Mezi
Komenského a Wolkerovou ulicí je dost
místa. Námi zadaná studie má tedy za
úkol také zjistit, zda se do dané lokality
vejde všechno, co jsme v souvislosti s výstavbou nového kulturního sálu požadovali,“ nastiňuje nejbližší postup Fišer.

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV V případě výstavby
Galerie Prostějov v centru města se
výrazně pohnuly ledy. Hlavní investor
projektu, společnost Manthellan, zaslal
vedení magistrátu návrh budoucího
uspořádání obchodního centra u Špalíčku. A co je hlavní, Manthellan přímo
radním ukázal, na kterém místě chce
stavět nový kulturní sál místo stávajícího Společenského domu. Ten totiž
přijde zbourat! Konšelé nyní vyčlenili
peníze z rozpočtu na studii, která má
nabídku investora posoudit.
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Magistrát bude uklízet
SNÍŽIL
NOVÝ KULTURÁK <87=()BC/=7=
Jan Nagy
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PROSTĚJOV Minulé úterý 10. ledna o půl osmé ráno došlo v Jungmannově ulici v Prostějově ke
dvěma dopravním nehodám.
A představte si, za obě může jeden
a tentýž řidič nákladního auta!
Nejhorší je, že svou nesvědomitostí v prvním případě zranil ženu
stojící na chodníku.
„Nákladnímu automobilu značky
Nissan se z dosud přesně nezjištěných příčin během jízdy směrem
od Plumlovské ulice otevřelo pravé
křídlo zadních dvoukřídlých dveří.
Otevřené dveře zasáhly vpravo mimo
komunikaci stojící osmatřicetiletou
chodkyni. O několik desítek metrů

dále pak otevřené dveře poškodily
zaparkované vozidlo značky Volkswagen. Sražená chodkyně byla převezena k preventivnímu vyšetření do
prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo,“ zkonstatoval
průběh dvou kuriózních nehod František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody nebyla dosud vyčíslena. „Alkohol byl
u řidiče nákladního automobilu
i chodkyně vyloučen provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
(mik)
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Prostějov (mik) - Vedení města zareagovalo na stížnosti obyvatel sídliště
Hloučela a naplánovalo proto stavbu
chodníků místo vyšlapaných zkratek.
„Chodníky ve vnitrobloku Jana Zrzavého a ulice Kpt. Jaroše jsme naplánovali ze zámkové dlažby. Tento způsob
provedení zajistí, že lidé nebudou
chodit blátivými stezkami,“ uvedl Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky.
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optimistickým zjištěním. „Rád bych
opravdu věřil tomu, že se našinec ve
svém chování lepší. Když se podívám
do podrobných statistik,X tak ke snižování přestupkovosti dochází ve všech
ukazatelích. Patříme mezi města s nízkou kriminalitou a s velmi dobrým
stavem veřejného pořádku. Nicméně
je stále co zlepšovat a zejména předcházet protiprávním jednáním ve všech
oblastech života našeho města. Chci
také poděkovat všem občanům, kterým není lhostejné, co se kolem nich
děje, a zavolají na naši linku. Mnohdy
přispějí k objasnění věci, nebo dokonce
i přímo k zadržení pachatele protiprávního jednání,“ uzavřel toto téma Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.

Zdroj: MP Prostějov
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potýkat obyvatelé posledních tří
rodinných domů v Brněnské ulici.
Jednalo se o dílo „příliš horlivého
cestáře“ nebo „šíleného řidiče“?
Musela to být pořádná sněhová tsunami! Na domech stojících asi šest
metrů od silnice je jasně patrné, že

sníh vystříkl téměř čtyři metry vysoko. „Došlo k tomu ve čtvrtek někdy
po poledni, dům byl celý zaházený.
Bochany sněhu už z něj sice opadaly,
skvrny však zůstaly. Jsem přesvědčený, že to musel udělat řidič s pluhem,
který jel asi sedmdesátkou. Nikdo jiný.
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ihned zastavil a okamžitě převezl zraněného nezletilce do nemocnice. Policie teď zkoumá, kdo za nehodu může.
„V neděli osmého ledna před sedmnáctou hodinou došlo v Norské ulici
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PROSTĚJOV K neštěstí došlo předminulou neděli v Norské ulici. Dvanáctiletý chlapec vběhl do silnice
zpoza zaparkovaných aut. Projíždějící
řidič už nedokázal srážce zabránit, ale

k dopravní nehodě osobního automobilu s chodcem. Dosavadním šetřením se podařilo zjistit, že dvanáctiletý
chlapec do vozovky vběhl náhle z řady
zaparkovaných vozidel v době, kdy
tudy projížděl osobní automobil značky Volkswagen. Došlo ke střetu přední
části vozidla s chlapcem. Při dopravní
nehodě utrpěl zranění, se kterým byl
ošetřen v prostějovské nemocnici.
Tam ho i s rodiči ihned po nehodě
převezl pětačtyřicetiletý řidič poškozeného automobilu,“ popsal dramatické
okamžiky František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na automobilu byla předběžně vyčíslena na
dvacet tisíc korun. „Alkohol u řidiče byl
vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ upozornil
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Auto na Norské srazilo
DVANÁCTILETÉ DÍTĚ

PROSTĚJOV Takovou omítku by
nechtěl nikdo z nás. Mít nově natřenou fasádu kompletně zaházenou
špinavým sněhem totiž není nic
příjemného. Právě s tím se museli

NA VÁŠ NÁMÌT

Vedle mě bydlí devadesátiletá paní,
představte si, jak by to dopadlo, kdyby
zrovna šla po chodníku,“ popsal Večerníku Zbyněk Krajíček, který takto
hovoří i díky vlastním zkušenostem.
Dvě desítky let totiž pracoval právě
u silničářů.
„Naši řidiči jsou poučeni o tom, aby
jezdili opatrně obzvláště v obytné
zóně. Něco podobného se však nikdy
zcela vyloučit nedá. Někde může být
u krajnice více sněhu a je to. Každopádně Správa silnic je proti podobným případům pojištěna. Vím, že
v minulosti se už něco takového řešilo, jednalo se tuším o vytlučené okno
po odlétnutí kamene,“ zareagoval
prostějovský cestmistr Josef Grepl,
který však zpochybnil skutečnost, že
by sypač s radlicí dokázal od kruhového objezdu k uvedenému místu
zrychlit na více jak padesát kilometrů
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Z celkového počtu 7 464 spáchaných
přestupků v roce 2016 bylo řešeno
6 189 dopravních, což je třiaosmdesát procent. V blokovém řízení bylo
řešeno dohromady 3 533 přestupků
a uloženo blokových pokut v součtu za
726 800 korun. Navíc za nasazení tolik
mezi řidiči nepopulární „botičky“ vybrali strážníci vloni na poplatcích úhrnem 183 tisíc korun. Domluvou bylo
vyřešeno celkem 2 045 dopravních
přestupků, správnímu orgánu jich bylo
předáno 589. V rámci blokového čištění bylo strážníky v roce 2016 řešeno
1 218 přestupků, což je dvacet procent
všech dopravních.
Snížený celkový počet přestupků Prostějovanů oproti roku 2015 je docela

5 093

Prostějov (mik) - Uplynulý čtvrtek
si Prostějované zcela jistě všimli, že na
radnici zavlál černý prapor. Smutnou
událost vysvětlila primátorka města.
„Bohužel v těchto dnech zemřela bývalá zaměstnankyně magistrátu. Loni
na jaře odešla na vlastní žádost do
předčasného důchodu, kterého si naneštěstí příliš neužila. Na její památku
jsme tedy vyvěsili černý prapor,“ sdělila Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějov.

Za rok 2016 bylo přijato na tísňovou
linku 156 Městské policie Prostějov
celkem 7 412 tísňových volání, což
je dvacet oznámení denně. „Celých
padesát procent tvoří dopravní přestupky jako například stání ve vjezdu,
na vyhrazeném parkovišti a podobně.
Předmětem těch dalších je celé spektrum událostí, mezi nimiž jsou třebas
nedovolený zábor, skládka, podezřelé
chování osob, oznámené drobné i větší krádeže, narušování občanského
soužití, rušení nočního klidu, chování
bezdomovců, ale občané oznamují
i podezření na spáchání trestného činu
a události, ve kterých jsou příslušné podle věcné i místní příslušnosti jiné orgány, zejména orgány policie a zdravotní
služba,“ prozrazuje Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Díky všem těmto oznámením se
strážníkům podařilo vloni zadržet v mnoha případech pachatele
a předat policii případ podezření na
trestný čin. Tak tomu bylo přesně
třiaosmdesátkrát. Prostějované ale na
linku 156 oznamují i dopravní nehody, kterých bylo takto hlášeno celkem
sedmatřicet. „V posledních čtyřech letech se snižuje i počet přestupků proti
veřejnému pořádku. Je to způsobeno
tím, že dochází ke snížení počtu nedovolených skládek, odkládání odpadů

mimo místa k tomu určená. Na tomto
úseku je to zejména zásluha magistrátu,
který zajišťuje třídění odpadů, vytváří
podmínky pro svoz, ale i dohledem
strážníků v lokalitách. Snížení počtu je
způsobeno také nižším počtem rušení
nočního klidu. V některých případech
řešení přestupků, při provádění zákroku a neuposlechnutí výzvy, bylo nutné
použít donucovací prostředky podle
zákona. Tak tomu bylo v roce 2016
ve dvaceti případech, pouze jedinkrát
došlo ke zranění. Všechna použití byla
vyhodnocována a porušení nebylo
shledáno, vše bylo oprávněné,“ hodnotí
další úsek přestupkovosti Nagy.
Při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku v roce 2016
strážníci zjistili a předali Policii ČR
poznatky k různé trestné činnosti.
„Například k drogové problematice,
v několika případech k drogové trestné činnosti, vloupáním do objektů,
byly předány kvalifikované poznatky
k poškozování stromů, které vedly ke
zjištění možného pachatele. Předali
jsme konkrétně dvaašedesát případů podezření ze spáchání trestného
činu, zadrželi přímo při jeho spáchání jednadvacet pachatelů, předvedli 122 osob ke zjištění totožnosti,
pět ke správnímu orgánu. Strážníci
také zadrželi dvacet osob v celostátním pátrání. Podílíme se tak významně i na objasňování kriminality,“ pochvaloval si šéf prostějovských
strážníků
11 134
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původní zpravodajství
pro Večerník

4 287

Prostějov (mik) - Prostějovští radní
schválili rozpočtové opatření ve výši
110 000 korun na pořízení nové rozvodné skříně na elektrickou energii,
která bude instalována na budově
muzea na náměstí T. G. Masaryka.
„Naším úmyslem je napájet energií
jednotlivé akce pořádané na náměstí. Doposud jsme kabely vedli až od
Špalíčku, což bylo samozřejmě nepraktické. Nově tak budeme na podstatně kratší vzdálenost zásobovat
elektřinou mobilní kluziště v zimě,
přes léto pak různé kulturní či sportovní akce na náměstí,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.

7 412

PROSTĚJOV Je to pouze náhoda, nebo začátek setrvalého stavu?
Přáli bychom si všichni určitě to druhé. V Prostějově zaznamenali
strážníci městské policie za celý loňský rok 7 464 přestupků. A teď
se podržte, je to o neuvěřitelných 719 méně, než občané spáchali
v roce 2015! Večerník měl jako první možnost nahlédnout do statistiky Městské policie Prostějov, kterou navíc její velitel Jan Nagy
okomentoval a přidal i své postřehy.
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Pøes sto tisíc za skøíò

navštivte stále více oblíbenější inter

9 236

RYCHLÝ


zpravodajství

POČET
SPÁCHANÝCH PŘESTUPKŮ SE RAPIDNĚ
„Rád bych věřil tomu, že se lidé svým chováním lepší,“ říká šéf strážníků
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svému účelu neslouží nebo pouze naoko, v suterénech sklady zbraní. Poslední
předvánoční týden začal dvojnásobným
šokem. Při bezprecedentním útoku na
diplomata byl v turecké Ankaře zákeřně
zavražděn ruský velvyslanec Andrej
Karlov. Ať už islámský fanatik po činu
vykřikoval cokoli, hlavní motiv činu byl
zřejmý - narušit slibně se oteplující ruskoturecké vztahy, mající zcela zásadní vliv
na toužebně očekávané vyřešení konfliktu v sousední Sýrii.
Kamionový masakr na vánočním berlínském trhu opět dokázal zhoubnost
migrační politiky kancléřky Merkelové,
byť se vyšetřovací kotrmelce snažily zamaskovat pravou příčinu této tragédie.
Vzkaz plačících seniorů, kteří přišli před
Vánocemi o svého syna, prostřednictvím

Chtěla bych prostřednictvím Večerníku poděkovat za mobilní kluziště
v centru města, které bylo hodně využívané nejen mládeží, ale i nejmenšími dětmi a také seniory. Naší skupince, která ho skoro denně využívala, je
v rozmezí od dvaasedmdesáti do pětasedmdesáti let. A užili jsme si spoustu krásných chvil přímo na náměstí.
Alena Mazouchová, Prostějov

Dìkuji za kluzištì

Podle mého názoru je čištění chodníků od sněhu a náledí nedostatečné. Může
mi někdo vysvětlit, proč je chodník o šířce tří metrů očištěn pouze metrovým
pásem? Chápu, že čištění od sněhu včetně solení se provádí strojově, ale proč
se pracovník technických služeb nevrátí zpátky a chodník neočistí ještě alespoň
jedním metrovým pruhem? Takhle zde zůstávají pořád dva metry zledovatělého
povrchu, čímž se chodník stává nebezpečným!
Jarmila Nosková, Prostějov
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Velká část obyvatel města chodí nakupovat do marketu Billa i Penny Market
a musí se proto pohybovat po parkovišti a komunikaci mezi těmito dvěma
obchodními centry. Odstavné plochy a chodníky patří z části Bille Modletice a z části společnosti Likol Dubňany. Ještě se nestalo, aby se při náledí
nebo sněhové nadílce někdo z těchto vlastníků parkovacích ploch a zejména chodníků postaral o jejich schůdnost především tam, kde chodníky mají
mezi parkovišti značný příčný sklon. Pátečního dne jsem se musel brodit kalužemi a sněhovou břečkou, načež pracně udržoval rovnováhu na šikmých
plochách chodníků. Majitelům obou prodejen zřejmě stačí, že jim lidé nechávají vydělat a zcela evidentně jim na nich nezáleží. Ještě že ve svých reklamních sloganech neuráží kupující bývalým heslem „náš zákazník, náš
pán“. Zarážející je ale i skutečnost, že se pracovníci magistrátu, případně
Městské policie nezajímají o porušování povinnosti vlastníků pozemků,
využívaných veřejností, udržovat schůdnost a sjízdnost těchto ploch. Asi
je nezajímá, že nakupovat musí i senioři o vysokém věku a s pohybovými obtížemi či maminky s malými dětmi. Pamatuji doby, kdy majitel byl
povinen udržovat přilehlý chodník ke své nemovitosti a za neplnění byl
terénními pracovníky Městského úřadu upozorněn a často i pokutován.
Jiří Chudožilov, Prostějov

Starejte se o chodníky!

HLAS LIDU
  !

Poslední advent byl opět v naší zemi
z větší části ve znamení nákupní horečky
a z té menší, nikoli nepodstatné, duchovní přípravou na radostnou zvěst významných křesťanských svátků. Řekněme
rovnou - naštěstí. Ve světě kolem nás to
už není pravidlem...
Špatnými zprávami, a co hůře, lidským
utrpením se to jenom hemžilo. Vše
začalo ještě před adventem zásadními
vojenskými operacemi proti islámským
teroristům. To je samozřejmě nezbytné,
v tomto případě šlo ovšem o osvobození
dvou obrovských měst - iráckého Mosulu a syrského Aleppa. Výchozí situace vcelku podobná. V obou městech
množství civilistů, kterým je bráněno
odejít a naopak jsou hojně využíváni jako
lidské štíty. Školy a zdravotnická zařízení

TOMÁŠ KALÁB
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Do budoucna by mohlo být řešením, aby byla v nějakém pohotovostním režimu otevřena alespoň lékárna
v prostějovské nemocnici. Je totiž jasné, že kraj, město
ani nikdo jiný nemůže donutit soukromé provozovatele
lékáren k tomu, aby měli otevřeno. Laicky si ovšem myslím, že by se kraj mohl do budoucna pokusit vyjednat
určitou dohodu s prostějovskou nemocnicí, ke které má
vlastnický vztah, přestože ji ani sám neprovozuje. Třeba
by se tady nějaké řešení našlo.
Osobně jsem na naše „nemocné“ prostějovské Vánoce
již upozornil člena krajského vedení Dalibora Horáka,
který má zdravotnictví na starost, a doufám, že příští rok
se najde řešení, které pomůže Prostějovanům a lidem
z našeho regionu ještě lépe než letos.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

Najde se dohoda?

se samozřejmě projevilo i na lékárnách, které dosud měly
otevřeno alespoň po celý druhý vánoční svátek. To letos
nešlo a mnohdy novinkou zaskočení lidé se sháněli po lécích v situaci, kdy nebyla v regionu otevřena jediná lékárna.

J

etos to byl právě Olomoucký
kraj, kde se vyskytlo hned na
začátku epidemie nejvíce případů
chřipky. Jak správně podotkla média, byli jsme rádi, že zrovna děti
měly prázdniny, ovšem epidemiologové se děsili toho, až se právě
ony vrátí do škol. Chřipka má tak
další možnost se šířit, jelikož se
jistě najde někdo, kdo půjde do
školy oslaben, a někdo jiný, kdo
bude mít její virus v sobě, pak je
na průšvih zaděláno. Různě se
také zavírala pro návštěvy oddělení nemocnic a je docela možné, že
v době, kdy tuto analýzu budete
číst, tak budou třeba zavřené i nějaké školy. Ale nechci teď sýčkovat,
spíše se ptám, jak z toho ven?
sme již opravdu tak zdegenerovaná civilizace, že si na nás smlsne kdejaký virus? Neumíme tomu
nějakým přirozeným způsobem
zabránit? Než si sám začnu odpo-

L

P

vídat, mám pocit, že svůj díl viny
má podivné počasí, které v Prostějově se svou inverzí dokáže udělat
s průduškami divy, o čistý vzduch
nezavadíme a rychlé střídání mrazu s teplem nás de facto ničí. Teď
odbočím, inverze a mlha způsobila i to, že mnoho lidí mělo z letošního inovovaného silvestrovského ohňostroje doslova prd.
Ale fakt za to mohlo jen počasí,
takže komentáře na sociální síti
na adresu radnice nebo pyrotechnické firmy od některých
jedinců byly vážně na úrovni pomocné školy...
rostě místní počasí viry podporuje, ale vraťme se k nám samotným. Ano, jsme méně odolní, ano, jsme zpohodlnělí, ano,
naše tělo už se asi bez chemie virům bránit nedokáže, ano, měli
bychom s tím něco začít dělat.
Možná bude dobré se třeba vrátit

Říká se jak na Nový rok, tak po celý rok, tudíž zrovna tato analýza vznikala právě v první den roku 2017. Je pravda, že měla
těžkého soupeře, a to virózu, se kterou bylo bojováno. Ano, je
zvláštní, že epidemie viróz, chřipky a podobného svinstva nás
ohrožují čím dál častěji a pak si třeba moc neužíváme svátků, načež místo slavení trpíme pod dekou a bereme různé preparáty.
Následně se v podstatě vyčerpáni vracíme do práce, kde se po
nás očekává stoprocentní výkon...

A

k receptům starých babiček kořenářek a občas pozřít nějaké ty
zdravé byliny, o kterých ony moc
dobře věděly, na co jsou dobré
a že našemu tělu dokážou pomoci.
Bude třeba se imunizovat, jelikož
virů je čím dál více, bohužel se vrací i choroby, které jsme již považovali za dávno vymýcené, někde
se v tom procesu naší evoluce asi
v poslední době stala chyba.
bychom ale pomohli viry
nešířit, bylo by zatím dobré vrátit se k pravidlům obyčejné
hygieny. Takže hodně mytí, hlavně rukou, nekýchat a nekašlat na
otevřeném prostranství jako s prominutím dobytek, naopak zakrýt
si přitom ústa či nos, kapesníky
nenechat válet na všech možných
i nemožných místech. A když už
nemocný jsem, tak to vyležet, na
to máte ze zákona právo. Pomůžete sobě, ale i svému okolí. Moudrý
zaměstnavatel pochopí, že když
někoho nechá vyležet, tak si od
něj zajistí následně stoprocentní
výkon a zajistí si také, že mu dotyčný nakažený nepoloží půl firmy nějakým virem. Znovu ovšem
opakuji, tohle chápe osvícený zaměstnavatel, hloupému to bohužel
asi vysvětlit nelze. A bohužel těch
je tu také dost, obzvláště pak těch

Díky koordinaci kraje se podařilo zajistit otevření některých lékáren na Štědrý den a na Hod boží dopoledne
a na stejnou dobu na Nový rok. Za to jistě patří dík, ale
nejen během chřipkové epidemie by bylo dobré, kdyby
se podařilo zajistit stejným způsobem otvírací hodiny
i během zbytku vánočních svátků. V tomto ohledu se totiž
negativně projevila jedna velmi diskutabilní novinka, která spočívá v tom, že nákupní centra mají novým zákonem
zakázáno otevřít po dobu všech vánočních svátků. To

Zavøené lékárny

Jedním z témat, která hýbala diskusemi na sociálních sítích během nedávno proběhnuvších vánočních svátků,
se na Prostějovsku stala otázka otevření lékáren. Letos
to byl problém obzvláště palčivý, protože mnoho z nás
slavilo jak Vánoce, tak příchod nového roku v posteli,
na kterou nás upoutala chřipková epidemie nebo jiný ze
zdravotních neduhů; bylo jich v tomto období opravdu
hodně. Dobře to potvrzoval téměř dvojnásobný počet
léků, jenž byl v poslední době dodáván právě do prostějovských lékáren.

 ( 
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publicistika

zahraničních, kteří si udělali ve
svých firmách z českých zaměstnanců spíše otroky a jsou schopni
jim i v nemoci vyhrožovat. I tento
výdobytek totiž dorazil do prostějovského regionu.
Doufám, že vás dnešní analýza
nenakazí, naopak přeji všem, ať
jste zdraví jak řípa a překonáte
všechny viry, které okolo vás budou létat. A oni určitě budou, to
mi věřte!

ANALÝZA
2 
(2 

KAPKU VIRULENTNÍ O NEMOCNÉM LEDNU

dánské televize, že oni ani jejich blízcí už
nedají Merkelové hlas, hovoří zcela jasně.
Vkončícítajemnévánočnínocipakpřišla
zpráva o další tragédii, kdy ve vodách
Černého moře skončil život téměř celé
pěvecké části slavných Alexandrovců
a také u nás neznámé „doktorky Lizy“, jinak Jelizavety Glinkové, zakladatelky fondu Spravedlivá pomoc, která pomáhala
dětem na Donbase, od loňska i v Sýrii.
Netřeba ovšem končit smutně. Během
Vánoc přišly i radostné obrázky jásajících
obyvatel Aleppa, které bylo zbaveno
smrtelné schizofrenie, a ti, kteří se
nepřidali k evakuovaným ozbrojencům,
mohli po letech klidně dýchat. Život
se do zdevastovaného města vrací sice
pomalu, ale nezadržitelně. Jsme svědky
jedné z největších humanitárních operací v dějinách. Pro obyvatele Aleppa je
nový rok příslibem lepšího života, před
Silvestrem ohlášené příměří pak nadějí
pro zažehnání před šesti lety rozpoutané
blízkovýchodní krize.

letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...

zpravodajství

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

I Prostějov zasáhly SILNÉ MRAZY LIDL na Újezdě zavírá
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PROSTĚJOV Také samotný
Prostějov zasáhly v uplynulých dvou týdnech silné mrazy. Zatím nejsou hlášeny žádné zdravotní následky jako
v ostatních částech republiky,
kde si teploty silně pod bodem mrazu vyžádaly už i lidské životy. Na prostějovské
hvězdárně byla nejnižší teplota naměřena předminulou sobotu 7. ledna, a to minus 17,5
stupně Celsia.
„Měřicí přístroj máme umístěn
devět a půl metru nad zemí u kopule hvězdárny, tudíž naměřené
hodnoty nemusí být nejvyšší.
Když jsme v sobotu sedmého
ledna naměřili sedmnáct a půl
stupně pod nulou, kolegyně mi
říkala, že v Kostelci na Hané měli
skoro dvacet stupňů pod bodem
mrazu. Je to samozřejmě možné,

zvláště když teplotu někdo měří
u země,“ řekla Večerníku Božena
Černohousová, meteoroložka
astronomického oddělení prostějovské hvězdárny.
„Zažili jsme velmi mrazivé období, ale vzpomínám na daleko
horší doby. Přesně před třiceti
lety v roce 1987 jsme měli v Prostějově 29 stupňů pod nulou, dva
roky předtím 27 stupňů mrazu.
Pamětníci si jistě vzpomenou
i na rok 1979, kdy sice nejnižší
teploty dosáhly něco málo přes
16 stupňů pod nulou, ale Prostějov přikryly i závěje sněhu a v republice byly vyhlášeny takzvané
uhelné prázdniny,“ vzpomíná Božena Černohousová.
„Paní Zima“ ještě určitě neřekla poslední slovo, silné mrazy
jsou i v Prostějově předpovídány až do konce ledna.
(mik)

Namìøené minimální teploty v Prostìjovì v roce 2017

Datum
Teplota
1. ledna
-9,7
2. ledna
-8,1
3. ledna
-5,2
4. ledna
-0,2
5. ledna
-6,0
6. ledna
-13,1
7. ledna
-17,5
8. ledna
-12,8


Čas
6.14
7.21
6.19
4.17
22.02
23.35
7.47
23.15

Datum
9. ledna
10. ledna
11. ledna
12. ledna
13. ledna
14. ledna
15. ledna

Teplota
-14,1
-13,9
-12,6
-6,0
+0,4
-0,6
-3,4

Čas
0.39
4.55
7.29
7.39
1.32
8.29
4.27
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Zdroj: Astronomické oddělení Hvězdárna Prostějov

a PŮJDE K ZEMI
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„Ihned po čtyřiadvacátém lednu bude
následovat vyklizení prodejny, na které plynule navážou stavební práce. Ty
budou probíhat za oplocením na pozemcích, na něž z důvodu bezpečnosti bude zamezen přístup veřejnosti.
Průběh stavebních prací by neměl vést
k žádnému závažnějšímu omezení dopravy v okolí prodejny,“ reagovala na
dotaz Večerníku Zuzana Holá, tisková
mluvčí společnosti Lidl.
Prodejna v ulici Újezd získá po rekonstrukci moderní architektonický
vzhled, nově uspořádaný vstup, velkoryse pojatý prostor s dostatkem denního světla, který umocní méně barev
v interiéru či použité osvětlení. „Novinkou budou například širší uličky,
větší úsek čerstvých potravin, komfortnější odkládací prostor u pokladen

nebo toalety pro zákazníky s přebalovacím pultem,“ prozradila Holá s tím,
že na pohodlí je myšleno i na parkovišti. Všechna místa budou proto
nově rozšířena ze stávajících 2,50 na
2,70 metru.
Budova by po rekonstrukci měla být
šetrnější k životnímu prostředí. „Bude
využívat energeticky úsporné a zároveň příjemné LED osvětlení. K ochraně životního prostředí přispějí lepší
tepelně izolační vlastnosti budovy
a především použití ekologických
chladicích technologií. Využíváno
bude rovněž odpadní teplo z vybraných technologií,“ upozornila tisková
mluvčí společnosti Lidl.
Po dobu rekonstrukce mohou zákazníci, kteří si oblíbili tento market, využívat druhou prodejnu v Anenské ulici. I ta by v dohledné době měla projít
obdobnou modernizací. Její termín
však zatím nebyl stanoven.
(mls)

!"!#$%
Z titulní strany

➢

PROSTĚJOV Od samého
počátku se Večerník věnuje
situaci kolem obnovy židovského hřbitova ve Studentské
ulici. V minulém vydání jsme
jako první přinesli zprávu
o petici, v níž prostějovští
obyvatelé protestují proti
jakémukoliv zásahu do parku před Reálným gymnáziem a základní školou města
Prostějova. Petice, kterou podepsalo 3 126 občanů, byla
předána primátorce Aleně
Raškové. Na čtvrteční tiskové
konferenci se Večerník zeptal,
zda se rada města tímto podnětem občanů zabývala a s jakým výsledkem. Reakce na
sebe nenechaly čekat...

MICHAL KADLEC
Během uplynulého týdne se na toto
téma strhla lavina diskusí, která pronikla dokonce až na Pražský hrad!
Některé hodně zjednodušené názory
nyní nejen v internetových diskusích
hovoří o tom, že Prostějov je snad centrem antisemitistické zrůdnosti, které
se neomaleně postavilo proti úmyslu
ortodoxních Židů z USA přeměnit
zmíněnou lokalitu v pietní místo. Jenže, kdo situaci skutečně sleduje, ví, že
tomu tak není...
O co jde? Na území parku se totiž kdysi nacházel velký židovský
hřbitov, který město Prostějov nechalo pod tlakem nacistů za druhé
světové války zrušit. Před časem se
našla skupina amerických Židů,
která by stála o jeho obnovu.
„V první řadě bych chtěla říct, že
v žádném případě nejde o petici proti židovskému hřbitovu nebo Židům
vůbec! Jde o podnět občanů za zachování stávajícího stavu parku a jeho
okolí ve Studentské ulici, a to v plném
rozsahu beze změn. Přesně takto se
protest petičníků nazývá,“ zdůraznila
Alena Rašková (ČSSD), primátorka
statutárního města Prostějova. „Petici jsme na radě přijali a nyní projde
určitým kolečkem mezi jednotlivými
odbory magistrátu, které se k dokumentu musí také vyjádřit. Co se týká
nás radních, my jsme se rozhodli petici podstoupit zastupitelstvu s tím,
že chceme občanům v tomto případě
vyhovět,“ uvedla Rašková.
Krok vedení města by mohl znamenat jediné, že budou odmítnuty
veškeré stavební zásahy, které si naplánovaly dobročinná nadace Kolel
Damesek Eliezer a Federace židov-
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ských obcí. „My zatím nevíme,
co židovská obec plánuje... Na
posledním jednání vloni na
podzim jsem se s jejími představiteli dohodl, že nám
předloží projekt pietních
úprav bývalého hřbitova,
dosud jsme ale žádné návrhy neobdrželi,“ pokrčil rameny
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova.
„Všichni víme, že
se stále bavíme o pietním
místě. Žádný židovský
hřbitov ve
Studentské
ulici už není,
je tam park
a parkovací
stání pro automobily. Toto
místo navíc bylo
nedávno prohlášeno za kulturní
památku, takže
veškeré stavební
změny, které by
se zde prováděly,
musely by projít
schválením Památkového úřadu.
A to platí i pro nás, jako vlastníky pozemku. Cokoliv bychom zde chtěli
změnit, museli bychom podstoupit
náročné a dlouhé jednání s památkáři. Lokalita ve Studentské ulici je tedy
nyní jaksi zakonzervována,“ přidal
Jaroslav Šlambor (KSČM), uvolněný
radní Prostějova.
Proti jakýmkoliv zásahům do parku ve Studentské ulici se negativně
vyjádřilo největší množství lidí,
jaké kdy petici v historii Prostějova
podepsalo. „Jak známo, tuto petici
podepsaly přes tři tisícovky občanů,
což je v historii Prostějova skutečně
největší počet. Převzala jsem celkem
207 podpisových archů,“ potvrdila
vážnost situace první žena prostějovské radnice. „Když si vezmete, že
máme celkem pětačtyřicet tisíc obyvatel a třetinu tvoří děti, tak jde zhruba o deset procent dospělé populace.
A to je hodně velká skupina lidí! Znovu ale důrazně upozorňuji, že občané
Prostějova v petici neprotestují proti
židovskému hřbitovu a proti Židům
jako takovým už vůbec ne! Byla bych
velice nerada, kdyby vznikaly jakékoliv protižidovské nálady,“ varovala primátorka Rašková.
Ovšem marně... Na konci minulého
týdne rozpoutal nejmenovaný celostátní deník doslova protikampaň,
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která strhla lavinu kritiky chování
občanů Prostějova. Celá petice prý
byla zmanipulovaná, neboť její
autoři údajně strašili občany kompletní obnovou pohřebiště, kácením stromů, rušením parkoviště
a podobně. Petiční výbor při shánění
podpisů údajně navíc využil vizualizace budoucího uspořádání parku ve
Studentské ulici, který měl být podle
plánů židovské obce obehnán zdí!
„Uvedený článek dokumentuje, do
jaké ´zájmové´ i profesní žumpy se
propadla česká žurnalistika, jakých
otřesných manipulací se dopouští.
K naší pozvánce rodičům ´reálky´
bych sdělil tolik. Obrázek se zděným
plotem z její přední strany byl stejně
jako mapky na zadní straně stažen
z internetových stránek magistrátu
a není náš problém, že v tu dobu to
byla opravdu jediná vizualizace naznačující cíle projektu. Pro náš výbor
nebyl důležitý druh plotu, ale právě
fakt, že se jedná o plot, tedy zábranu
volného pohybu osob. Nebo prosazoval pan Jelínek někdy snad něco
jiného než zrušení drtivé většiny stávajících chodníků a laviček parku,
přilehlého parkoviště a vytvoření
uceleného, plotem pevně ohraničeného a zcela neprůchozího „pietního
místa“ ve shodném územním rozsahu
a umístění, jako byl původní hřbitov,

do kterého budou postupně umisťovány nalezené a dále nalézané náhrobky? Kdo ví, jestli náhrobků bude
opravdu osm, dvanáct, nebo se jich
nakonec nalezne tolik, kolik jich je na
vizualizaci? Druh plotu je podle vás
pro občany pro podpis petice klíčový?
Toto prý údajně způsobilo zásadní
oklamání veřejnosti? Co řešili lidé podepisující petici? Zděný či živý plot,
nebo to, že je to opravdu plot a s tím
spojený zánik parku, který je součástí
jejich domova od narození?“ ptá se ve
svém vyjádření pro Večerník Aleš Michálek, člen petičního výboru.
Večerníku se vyjádřil i zástupce
dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. „Skutečně nevím, jak ten obrázek s cihlovou zdí vznikl, ale ani nevím, co má
znázorňovat. On totiž nereflektuje
ani historická fakta, ale je především
mimo jakýkoli seriózní návrh něčeho,
co by někdo mohl vážně požadovat.
Tady se musíte ptát města, kde se to
vzalo. Mám potvrzeno od naší nadace, že to nikdo nepředkládal městu
ani při první návštěvě v roce 2013,
u které jsem nebyl. Tehdy se pouze
umístila před školu replika náhrobku
rabína Horowitze,“ napsal do redakce
Tomáš Jelínek k vizualizaci parku ve
Studentské ulici, podle které je celý
prostor obehnán zdí. Právě s ním měli

petičníci „strašit“ obyvatele žijící v této
lokalitě. „Současná myšlenka našeho
návrhu vychází z vymezení hranic
původního hřbitova, který je dnes
kulturní památkou, a to pouze zeleným plotem! V části u Tylovy ulice navrhujeme zídku zhruba sto pětadvacet
centimetrů vysokou a deset až dvacet
metrů dlouhou pro umístění nalezených fragmentů náhrobních kamenů.
Zídka může být nakonec i v jiné části
obvodu, protože jsme s jednáním na
počátku. Vnitřek plochy by měl současnou parkovou úpravu s tím, že by
zeleň byla i místo současného parkoviště. Branka pro veřejnost má stát na
místě původního vstupu u Lidické ulice. Ta hlavní změna pro lidi ze školy
a okolí je přeložení cest. Náš současný
návrh předpokládá, že by se plocha
hřbitova obcházela. Kapacita těchto
cest a jejich řešení je něco, co by se
mělo upřesňovat v jednání s technickými odbory magistrátu. Lidé by museli ujít několik metrů navíc, ale město
získá zajímavou památku. Věřím, že
radnice nakonec k jednáním přizve
i zástupce školy, aby se vše mohlo
věcně projednat,“ vzkazuje Tomáš Jelínek.
Ať je pravda na jedné či druhé straně, díky tomuto tématu má Prostějov o ostudu postaráno. „O petici
jsem hovořil už s desítkami občanů,

kteří dokument podepsali. Na základě jejich vyjádření si opravdu myslím,
že byla zmanipulována! Lidé se lekli
toho, když jim zástupci petičního
výboru ukazovali park celý obehnaný vysokou zdí a mřížemi. Přitom už
v létě loňského roku jsme v Radničních listech informovali všechny Prostějovany, že zástupci židovské obce
od tohoto záměru už upustili a jednají
s námi o daleko menších úpravách tohoto pietního místa,“ řekl Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovské primátorky. „Je z toho teď
celostátní kauza a podle mých aktuálních informací se celou záležitostí už
zabývá samotná Kancelář prezidenta
republiky. Ano, je to velká ostuda, ale
na petici si někdo prostě honí politické body,“ míní náměstek.
Jenomže jak informujeme na začátku
této reportáže, radní petici podepsanou více než třemi tisícovkami občanů doporučují zastupitelstvu schválit!
„To je pravda, ale jde o prozatímní
stav. K petici se ještě budou vyjadřovat odborníci z jednotlivých odborů
magistrátu. Jakmile obdržíme jejich
stanoviska, můžeme rozhodnutí rady
změnit,“ komentuje další možný vývoj
Jiří Pospíšil.
Podle informací Večerníku se radní
k celé záležitosti vrátí už při nejbližším jednání v úterý 24. ledna.

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
REKORD! HANÁCI BYLI NA TŘI KRÁLE ŠTĚDŘÍ 
NÍK

Konická charita získala od občanů 468 987,
prostějovská vybrala možná až 880 000 korun

Øeditelka
domova odvolána
Víceměřice (mls) - Domov u rybníka ve Víceměřicích hledá nového
ředitele či ředitelku. Nastoupit by
měla od dubna letošního roku. Dosavadní šéfka Marcela Burová byla
totiž vedením obce odvolána. Důvody tohoto kroku odmítl starosta
obce pro Večerník komentovat. Domovu aktuálně chybí i pracovníci
v sociálních službách, provozní elektrikáři, údržbáři a další pozice. Jestli
však došlo k hromadnému odchodu
v návaznosti na změnu první žen, se
nám nepodařilo potvrdit či vyvrátit.
Večerník se bude celé kauze věnovat
v příštím vydání.

PROSTĚJOVSKO Tak to je úspěch! Tři králové se letos vydali koledovat v třeskutém mrazu. Přesto se jim podařilo vybrat
zatím nejvíce peněz ze všech dosavadních sedmnácti ročníků.
Ve srovnání s dosud rekordním loňským ziskem vzrostla na
Konicku částka přesně o 14 699 korun! V prostějovském děkanátu konečná čísla doposud nejsou známa, vybraná suma však
nepochybně přesáhne hranici 850 tisíc korun.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Letos se na Prostějovsku a Konicku koledovalo v sobotu 7. ledna. Pro konickou charitu
chodilo po domech rekordních 117 skupin
po čtyřech lidech, peníze pro prostějovskou
charitu cinkaly dokonce do nevídaných 235
pokladniček! Ve srovnání s loňským rokem
jich bylo o plný tucet víc. „Nejmladší koledník měl pouhých jedenáct měsíců. Koledoval
na Štarnově a dle informací rodičů si koledu opravdu poctivě odchodil,“ zmínil jednu
z perliček Marek Navrátil, ředitel konické charity. Na Konicku by peníze ze sbírky měly
pomoci zejména při podpoře domácí hospicové péče. „Naši pracovníci už nyní asistu-

NEJ Tøíkrálové sbírky...
5. Horní Štěpánov
24 384

25 728

4. Čechy p/K
25 319

32 271
3. Lipová

2. Ptení

1. Konice

70 479

* 

5. Stínava
38,14

4. Ochoz
38,86

3. Březsko
55,26

2. Rakůvka
73,09

1. Hačky
77,92
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   *

jí lidem, kterým doktoři nemohou pomoci
a tlumí se u nich pouze bolest. Takoví lidé nemusí konec svého života prožít v nemocnici,
ale doma mezi blízkými. Těm pak nabízíme
částečnou pomoc při péči například při aplikaci léků. K tomu je však třeba patřičné vybavení, které v tuto chvíli nemáme,“ prozradil
Navrátil.
I v Prostějově se loni vybralo dosud nejvíce v historii, a to 855 296 korun. V pátek
13. ledna bylo sečteno celkem 168 pokladniček, které vynesly v součtu 632 260 korun. Pokud by průměrný výnos na jednu
pokladničku zůstal stejný, pak se dá odhadovat výsledek lehce přesahující 880 tisíc korun. I zde se tedy dá předpokládat, že padne
dosavadní rekord. „Vybrané peníze by měly
letos směřovat na pořízení nového auta pro
zdravotní službu, která dojíždí za pacienty
do jejich domovů a také na budoucí opravy charitního centra Marta v Martinákově
ulici,“ prozradil Večerníku Vít Forbelský
z Charity Prostějov.
Pro jednotlivé charity představuje Tříkrálová
sbírka významný přísun peněz do jejich rozpočtů. „Navíc to vnímáme jako velmi dobrou
zpětnou vazbu. Čím dál víc lidí má s našimi
službami osobní zkušenost a výsledky sbírky
by mohly být znamením, že jsou snad s naší
prací spokojeni,“ vyjádřil se Marek Navrátil,
který před sedmnácti lety stál u samotného
zrodu tradice Tříkrálových sbírek.
Organizátoři z Charity Konice i Prostějov společně poděkovali všem, kteří se na
Tříkrálové sbírce podíleli. Kromě dárců
směřovalo poděkování zejména směrem
ke koledníkům, kteří se museli letos potýkat s teplotami hluboko pod bodem
mrazu. „Všem posíláme upřímné Pán Bůh
zaplať!“ vzkázali.
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VÝSLEDKY TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH NA KONICKU
Bohuslavice
Brodek u Konice
Březsko
Budětsko
Buková
Čechy pod Kosířem
Dzbel
Hačky
Hluchov
Horní Štěpánov
Hvozd
Jesenec
Kladky
Konice
Laškov
Lipová

10 666,00
19 664,00
11 771,00
10 143,00
14 021,00
25 319,00
6 848,00
7 870,00
4 845,00
24 384,00
19 385,00
7 694,00
12 843,00
70 479,00
21 791,00
25 728,00

Ludmírov
Ochoz
Pěnčín
Polomí
Přemyslovice
Ptení
Stínava
Raková
Rakůvka
Skřípov
Stražisko
Suchdol
Šubířov
Vysoká
Zdětín

17 708,00
7 463,00
13 439,00
6 500,00
20 749,00
32 271,00
6 026,00
4 570,00
8 040,00
7 419,00
12 701,00
22 932,00
5 855,00
1 675,00
8 270,00

CELKEM

68 987,00

Nejštědřejší lidé na Konicku žijí

v Hačkách, Rakůvce a Březsku
KONICKO Statistika nuda je, má však cenné údaje. Proto se Večerník na některá čísla
z Tříkrálové sbírky podívali pod drobnohledem. A zjistili jsme zajímavé věci. Například,
že kdyby při Tříkrálové sbírce byli všichni obyvatelé Prostějovska stejně štědří jako lidé
v Hačkách, vybralo by se v celém regionu přes osm a půl milionu korun.
I letos jsme pro vás sestavili žebříček jednotlivých obcí. Z něj vyplývá, že každý obyvatel Haček
do sbírky přispěl průměrně částkou 78 korun, u občanů Rakůvky to byly 73 koruny a Březska
55 korun. Tento žebříček se ve srovnání s loňským rokem nijak výrazněji nezměnil, pouze
Hačky vystřídaly Rakůvku na jeho vrcholu a také se do něj dostal Ochoz u Konice.
(mls)

V Nìmèicích mají
    $
Němčice nad Hanou (mls) - Zastupitelstvo Němčic nad Hanou schválilo nový rozpočet, ve kterém počítá
s příjmy ve výši kolem 47 milionů
korun, výdaje by pak měly dosáhnout zhruba 51,5 milionu korun.
Z toho vyplývá, že schodek letošního městského rozpočtu bude činit
čtyři a půl milionu korun.

Pozor! Tøi dny
nepojedou vlaky
Nezamyslice (mls) - Od úterý 17. do
čtvrtka 19. ledna vždy od 8:00 do
15:00 hodin bude uzavřena železniční trať mezi Olomoucí, Prostějovem a Nezamyslicemi. České dráhy
musí po dobu výluky všechny vlaky
nahradit autobusovou dopravou.
Vzhledem k odlišné jízdní době
bude platit odlišný jízdní řád. Pokud
tedy budete chtít být někde včas, věnujte zvýšenou pozornost plánování
cesty. Kompletní informace k výluce
najdete na stránkách www.cd.cz/
omezeniprovozu.

Zbourají
starou èistièku
Kostelec na Hané (mls) - Kostelecké zastupitelstvo rozhodlo
o odstranění staré čistírny odpadních vod. Za bezmála půl milionu
korun nefunkční přístroj zbourá
společnost OHL ŽS z Brna.

Měl opravit auto,
SNÍH
NA
VRCHOVINĚ:
běžkaři
mohou
vyrazit!
totálně jej zničil!
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PROSTĚJOV Je to jako lavina.
Jedna stížnost za druhou se valí
na Miroslava S. z Krumsína. Muž,
který by měl opravovat auta, se
k nim chová hodně svérázným
způsobem. Peníze přitom dluží,
kam se jen podívá...
Negativní zkušenost s Miroslavem
S. z Krumsína má celá řada lidí. „Svoje auto jsem mu dala do opravy. Po
dvou měsících jsem je s pomocí policie našla v Olomouci na odlehlém
parkovišti. Bylo nepojízdné a totálně
na odpis! Škodu odhaduji na šedesát tisíc korun. Podala jsem něj sice
trestní oznámení, ale vše se řeší jako
přestupek. Peníze si musím vysoudit
v občanskoprávním sporu,“ sdělila
na facebookovém profilu Prostějov
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Foto: Facebook

bez cenzury jedna z poškozených.
„Jestli bude nějaká hromadná žaloba na tohoto muže, tak se ráda připojím. Klidně ji i napíšu. Dluží mi
už čtrnáct tisíc a stále lže,“ přidala se
paní Marie.
Podobných reakcí se přitom objevila již celá řada. Samotného pana
Miroslava se Večerníku kontaktovat
nepodařilo. Není to ostatně nic jednoduchého, jeho facebookový profil
byl nedávno zrušen. Důvod je asi
všem jasný...
(mls)

PROSTĚJOVSKO Přestože uprostřed týdne připadl sníh, pro
běžkaře na Drahanské vrchovině podmínky stále ještě nejsou
zcela ideální. Kdo však má chuť
i čas, může to určitě zkusit už nyní.
Připraveny jsou pro něho čtyři
protažené běžkařské okruhy: Benešovský, Protivanovský, na golfu
v Kořenci a okruh na Suchém.
Na Drahanské vrchovině lze s běžkami vyrazit na celkem osm okruhů.
Kromě výše uvedených se jedná ještě o okruh v okolí Malého Hradiska,
Okrouhlé, Velenova a mezi Kořencem a osadou Melkov. Druhá polovina okruhů však kvůli nedostatku
sněhu není v tuto chvíli sjízdná.
„Jel jsem z Protivanova na Benešov, Suchý a zpět. V Protivanově
levá část okruhu projetá běžkaři,
pravá strana úplně zafoukaná. Dál
na Benešov to bylo v lese dobré,
cesty byly jako vždy prohrnuté.
V Benešově to bylo nejlepší. Na
pastviskách byly skútrem projeté
stopy. Cestou na Suchý kolem silnice jsem potkal skútr, projel část úse-

zjistili jsme
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ku, ale bez stopovače. Na Suchém
byly stopy projety od lidí. Zpátky
na Protivanov lesem se to dalo,
ale opět část prohrnuta od lesáků.

Chtělo by to ještě něco napadnout,
ale jinak pěkné svezení,“ popsal
svůj páteční výlet jeden z běžkařů
na výborných webových stránkách

   !
Foto: Martin Zaoral

www.lyzarsketrasy.cz, kde najdete
perfektní informace týkající se aktuální situace na běžeckých trasách
na Drahanské vrchovině.
(mls)

Rychlý zloděj v Pivíně

V úterý 10. ledna před devatenáctou hodinou kontrolovali policisté v Plumlově
osobní automobil a jeho čtyřiatřicetiletou řidičku. Po negativní dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu policisté u ženy provedli orientační
zkoušku na přítomnost jiných návykových látek. Ta ukázala drogy amphetamin a metamphetamin. Žena požití
zakázaných látek popřela a dobrovolně
se podrobila odbornému lékařskému
vyšetření. Další jízdu policisté řidičce
zakázali. V případě, že se přítomnost
omamných a psychotropních látek potvrdí, hrozí ženě za přestupek podle zákona o silničním provozu pokuta až do
výše 20 tisíc korun a zákaz řízení všech
motorových vozidel až na jeden rok.

Požití drog nepřiznala

Minulé úterý 10. ledna o půl třetí odpoledne během jízdy z Němčic nad Hanou do Mořic odcizil dosud nezjištěný
pachatel z košíku jízdního kola tmavě
modrou textilní tašku. S tou její sedmapadesátiletá majitelka přišla mimo jiné
i o mobilní telefon značky Nokia, oblečení a peněženku s finanční hotovostí
16 050 korun, osobními doklady a platební kartou. Celková výše způsobené
škody přesáhla sedmnáct tisíc korun.
V případě dopadení pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Okradena za jízdy

Z přečinu ohrožení výchovy dítěte obvinili kriminalisté rodiče z Prostějovska.
Uvedeného skutku se obvinění měli
dopustit tím, že od května do konce
roku 2016 své dva syny řádně neposílali do školy a nezabezpečovali tak jejich
povinnou devítiletou školní docházku.
V důsledku toho první z nich neomluveně zameškal pětaosmdesát vyučovacích hodin a druhý dokonce 210 hodin!
Jednání se obvinění dopouštěli přesto, že
byli na neomluvenou absenci a současně
na nutnost zajišťovat školní docházku
svých synů ze strany školy opakovaně
upozorňováni. V případě prokázání viny
a odsouzení jim za přečin ohrožování výchovy dítěte hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta.

Neposílali je do školy

Uplynulé pondělí 9. ledna po jednadvacáté hodině došlo v Pivíně ke krádeži
dámské kabelky z osobního automobilu, a to ve chvíli po zaparkování, kdy
majitelka ještě seděla uvnitř! Kabelku
měla položenou na sedadle spolujezdce, načež dosud nezjištěný pachatel si
otevřel dveře, úlovku se zmocnil a poté
z místa utekl. Odcizením kabelky s peněženkou, osobními doklady, dvěma
platebními kartami, penězi a mobilním
telefonem ženě vznikla škoda vyčíslená
na jedenáct tisíc korun. Neznámému
pachateli tohoto jednání hrozí v případě dopadení dva roky vězení.
FOTOGALERIE
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Něco podobného tu nebylo k vidění už
hodně dlouho! Po drahných sedmi letech
se letos opět bruslilo - a možná ještě bruslit
bude - na zamrzlé plumlovské přehradě.
Naposledy přitom led na této nádrži zamrzl v lednu 2010. V následujícím obdo-

Bruslí se i na pøehradì

volně dostupné po celý den, a jakmile se
setmí, zapínáme osvětlení. Je to ale závislé
na počtu lidí, nemá cenu svítit pro jednoho
bruslaře. Pokud ale bruslí více lidí, svítíme
zhruba do devíti večer,“ prozradil Elfmark
a dodal: „Doufám, že počasí vydrží a hlavně děti si kluziště užijí dosyta.“ K dispozici
jsou i branky, takže si různé party mohou
„strčit“ klidně i hokej.

KŘEMENEC Na jezdeckou chybu
doplatila řidička „škodovky“, která skončila v zasněženém příkopu
u silnice poté, co se údajně lekla
protijedoucího auta. Karambol se
naštěstí obešel bez zranění, šoférka ale byla policisty „ohodnocena“
pokutou.
„Ve čtvrtek dvanáctého ledna po šesté
hodině došlo na komunikaci v katastru města Konice k havárii osobního
automobilu do příkopu. Šestatřicetiletá řidička se při jízdě od Křemence
podle svých slov zalekla protijedoucího automobilu a strhla řízení vlevo.
Následně s vozidlem vjela do příkopu vlevo mimo komunikaci, kde narazila do dřevěného oplocení. Ke zranění osob při havárii nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody na vozidle
a dřevěném zábradlí byla předběžně
vyčíslena na šestadvacet tisíc korun,“
uvedl František Kořínek, tiskový
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mluvčí Policie ČR pro Územní odbor přestupek policisté vyřešili na místě
Prostějov.
uložením blokové pokuty,“ poznameAlkohol byl u řidičky vyloučen pro- nal ještě mluvčí prostějovské policie.
vedenou dechovou zkouškou. „Její
(mik)

ŘIDIČKA SE U KŘEMENCE LEKLA...

klikni na

OLOMOUC Olomoucký kraj ve
spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlásil krajské kolo 19. ročníku soutěže Zlatý erb. Starostky
a starostové se do něho mohou
hlásit od začátku ledna do 3. února 2017 přímo na stránce www.
zlatyerb.cz.
Krajské kolo Zlatého erbu bude
hodnotit nejlepší webovou stránku
města, nejlepší webovou stránku
obce a nejlepší elektronickou službu.
V celostátním kole pak bude udělena i cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.
V rámci hodnocení těchto kategorií
se porota zaměří především na povinně zveřejňované informace, kvali-

tu úřední desky, rozsah zveřejněných
informací, použitelnost webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné
zpracování a podporu zobrazení na
mobilních zařízeních.
Slavnostní vyhlášení krajského kola
soutěže proběhne 27. března 2017
v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vítězové
jednotlivých kategorií postoupí do
celostátního finále, které se uskuteční 3. dubna 2017 v Hradci Králové.
Soutěž má za cíl podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. V minulosti v něm Prostějovsko
získalo hned několik ocenění. Uspějí
naši zástupci i letos?
(red)
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PROTIVANOV Život je jako pexeso. Každý z nás hledá tu správnou
dvojici. Pokud se to podaří, pak
nám zůstane do konce hry. Pokud
ne, otočíme karty a hrajeme dál.
Turnaj v oblíbené hře se konal uply Q , !     ; "  ! #
+  M @    nulý čtvrtek v prostorách obecního
úřadu v Protivanově. A Večerník
bí byla přehrada vypuštěná, poslední dva mohou nejen tamější obyvatelé pře- byl u toho!
roky zase panovaly extrémně mírné zimy. svědčit od počátku ledna, kdy také na
V uplynulém týdnu však konečně pano- Hanou dorazila změna počasí a s ní
vala ta pravá „ladovská“ zima. Přestože lidé studená fronta. V létě loňského roku EXKLUZIVNÍ
bruslili jako diví, je třeba zmínit, že pohyb postavený areál nyní zdarma slouží reportáž
po ledě v sobě skýtá i jistá rizika. Pod hla- k využití všem zájemcům o ryze zim- pro Večerník
dinou se totiž mohou vyskytovat vodní ní sklouznutí.
proudy, díky nimž může být led v někte- „Jsem opravdu rád, že se nám ten- Martin
rých místech tenčí. „Všeobecně platí, že to záměr podařil a kluziště je hojně
vstup na zamrzlé vodní nádrže je pouze na využíváno hlavně dětmi. V týdnu ZAORAL
vlastní nebezpečí,“ upozornil v této souvis- bude k dispozici místní škole a školce
losti Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy. pro zvýšení kondice a všestrannos- Pexesiády v Protivanově se zúčastniNaštěstí žádné úrazy či dokonce propady ti našich dětí, díky instalovanému lo celkem osmadvacet dětí ve věku
nebyly hlášeny. O víkendu, kdy se teploty osvětlení můžeme nabídnout rov- od 8 do 12 let. Ty se rozdělily do čtyř
dostaly k nule, už navíc nebyl zájem Pros- něž bruslení ve večerních hodinách. sedmičlenných hloučků, nejúspěštějovanů tak intenzivní. Dle předpovědí O víkendech pak veřejnosti,“ po- nější hráči z každé skupiny se poslépřicházejícího mrazu se ale dá očekávat, že chvaloval si starosta městyse Vlas- ze utkali ve velkém finále. Z něj jako
kroužení pod zámkem si ještě fajnšmekři timil Michlíček. Jeho poděkování vítěz nakonec vyšel Ondřej Pavlů
směřovalo ke všem, kteří s přípravou ze třetí třídy zdejší školy. Společně
na bruslích užijí.
kluziště pomohli. „Zejména našim s dalšími dvěma nejlepšími si odnesl
Led v Nezamyslicích
hasičům, kteří napouštěním strávili pěkné ceny.
chybìl nìkolik let
několik nocí, patří velké poděkování „Pexesiádu asi před čtyřmi roky vyŽe je víceúčelové hřiště v Nezamysli- a uznání. Přeju si, aby ledová plocha myslela naše knihovnice Kateřina
cích skutečně multifunkční, o tom se vydržela co nejdéle,“ dodal.
Pavlů po svém návratu z mateřské

www.vecernikpv.cz

dovolené. Od té doby se zde koná
každý rok. Letošní účast by byla určitě vyšší, pokud by neřádily nemoci,“
prozradila Večerníku Milena Kejíková, vychovatelka zdejší školní družiny, která Pexesiádu společně s místní
knihovnou zorganizovala.
Každý, kdo ve čtvrtek přišel, se mohl
přesvědčit, že turnaj v pexesu děti
skutečně zaujal. Na rozdíl od různých

PROSTĚJOVSKO Deset až patnáct
centimetrů sněhu napadlo v noci ze
středy na čtvrtek uplynulého týdne
prakticky po celém regionu. Situaci na
silnicích navíc opět komplikoval silný
vítr, který dělal silničářům
problémy praktický každý den, a to hlavně
v okolí Protivanova
a Drahan. Zejména
kvůli němu musela
být jedna komunikační trasa uzavřena. Menší obtíže
Večerník, který pro vás
situaci nepřetržitě monitoro- val,
zaznamenal i na dalších místech. K ničemu vážnějšímu ale nedošlo.
„Ve středu asi hodinu před půlnocí jsme
museli uzavřít silnici mezi Drahany a Nivou. Důvodem byl silný vítr. V současné
době v okolí Drahan stále fouká. Komunikaci opět otevřeme, až se vítr uklidní,“

informoval nás ve čtvrtek ráno konický
cestmistr Petr Walter.
V terénu měli koničtí silničáři v tu chvíli
šest sypačů a šest traktorů s radlicemi.
Komunikaci se opět podařilo zprůjezdnit
ve čtvrtek odpoledne. Navzdory nočnímu sněžení byla ve
čtvrtek situace na silnicích
při jisté dávce opatrnosti
určitě zvládnutelná. „Vím
o jediném případu, kdy
cisterna s mlékem zablokovala spojení mezi Stínavou a Malým Hradiskem.
Jedná se přitom o silnici, kde
k podobným událostem dochází s železnou pravidelností. Vše se relativně rychle
vyřešilo,“ potvrdil Petr Walter.
Už od pátku byly všechny silnice bez problémů sjízdné. Podle konického cestmistra je dosavadní průběh zimy naprosto
standardní. „Rozhodně to není žádný
extrém,“ uzavřel Petr Walter.
(mls)
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her na počítačích či tabletech si přitom nehrály v osamění, ale v kolektivu svých vrstevníků. „Snažíme se vést
děti zejména k tomu, aby nebyly lhostejné k lidem i svému okolí,“ uzavřela Milena Kejíková. Jednalo se přitom
pouze o jednu z celé řady podobných
akcí. „Společně pořádáme zhruba
dvacítku podobných aktivit ročně,“
dodala Kejíková.
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Nejen Stražisko nebo Konice se mohou
na Prostějovsku pyšnit ledovou plochou.
Tradicí posledních let je také zaledování
místních volejbalových kurtů v Olšanech u Prostějova. Plocha o rozměru 36
x 52 metrů je k dispozici široké veřejnosti
a zdarma. „Naše hřiště je víceúčelové, momentálně je z něj skutečně ledová plocha.
Ledujeme spoustu let, letos jsou ale konečně ideální podmínky,“ prozradil s úsměvem Milan Elfmark, olšanský starosta.
Místní se o kluziště starají vskutku nadstandardním způsobem. Milovníci bruslení
mohou přijít v kteroukoliv denní, ale i večerní dobu. Plocha je vždy zbavená sněhu,
a pokud klimatické podmínky přejí, každý
den se dělá nová ledová vrstva. „Hřiště je
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PROSTĚJOVSKO Na začátku roku 2017 mohou lidé po celém
prostějovském regionu konečně uložit své starosti k ledu! A vyrazit na brusle. Předchozí dva roky tak mohli učinit za každých
okolností pouze na umělém kluzišti u obchodního centra na
náměstí T.G. Masaryka v Prostějově nebo v takzvané multifunkční hale v Konici.Tento rok je ale všechno jinak. Bruslí se nejen v Konici, ale třeba také na Stražisku, v Olšanech u Prostějova,
plumlovské přehradě a nově i Nezamyslicích. Z některých míst
vám Večerník přináší aktuální informace.

redaktorů Večerníku Martina Zaorala,
Zdeňka Vysloužila a Evžena Holuba
zpracoval Petr KOZÁK

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

ním blokové pokuty,“ informoval o první nehodě František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
Další karambol na stejném místě na sebe
nenechal dlouho čekat. „Za vozidlem
viníka uvedené dopravní nehody řídila
osmadvacetiletá žena osobní automobil
značky Renault. Ta na vzniklou situaci
z dosud přesně nezjištěných důvodů nedokázala zareagovat a narazila levou přední částí svého automobilu do pravé zadní
části havarovaného vozidla Škoda Fabia.
Výše způsobené hmotné škody této dopravní nehody byla předběžně vyčíslena
na dvacet tisíc korun. Její příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování,“ sdělil Kořínek.
Ke zranění osob při dopravních nehodách nedošlo. Alkohol u všech zúčastněných řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami.
(mik)
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PLUMLOV Čerstvá sněhová nadílka
překvapila minulý týden nejednoho
řidiče. Minulý čtvrtek 12. ledna přesně v deset hodin došlo na silnici mezi
Plumlovem a Mostkovicemi ke dvěma
dopravním nehodám. Aniž bychom
tím chtěli něco naznačovat, jejich
účastníky byly tři dámy za volanty
osobních vozidel...
„Osmačtyřicetiletá žena řídila osobní
automobil typu Škoda Fabia směrem
k Mostkovicím. Při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost
své jízdy stavu a povaze komunikace,
přičemž na zasněžené vozovce dostala
s vozidlem smyk. Jeho následkem vozidlo přejelo do protisměru, kde se čelně
střetlo s protijedoucím automobilem
značky Škoda. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
pětasedmdesát tisíc korun. Přestupek
řidičky policisté vyřešili na místě ulože-
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Večerník zmonitoroval, kde se díky mrazům dají užít pravé zimní radovánky
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letos slavíme jubileum...

najdete nás také na



region

www.vecernikpv.cz

10

15012210020

17011210040

12

rozhovor

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

„NEJSEM DAŇOVÝ PODVODNÍK A KORUPČNÍK!“

Bývalý radní Josef Augustin hovoří o svých malérech i o „známosti“ s Husákem
PROSTĚJOV Poslední říjnový
den loňského roku byl donucen
rezignovat na post člena Rady
statutárního města Prostějova.
V pořadí už druhý průšvih s daněmi tak neustál. Musel skončit
i jako předseda školské rady na
Obchodní akademii v Prostějově, odvolán byl i z několika organizací řízených radnicí. Člen
Komunistické strany Čech a Moravy Josef Augustin je totiž znovu
vyšetřován policií, přesto stále
zůstává prostějovským zastupitelem, v jehož lavicích sedí už od
roku 1981, což je vůbec nejdelší
působení v celé historii města. Už
vloni se však na něj slétla média
a nenechala na něm nit suchou
skrz jeho přístup k daňovým povinnostem. Jak to prozatím dopadlo, víte. Jedinému médii PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku nyní
doktor práv poskytl rozhovor, ve
kterém svoji chybu vysvětluje.
A nejenom to...

něž vyměřené dlužné penále byly
uhrazeny v plné výši. Rozsudkem
Okresního soudu v Prostějově
z roku 2008 jsem byl uznán vinným
za své pochybení a byl mi uložen
trest. Rozsudkem Krajského soudu
v Brně z roku 2008 byl rozsudek

Byla proti mně použita účelová tvrzení.
Záležitost mého dalšího setrvání v zastupitelstvu
města momentálně zvažuji. Uvidíme...
médiích, že jsem daňový podvodník a korupčník a krácením daní jsem
způsobil škodu nejméně 344
460 korun. Žádné korupce jsem
se ve své činnosti nedopustil
a rovněž jsem nezpůsobil státu
mylně uváděnou škodu!“
 Dlužíte tedy
v současnosti něco
na daních?
„Pro objektivní posouzení daňových
nedoplatků za období 2010 až 2013
mi bylo Finančním úřadem v Prostějově vystaveno v listopadu

Foto: Michal Kadlec

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Okolo vaší osoby se toho za poslední dobu napsalo a namluvilo
hodně. Jak se dnes cítíte a co aktuálně děláte?
„Máte pravdu, za poslední dva tři měsíce se toho o mně napsalo a namluvilo v médiích i na internetu skutečně
dost. Některé informace byly pravdivé, řada údajů a sdělení však byla ryze
účelová, v několika případech byla
uvedena dokonce nepravdivá tvrzení! Na vaši otázku, co aktuálně dělám,
odpovídám, že nadále pracuji jako
advokát ve své kanceláři. V posledních měsících sice neprožívám klidné
období, situaci však zvládám za podpory blízkých osob a přátel. Pocity
mám smíšené a jsem si plně vědom
odpovědnosti za vniklou situaci.“
 Problémy s finančním úřadem
a následně se soudem jste měl už v
roce 2008. O co tenkrát šlo a jak to
dopadlo?
„V roce 2008 jsem za předchozí období uhradil větší část DPH
v červenci 2007, následně byl zbytek DPH uhrazen v listopadu 2007.
Dlužnou výši daně z příjmu jsem
uhradil již v říjnu toho roku. Rov-

soudu prvního stupně zrušen ve
výroku o trestu a bylo nově rozhodnuto, že se upouští od potrestání
mé osoby.“
 Proč jste si tenkrát neplnil daňovou povinnost?
„K tomu došlo mimo jiné i v důsledku druhotné platební neschopnosti
způsobené neplacením za právní
služby ze strany klientů a vážnými
osobními zdravotními potížemi.
Pokud bylo v tisku mimo jiné uvedeno, že mi byl pravomocně uložen
peněžitý trest ve výši sto tisíc korun,
toto tvrzení se nezakládá na pravdě.
V trestním rejstříku nemám žádné
záznamy, o tom se nyní může přesvědčit každý sám.“
 Jenomže nyní jste podle dostupných informací vyšetřován
kvůli daním znovu. Jaká je přesná
aktuální situace?
„V současné době probíhá policejní
šetření nikoliv ve věci krácení daní,
jak bylo uvedeno v některých médiích, ale kvůli zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění za období let
2010 až 2013. V uvedené době byla
třikrát vykradena má advokátní kancelář, byly mi zcizeny nemalé finanční
prostředky a účetní doklady. Pachatel
této trestné činnosti byl pravomocně
odsouzen. I přes tuto nepříjemnou
situaci jsem uhradil vyměřenou daň
z příjmu za jednotlivé roky v plné výši
a současně jsem uhradil vyměřené
penále. Za svoje osobní pochybení
nesu plnou odpovědnost. Není však
pravdivé tvrzení uvedené v některých

2016 potvrzení, že od
roku 2010 do 21. prosince 2014 neexistují na
mé straně daňové nedoplatky vůči
orgánům Finanční správy ČR. Z potvrzení o stavu osobního daňového
účtu z listopadu 2016 vyplývá, že
k jednadvacátému prosinci 2014
nevykazuje žádné nedoplatky, naopak přeplatek v částce 23 827 korun.
Obě potvrzení máte k dispozici.“
(Večerník má skutečně tyto dokumenty - pozn.red.)
 Nedávno jste na nátlak ostatních konšelů rezignoval na post
radního města Prostějova. Snažil
jste se tehdejším kolegům nějak
svoji situaci vysvětlit?
„Vzniklou situaci kolem své osoby
jsem řešil tak, že jsem dne jednatřicátého října loňského roku podal do
rukou primátorky města rezignaci
na post člena rady. Osobní rezignaci
jsem považoval za optimální řešení v souladu s politickou kulturou.
Vzniklou situaci jsem kolegům z rady
vysvětloval na jejím mimořádném
jednání. V rámci sebereflexe jsem přijal rovněž politickou odpovědnost za
své pochybení.“
 Kromě problémů s finančním
úřadem je vám aktuálně vytýkáno,
že jste byl v letech 1981 až 1990
takzvaným aparátčíkem KSČ. Je to
pravda?
„Proti tomuto nařknutí některých médií se musím zásadně ohradit! Nikdy
jsem v aparátu KSČ v uvedeném období nepracoval, a to ani na městské,
okresní, krajské či centrální úrovni.
V době výkonu funkce místopředsedy Městského Národního Výboru

v letech 1983 až 1990 jsem byl řádným
zaměstnancem Oděvního průmyslu
Prostějov, pro výkon funkce v samosprávě pak byl pouze uvolněn. Nikdy
jsem také nebyl zaměstnancem městského národního výboru. Je tedy zřejmé, že pojem aparátčík je v některých
případech užíván bez znalosti jeho
významu. V mém případě tomu tak
zřejmě bylo zcela záměrně...“
 A co obvinění, že jste byl významným nomenklaturním kádrem KSČ?
„Poněkud nechápu pojem obvinění
ve vztahu k nomenklaturnímu kádru
KSČ. (podiveně) Jak jsem již uvedl,
v období let 1983 až 1990 jsem zastával funkci místopředsedy MěstNV,
do které jsem byl zvolen poslanci
města na plenárním zasedání v roce
1983 a opětovně o tři roky později.
Je skutečností, že funkce předsedy,
tajemníka a místopředsedů města
podléhaly předchozímu projednání
i doporučení stranickým orgánem,
to jest Městským výborem KSČ v
Prostějově. V radě města byli v letech
1981 až 1990 i zástupci dalších politických stran, kdy výbory ČSL a ČSS
rovněž projednaly a schválily své členy do funkce radních. Po roce 1990
byli do funkcí starosty a místostarostů
rovněž doporučeni zástupci a členové
politických stran a hnutí, které uspěly
v komunálních volbách. Například
v období let 1998 až 2014 vládla
v Prostějově koalice ODS a ČSSD,
přičemž i z těchto dvou politických
stran byli lidé rovněž doporučováni
a poté schváleni svými stranickými
orgány. Na úrovni krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny a Senátu byli zvoleni a zastávají významné funkce zástupci jednotlivých
politických stran a hnutí, které je do
těchto funkcí nominovaly. Proč to
říkám, já se totiž ptám, je zde možné
také použít pojem kádry v nomenklatuře stran a hnutí, tedy nomenklaturní kádry? Jak vyplývá, tento
pojem se tedy v České republice při
obsazování funkcí používá již desítky let, minimálně od roku 1960.“
 Je pravdou, že jste v polovině
srpna 1989 podepsal represe vůči
obyvatelům, kteří už v tu dobu protestovali proti tehdejšímu režimu?
„Rada města podepsala 15. srpna
1989 dopis, který byl adresován
ÚV KSČ. (kopii dopisu má Večerník rovněž k dispozici - pozn.red.).
V radě bylo jedenáct členů, z toho
šest za KSČ, tři bezpartijní, jeden
zástupce ČSL a jeden z ČSS. Všichni
tedy byli pod tímto dopisem podepsáni. V žádném případě radní, v to
počítaje i mou osobu, neprosazovali tvrdé represe proti odpůrcům
tehdejšího režimu, jak je uvedeno
v některých článcích periodik, které
se v posledních měsících opírají do
prostějovské radnice, aniž by měli
pro svá tvrzení patřičné důkazy.“
 Ovšem ten text dopisu, který
jste podepsal, je namířen proti disidentům a tehdejším rodícím se
demokratickým silám...
„V médiích byla uvedena pouze část
textu tohoto dopisu. Pro úplnost uvádím jeho zásadní odstavec: ´Pro trvalý a nerušený rozkvět celé naší vlasti
a pro zvyšování životní úrovně občanů je potřeba především klid, po-

řádek a stabilizace naší společnosti.
Proto požadujeme rázněji postupovat proti všem nelegálním skupinám,
které do společnosti chtějí všemi nezákonnými prostředky vnášet neklid
a narušit především stabilitu našeho
národního hospodářství.´ V závěru
je pak dále uvedeno: ´Jde nám o další zvyšování životní úrovně občanů
našeho města a upevňování jejich
sociálně právních jistot.“ Své odpovědnosti za podpis tohoto dopisu se
nezříkám. V dané době šlo členům
rady především o zachování klidu
a pořádku nejen ve městě. V žádném
případě neměl žádný člen rady na
mysli vyzývat orgán k tvrdým represím proti obyvatelstvu!“
 Pojďme zpět do současnosti.
Rezignoval jste kromě jiného rovněž na funkci člena školské rady
Obchodní akademie v Prostějově.
V této pozici vám bylo vytýkáno, že
na besedy se studenty této školy jste
zval politiky KSČM a z přednášek
tak dělal spíše politické školení...
„K článkům, které uvedla některá
média, v této souvislosti považuji za
vhodné uvést následující skutečnosti. Školská rada projednávala úkoly,
které jí byly stanoveny zákonem zřizovací listinou a požadavky ředitele
školy. Školská rada za mého vedení
od roku 2006 do října 2016 se ani
v jednom případě nezabývala politikou či politickými otázkami města
či státu. Je skutečností, že ve škole
probíhala řada přednášek a besed
s odborníky z různých oblastí života
společnosti. V průběhu uvedeného
období jsem měl na škole přednášky
z oblasti občanského práva, ústavního práva, rodinného práva, trestního
práva a podobně. Přednášky se konaly pro třteí a čtvrtý ročník, načež
byly vždy spojeny s besedou se studenty. V jejím rámci se nikdy neřešila politická témata! Cílem bylo
pouze přiblížit studentům středních
škol práci zákonodárných sborů Poslanecké sněmovny, Senátu a Evropského parlamentu. Diskutující
hovořili o činnosti těchto orgánů,
schvalování rozpočtů a své práci v zákonodárném orgánu. Ve druhé části
besedy pak poslanci odpovídali na
řadu dotazů studentů. Nemohu tedy
v žádném případě souhlasit s informací, která byla uvedena v celostátním deníku k besedě na obchodní

akademii. Při těchto besedách jsem
si vždy počínal nestranicky.“
 Údajně jste se na jiné přednášce, tentokrát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci, před studenty chlubil
tím, že jste se znal s Gustávem Husákem, Lubomírem Štrougalem
a Vasilem Biľakem?
„Od roku 2003 jsem přednášel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého Olomouc základy právní nauky.
Přednášky byly členěny do dvanácti
právních odvětví a jako hosté diskutovali olympijský medailista z Melbourne 1956 Otokar Hořínek, bývalý
technický ředitel Pepsi Coly z Toronta
Vlastimil Chytil a bývalý ředitel sexuologického ústavu v Praze Jaroslav Zvěřina. Tito hosté hovořili vždy o své odbornosti, nikdy se nezabývali politikou
či politickým děním ve státě. V rámci
přednášky z ústavního práva jsem
hovořil mimo jiné o moci zákonodárné, výkonné a soudní. Během svých
osobních poznatků jsem uvedl, že zástupci mladých poslanců z Prostějova
a Olomouce navštívili v letech 1983 až
1989 několikrát zasedání Federálního
shromáždění v Praze a jednání České
národní rady. Uvedl jsem, že jsme se
při návštěvě Federálního shromáždění
o přestávce potkali s řadou tehdy významných činitelů, například s Lubomírem Štrougalem, Vasilem Biľakem,
prezidentem Gustávem Husákem
a dalšími poslanci. Pokud je v médiích
uvedeno, že jsem se měl chlubit svými
kontakty se slavnými osobnostmi, jedná se znovu o účelové tvrzení.“
 Vaši straničtí kolegové na vás
v těchto dnech tlačí, abyste odstoupil i ze Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. Učiníte tak?
„Záležitost mého dalšího setrvání
v zastupitelstvu města momentálně
zvažuji. Jakmile budu rozhodnut, veřejnost se to dozví.“
 A jak vidíte svoji další politickou i advokátní budoucnost?
„To ukáže až čas... Uvidíme, jaké budou
mé další kroky, nyní bych to nechal bez
komentáře. Chtěl bych ale poděkovat
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku, že
mi dal možnost vyjádřit se ke kauze
kolem mé osoby. Doufám, že čtenář se
nyní v množství informací prezentovaných médii za poslední dva měsíce
může lépe zorientovat a učinit si tak
vlastní názor na celou záležitost.“

vizitka
JOSEF AUGUSTIN
✓ narodil se 1. listopadu 1954 ve Znojmě
✓ je rozvedený, má dva syny
✓ po základní škole ukončil studium gymnázia
ve Znojmě maturitou v roce 1974
✓ studium na Právnické fakultě UJEP v Brně
absolvoval v roce 1978, o dva roky později získal titul doktora práv
✓ v letech 1978 až 1981 působil jako právník v Oděvním průmyslu Prostějov
✓ v letech 1983 až 1990 byl místopředsedou Městského národního výboru Prostějov pro oblast školství, kultury, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, sportu a volného času
✓ po roce 1990 se vrátil do právnické praxe, od roku 1995 pracuje jako advokát
✓ členem KSČ byl v letech 1982 až 1994, od roku 2004 je členem KSČM
✓ je služebně nejstarším zastupitelem v historii Prostějova, v letech 2004
až 2008 byl i krajským zastupitelem
✓ mezi jeho koníčky patří historie, literatura, kultura, turistika a příroda,
fotografování, politologie a mezinárodní vztahy
zajímavost: řídí se životním krédem „Všichni vědí naprosto přesně, jak mají žít
druzí. Zato nikdy nevědí, jak mají žít oni sami!“, jehož autorem je Paulo Coelho

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Konstelace hvězd Prostějova
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Ledové počasí ven moc netáhne, takže Prostějované se logicky budou více zdržovat v teple u rodinného krbu. Každý tak bude mít více času na rodinu, což ocení
především děti než samotní partneři. Domácnostem ale bude vládnout pohoda.
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DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE
BERANI - 21.3. až 20.4. Snažte se
být ke svému okolí vstřícní, nedávejte najevo svoji rozmrzelost. I když
vás v těchto dnech bude spousta
věcí štvát, za většinu z nich si můžete sami. S úsměvem jde všechno líp,
pamatujte na to.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Potkáte velmi
zajímavého člověka, kterého v následujícím období budete kopírovat.
Využijete i jeho schopností k vlastnímu obohacení, přičemž samozřejmě
nepůjde pouze o peníze. Povýšíte
i v práci.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Při výplatě vás potěšily prémie za dobrou
práci v předešlém roce. Neutrácejte ale
bezhlavě, myslete na zadní vrátka. Každopádně si ale kupte něco na sebe, váš
šatník pamatuje už druhu světovou!
RACI - 22.6. až 22.7. Nepodceňujte
chřipkové období! Přestože bacilům
stále odoláváte, při zvyšujících se venkovních teplotách se dostanete do
ohrožení i vy. Vůbec nepřemýšlejte
o tom, že byste nemoc přecházeli, ulehněte!

LVI - 22.7. až 22.8. Právě teď je ten
správný čas na to, abyste si s partnerem vyříkali veškeré sporné záležitosti, které vás už delší dobu oddělují. Nebo se chcete hádat i po celý
tento rok? Udělejte si společný výlet
a domluvte se.
PANNY - 23.8. až 22.9. Pracovat se
musí, ale v zaměstnání přece nemusíte
být až do pozdních večerních hodin!
Nebo je vám v práci líp než doma?
Pak tu něco nehraje, vždyť máte partnera, který je do vás zamilován.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Můžete se
dostat do potyčky venku na ulici,
proto se tento týden vyhýbejte temným zákoutím. Nejste žádní slaboši,
přesto byste přesile zřejmě jen těžko
odolávali. Buďte večer doma, tady
nenarazíte.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Ze zažitého klidu a pohody vás tentokrát vyvedou děti, které řeší jeden podstatný problém odpovídající jejich věku.
Zkuste si udělat čas a naslouchat jim.
Můžete jim výrazně pomoci, i rodičovskou radou.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Nepřeceňujte své síly a už vůbec se
nepleťte do věcí, do kterých vám
nic není. Snaha vydobýt si vedoucí
postavení v práci přijde vniveč, okolo
vás jsou totiž větší dravci. Zůstaňte
zatím v pozadí.
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Budete potřebovat půjčit peníze, v žádném případě se ale neobracejte na banku a už vůbec ne na lichváře. Požádejte
rodiče, kteří vás nikdy nenechali ve štychu. Palčivé otázky přece vydržíte.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Nabídku zaměstnavatele na delší služební
pobyt v zahraničí neodmítejte. Budete sice daleko od rodiny, ale určitě
to bude ku prospěchu. Odpočinete
si nejenom vy, ale i partner, kterého
z vás už bolí hlava.
RYBY - 21.2. až 20.3. Budete postaveni před tvrdý oříšek, musíte se
rozhodnout, zda přijmete lukrativní
zaměstnání, nicméně daleko od svého bydliště. Otázkou je, zda ve vašem
životě hrají větší roli peníze, nebo je
to pohodlí domova.

DOTACE PRO DROBNÉ PODNIKATELE - dne 17.1.2017 Místní akční skupina Prostějov venkov
o.p.s. vyhlašuje výzvu k předkládání
žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1 Programu rozvoje venkova
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností
(CZ - NACE). Výčet podporovaných
činností je zveřejněn na stránkách
www.szif.cz/cs/prv2014-1921 (Pravidla pro žadatele 19.2.1, str. 56, bod g).
Žádost mohou podat podnikatelské
subjekty (FO a PO) - mikropodniky
a malé podniky ve venkovských oblastech (Alojzov, Bedihošť (Václavovice), Biskupice, Bystročice (Žerůvky),
Dobrochov, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrdibořice, Hrubčice (Otonovice), Klenovice na Hané, Klopotovice,
Kralice na Hané (Kraličky, Vítonice),
Krumsín, Mostkovice (Stichovice),
Myslejovice (Kobylničky, Křenůvky),
Ohrozim, Plumlov (Hamry, Soběsuky, Žárovice), Prostějovičky, Seloutky,
Skalka, Stínava, Určice, Vícov, Vrano-

vice-Kelčice (Vranovice, Kelčice), Vrbátky (Dubany, Štětovice), Výšovice,
jakož i zemědělci.
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje,
a to ve výši 45 % způsobilých výdajů.

Text výzvy a další konkrétní informace
najdete na stránkách www.maspvvenkov.cz/sclld/p-ramec-prv/vyzvy-prv/

MAS Prostějov venkov o.p.s. připravila také informační seminář, který se
uskuteční 17.1.2017 od 13.00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o pod- v zasedací místnosti Městyse Kralice
na Hané.
poru: 31.1.2017
Datum ukončení příjmu žádostí Registrace potvrďte na email: maspvvenkov@seznam.cz, nebo na telefon
o podporu: 14.2.2017
Předpokládaná alokace na výzvu: 724 788 131 (Ing. Ludmila Švitelová
3 000 000 Kč
– ředitelka Prostějov venkov o.p.s.).
q  ) 
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1) stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová
výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
2) pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky
před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
4) nákup nemovitosti

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 







Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie





15,90

13,90

14,90

24,90 (140g) 14,90 (100g)

14,90

 



11,50

-

17,50

14,50 (130g) 11,90 (130g)

-

   

6,90

-

6,90

9,90 (100g)

4,90

! "#$ % 

51,90

29,90(350g)

51,90

49,90

46,90

-

! $  

12,90

12,90

21,90

12,90

17,90

12,90

5,90

8,90

4,90 (30g)

7,90

5,90

3,90 (30g)

&#$ ' 

Naše


3,50

Stále více odborníků tvrdí, jak je bílé pečivo nezdravé. Proto je občas dobré,
dát si k snídani něco našemu tělu prospěšnější. Rýžové chlebíčky seženete nejlevněji v Lidlu, pro pšeničné je ideální zastavit se v Tesku a kdo má rád křehké
plátky, měl by navštívit Penny market. Ovocné müsli najdete nejvýhodněji
v regálech Lidlu, ovesné vločky nabízí za nejpříznivější cenu hned čtyři markety a pro svačinku v podobě müsli tyčinky navštivte znovu Penny market.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden ve středu 11. ledna 2017

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Skalka
Dne: 30. 01. 2017 od 07:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Skalka - novostavby od č.p. 107 po konec ulice s č. 118
Obec: Kralice na Hané
Dne: 31. 01. 2017 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Kralice na Hané - č.p. 182 na ul.
Čechůvská, č.p. 149, 372 a parc.
č.K/42/2 na ulici Tyršova
Obec: Prostějov
Dne: 31. 01. 2017 od 07:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně
ul. Mlýnská od č. 12 po č. 36a vč. placeného parkoviště (mimo č. 36)

Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 01. 02. 2017 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
ulice Podivínského
Obec: Plumlov
Dne: 02. 02. 2017 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
část chatové lokality za dětským
domovem ohraničená č. 59, 24,
95, 29, 54, 76, 298, par. č. 234,
237/3, č.56, včetně Balkán č. 615
(naproti DD).
Obec: Labutice, Hrochov
Dne: 02. 02. 2017 od 07:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Labutice (vč. podnikatelských

subjektů), část obce Hrochov - ve
směru od Labutic a Jednova po č.p.:
46, 29, 31, kaplička, 71, 1, 95
Obec: Myslejovice
Dne: 03. 02. 2017 od 07:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Myslejovice - jednostranně od č. 95 po č.3 včetně
kostela a dále oboustranně od č.2
po č.134
Obec: Kobylničky
Dne: 03. 02. 2017 od 07:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Kobylničky (vč. podnikatelských subjektů)
E. ON Česká republika, s.r.o.
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OD 16. DO 22. 1. 2017

17011370050

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek od 14:00 hodin. Pozorujeme skvrny, protuberance, filamenty a další zajímavé útvary ve sluneční fotosféře i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek od 18:30 hodin. Pro děti s rodiči pořádáme pozorování ve středu v 17:30 hodin. Nad jiho západním obzorem září Venuše a nedaleko od ní Mars. Spatříme
také mlhovinu v Orionu - kolébku hvězd, barevnou dvojhvězdu i zbytek po výbuchu supernovy. Cestu vesmírem
zakončíme u Velké galaxie v Andromedě, pro jejíž pozorování nastávají prakticky ideální podmínky. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší příběh: „ZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

„Problém je, že když Češi vydělají korunu, neumí ji udržet,“
říká Lukáš Křetínský, oblastní ředitel senior společnosti Broker Consulting
„O tom by se dalo hovořit hodiny, ale
pokud to mám říct velmi zkráceně
a zjednodušeně, tak pomáháme lidem
bezpečnou a transparentní cestou budovat majetek. Dnes působí v této zemi
spousta bankéřů, pojišťováků, makléřů
či poradců stavebních spořitelen, my
jsme ale finanční plánovači. Odkrýváme lidem jejich možnosti v životě, a co
je vlastně čeká. A také jim ukazujeme, co
vše je na jejich vlastní cestě životem třeba
udělat, aby si splnili svá očekávání. Tím
pomáháme držet rodiny pohromadě
v dobách dobrých i zlých.“
 V čem konkrétně vidíte váš přínos pro klienty?
exkluzivní rozhovor
„Hlavně jim nastíníme, že lze s penězi
pro Večerník
zacházet jinak a tím si budovat svůj majetek. Stává se, že ve finanční oblasti žijí
Michal
lidé ve velkých iluzích. A tak není divu,
že spousta z nich v pětatřiceti či čtyřiceKADLEC
ti letech vlastně začíná znovu, protože
 Prozraďte ve stručnosti našim v mládí přišli úplně o všechno, co měli.
čtenářům, čím vším se zabývá společ- Buď vsadili všechno na jednu kartu,
nebo věřili, že jejich nápad byl dobrý.
nost Broker Consulting?
PROSTĚJOV Společnost Broker Consulting založili v roce 1998 lidé, kteří
chtěli poskytovat nadstandardně kvalitní
služby finančního plánování, na které se
klienti mohou spolehnout. V současné
době působí Broker Consulting v České
a Slovenské republice. V roce 2014 dosáhl obrat skupiny bezmála 848 milionů
korun, za rok 2016 by už měl dosáhnout
jedné miliardy! Služby společnosti nyní
využívá více než půl milionu klientů. Jednoho z finančních poradců společnosti
Lukáše Křetínského zastihl Večerník na
pololetní konferenci v Prostějově.

Toto si my samozřejmě nemůžeme dovolit u žádného z klientů. Jak jsem již
řekl, jdeme bezpečnou a transparentní
cestou.“
 Dokážete poradit i řadovým lidem, nebo si vaše služby mohou dovolit jen bohatší klienti?
„To je výborná otázka, a je na místě. Obrací se na nás velké množství lidí, kteří
se ocitli bez prostředků, vnímají sami
sebe jako chudé a argumentují tím, že
naše služby jsou sice přínosné, ale prý
jen pro ty, kteří mají spoustu peněz.
A zároveň stejné množství bohatých
osob nám říká, že naše poradenství nepotřebují, že ho naopak potřebují chudí
lidé! Takže si vyberte... Každopádně
říkám, že po třech nebo čtyřech schůzkách ročně dokážeme klientovi ušetřit
více peněz do rodinného rozpočtu, než
byl schopen si sám ročně vydělat. Jako
každý jiný, tak i já mám svůj vzor, je jím
Petr Hrubý, majitel a zakladatel naší společnosti, který často klade na srdce své
motto: ´Zajímám se o svoji budoucnost,

protože v ní hodlám strávit zbytek svého
života´. Velké poděkování pak při této
příležitosti míří k Martinu Šlajsovi.“
 Drží se klienti toho, co jim poradíte?
„Díky tomu, s jakou kvalitou jim všechno potřebné vysvětlujeme, a jak tlačíme
na to, abychom se s nimi pravidelně
setkávali, tak jsme takovými čertíky na
jejich ramenou, kteří jim pořád připomínají, co s penězi dělají špatně a co zase
dobře. Jsme prostě takoví jejich hlídači.
Kdybychom to nedělali, tak drtivá většina lidí sejde z dobré cesty. Všechno
souvisí s finanční gramotností, která
je v České republice bohužel minimální. Není to ale tím, že český národ je
hloupý nebo méně pracovitý. Jsem naopak přesvědčen, že jsme my Češi chytří
a pracovití. Problém ale je, že když vyděláme korunu, neumíme ji udržet, a když
ji náhodou udržíme, tak se bohužel ani
chvíli nezabýváme tím, kde by nám nejlépe pomohla s naší budoucností. Takže
abych tuto otázku uzavřel, my jsme ten
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Foto: Michal Kadlec
nejsilnější externí faktor, který pomáhá
našim klientům dosáhnout jejich cílů,
přání, potřeb i snů.“
 Potřebují Češi a Slováci vaše služby? Jsou opravdu natolik finančně negramotní?
„Odpovím vám statistikou vycházející
z testu finanční gramotnosti. Bylo sledováno sto padesát nejvyspělejších zemí

světa, zjišťovala a posuzovala se finanční
gramotnost obyvatel. Jinými slovy. Kdyby občané konkrétního státu náhodou
měli peníze, i když je třeba nemají, tak
jak kvalitně by s nimi naložili. Česká republika skončila na 148. místě, za námi
již bylo jen Slovensko a Mexiko. Myslím,
že je pouze na naší vlastní odpovědnosti,
jak rychle se nám to podaří změnit.“
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řádková inzerce / vzpomínky
PRODÁM

S bolestí v srdci vzpomínáme,
žádná slova nemohou vyjádřit bolest,
jíž cítíme.. Osud je někdy krutý,
nevrací, co právě vzal..
Zůstanou jen vzpomínky a v srdci velký žal.

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

REALITY

Dne 15. ledna 2017
uplynuly 2 roky od úmrtí
paní Pavlíny CHROMÉ
ze Štarnova.
S láskou v srdci vzpomínají dcery
Marie, Jana a Libuše s rodinami.

Děkujeme všem,
kteří doprovodili na poslední cestě
paní Marii LÁNÍKOVOU
Poděkování náleží také
Pohřební službě p. Václavkové
za důstojné rozloučení
a citlivý přístup.
Zarmoucená rodina

Děkujeme za projevenou soustrast
všem přátelům, kolegům, kolegyním
i Pohřební službě Makový
za její profesionální přístup
při posledním rozloučení
s MUDR. Vilémem MATÝSKEM.
Za celou rodinu manželka
Anna, syn Aleš, dcera Daniela
a vnučka Eva

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

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

16122823515

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát..

Dne 21. ledna 2017
uplyne 5. smutné výročí od úmrtí
pana Ladislava KYLLARA
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 14. ledna 2017
by se dožil 40 let náš syn a bratr
pan Zdeněk ŠVÉDA
z Kostelce na Hané.
Nikdy nezapomenou rodiče,
sestry Lenka a Dana
s rodinou.

Dne 20. ledna 2017
by se dožila 99-ti let moje maminka
paní Anežka SPÍCHALOVÁ
a zároveň dne 23. ledna 2017
uplyne 7 let od jejího úmrtí.
S láskou v srdci vzpomíná dcera Iva.
Dne 6. ledna 2017
uplynulo 40 let od úmrtí
paní Filomény KRUPIČKOVÉ.
S láskou vzpomíná
její vnučka Iva.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 21. ledna 2017
uplyne 7 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

16011421482

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal, vrací
jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 18. ledna 2017
to bude druhý rok,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Vojtěch GREPL
z Hrochova.
Kdo ho měl rád, vzpomene,
kdo miloval nezapomene.
S láskou vzpomínají manželka
Marie, dcery Marie a Blanka
a synové Vojtěch a Tomáš
s rodinami.

Dnes, tj. 16. ledna 2017
uplyne 20 let od úmrtí
paní Berty ZLÁMALOVÉ
ze Štetovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeńte s námi. Děkují
a s láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 21. ledna 2017
vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
paní Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

DNES
GRATULUJEME
 

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

15012920079

Pohřební služba Pavel Makový

SLUŽBY

FINANCE

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.
Ráda bych Ti k narozeninám přála,
kytičku květů Ti dala, za lásku děkuji
každičký den, chybíš mi maminko,
zůstala na Tebe vzpomínka jen.

JE V PÁTEK 20. LEDNA V 10.00 HODIN
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Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330

a zároveň dne 15. ledna 2017
Dne 13. ledna 2017
uplynulo 5 let od úmrtí jeho manželky
by se dožil 88 let
paní Jitky TRÁVNÍČKOVÉ,
pan Oldřich TRÁVNÍČEK
obou z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje vnučka Alice s rodiči.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168

Prodám RD v Ohrozimi, pouze zařízený, vyšší nabídka. Info na tel.:
722 142 254

Dne 14. ledna 2016
uplynulo 2. smutné výročí od úmrtí
paní Evy ŠVÉDOVÉ
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomínají
synové s rodinami.

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

KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1
(hotovost mám) 773 545 092

Hledáme ke koupi RD nebo byt
v Pv a okolí, i k rekonstrukci. Tel.:
776 878 002 i SMS

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

PODĚKOVÁNÍ

Koupím dům se zahradou v PV nebo
v okolí. Tel.: 773 513 220

Pronajmeme cihl. byt 2+1 + balkon
v pěkném a tichém prostředí v Pv.
Tel.: 608 844 050

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

AKCE! Prodej bukového palivového
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
Koupím byt 1+1. Hotovost.774 421 818 metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety
Cena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna.
REALITNÍ KANCELÁŘ
Tel.: 734 481 013
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prodám starší nábytek z důvodů stěProstějov
hování, starší elektroniku a jiné. Tel.:
Ing .Marie Vymazalová, 774 421 818
736 415 409
aktuálně NABÍZÍ:
BYT 3+1, C/OV, 80 m2 1.850.000 Kč
ZD Moravan Domamyslice
RD Čechovice
6.200.000 Kč
Sad Mostkovice
RD Výšovice, pozemek 16.195 m2
Prodej jablek
2.625.000 Kč
Konzumní i do kvasu
RD Želeč, pozemek 3.891 m2
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
1.740.000 Kč
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
RD Skalka
cena v RK
Tel.: 602 510 465
Pronájem 1+1, PV
6.200,-Kč/měs Přijmeme brigádníky na stříhání stromHLEDÁME BYT 2+1, 3+1
ků, více info na uvedeném tel.
– TYLOVA, BRNĚNSKÁ a okolí,
RD nebo POZEMEK DRŽOVICE, Prodám přístroj na posílení břicha, cena
VRAHOVICE
400 Kč, tel.: 731 412 028
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
RD 5+1, Pv
4.690.000 Kč nové vzory zimní obuvi i na velmi proByt 3+kk, Pv
1.990.000 Kč blematické nohy (široké nárty, kotníky,
Byt 3+1, PV
1.490.000 Kč ostruhy) a velký výběr teplé domácí
Byt 3+1, PV
1.860.000 Kč obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hod.
Restaurace+penzion,PV
4.690.000 Kč
St.pozemek Alojzov
690 Kč/m2
KOUPÍM
St.pozemek Hamry
470 Kč/m2
Pron.vin.sklep Mohelnice
POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
5000 Kč/měs. umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
HLEDÁME BYT 1+1, 2+1 nabídněte! 2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
KLIENT PLATÍ HOTOVOVĚ!
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a staPRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: rožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
* BYT 3+1 do 1.700.000 Kč v PV
ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
* Rodinné domy v PV a okolí
Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
* Chaty, zahrady a pozemky
PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíPronajmu byt 2+1 v Prostějově, mezakvalitníobrazy17.-20.století,zlaté
Anglická ul. Tel.:602 775 607
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraHledáme ke koupi byt 3+1, i k rekon- ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
strukci, 774 409 430
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírHledám k pronájmu garson. nebo byt ky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
1+1 bez RK, za rozumnou cenu. Spěchá, 736 127 661, simonrene@seznam.cz
důchodkyně, nekuřačka, možnost přihlášení k trv. pobytu. Tel.: 736 105 105

Pronajmu od ledna byt 1+1 v Pv.
Cena 4 500 Kč + inkaso, RK ne!
Tel.: 732 548 756

letos slavíme jubileum...

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

Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713

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

Nabízím vedení účetnictví, telefon:
775 664 179

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

objednejte si
    

Stříhání a úprava psů v Prostějově,
tel.: 774 942 100

Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Úpravy a opravy oděvů, telefon:
732 466 293
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)

    
Jiří Křivánek 1956
Prostějov
Marie Prášilíková 1932
Klenovice na Hané
Vilém Matýsek 1939
Prostějov
Josef Zajíček 1937
Ohrozim
František
Liedermann
1948
Prostějov
Jiřina Kopřivová 1940
Brno
Eva Hoferová 1946
Dubany
Anna Synková 1936 Kostelec na Hané
Lukáš Klváček 1985 Ptenský Dvorek
Milan Olejníček 1940 Klenovice na Hané
Karel Sochor 1929
Lhota
Markéta Němečková 1929 Prostějov
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Věra Zapletalová 1934 Mořice 13.30 kostel Mořice
Vojtěch Bartošek 1938 Bílovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Libuše Krejčí 1962 Brodek u Prostějova 14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 17. ledna 2017
Blanka Sekaninová 1955 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 18. ledna 2017
RNDr. František Matyášek CSc. 1931 Prostějov 13.00 kostel C+M Prostějov
Zdeňka Nenálová 1933 Prostějov 11.00 kostel Cyrila a Metoděje Prostějov
Pátek 20. ledna 2017
František Bouda 1934 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Lidia Kolbová 1924 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 21. ledna 2017
Jaroslav Kalandřík 1932 Výšovice 14.00 kostel Výšovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
<    %
Jana Beranová 1964
Vrbátky
Milan Krč 1969
Kralice na Hané
Radek Maceček 1981
Prostějov
František Janeček 1934 Prostějov
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Evžen Pírek 1933 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Zdeněk Vilímec 1953 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 17. ledna 2017
Jiří Klemsa 1944 Prostějov 11.00 Kostel Cyrila a Metoděje Prostějov
Pátek 20. ledna 2016
Josef Buřt 1935 Určice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
<    %
Josef Trajer 1949
Prostějov
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PhDr. Alena Jochmannová 1926 Prostějov 13.20 Obřadní síň Olomouc
Pátek 20. ledna 2017
Josef Čížek 1941 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

letos slavíme jubileum...
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Nezaměstnanost

na konci roku

17

vzrostla, naopak ubylo volných pracovních míst

ho roku,“ porovnal veškerá prosincová čísla
statistiky nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce z Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.
Ve všech okresech Olomouckého kraje
byl během prosince zaznamenán meziměsíční nárůst nezaměstnaných, největší
v okresech Jeseník (o 14,5 %) a Šumperk
(o 9,6 %). Ke konci měsíce bylo evidováno
v kraji 12 793 nezaměstnaných žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů o práci
činil 48,3 procenta. V evidenci bylo 3 655
osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,8 procenta z celkového počtu
nezaměstnaných. Ke konci prosince bylo
evidováno 1 129 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet
klesl ve srovnání s předchozím měsícem
o 48 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 378 osob.
Na celkové nezaměstnanosti se podíleli
4,3 procenta. „Co se týká Prostějova, tady
bylo k 31. prosinci evidováno celkem 3 367
lidí bez práce, z toho bylo 1 822 žen. Volných pracovních míst tu bylo hlášeno 1 337
a podíl nezaměstnaných osob zde činil 3,9
procenta,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.

17010310014

OLOMOUCKÝ KRAJ Závěr loňského
roku nepřinesl z hlediska zaměstnanosti
příliš optimistická čísla. V prosinci 2016
celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji vzrostl o 8 procent
na 26 495 osob, počet hlášených volných
pracovních míst naopak klesl o 3,7 procenta na 6 282 a podíl nezaměstnaných
osob vzrostl na 5,9 procenta.
K 31. prosinci 2016 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem
26 495 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 1 971 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku je ale nižší o 4 563 osob.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno
4 330 osob. Ve srovnání s minulým měsícem
to bylo více o 926 osob a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku méně
o 440 osob. Z evidence během prosince
odešlo celkem 2 359 uchazečů. To zase bylo
o 854 osob méně než v předchozím měsíci
a o 112 osob méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 1 223, to
je o 714 méně než v předchozím měsíci
a o 207 méně než ve stejném měsíci minulé-

nabídka pracovních míst

17011110034

16120273417

17011320041

28
17011120033

16101223189

objednejte si
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PRÁCE NABÍZÍ
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.
608728160,emailprima@prima-outdoor.cz.
Firma Nature s.r.o. přijme brigádníky ( i studenty ) na sobotní směny do třídírny sběrového papíru
v Držovicích. Tel.: 603 463 417

HLEDÁTE PRÁCI?

Přivýdělek v Prostějově
1. noční směny
2. víkendové práce
Jedná se o obsluhu balících strojů drobných výrobků. Možno dohodnout
výplatu po týdnu. Info: 602 603 067

2

Zavedená stavební firma z Prostějova
přijme řemeslníky na zateplování fasád v Prostějově a okolí. Hledáme i samostatné party. Seriozní jednání. Tel:
733 737 653, www.rinvest.cz

Pozice

17011020031

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Plat (Kè)

Reklamační technici
Ředitel/-ka Domova u rybníka
Víceměřice
Kaliči
Instruktor/ka řízení
motorových vozedel sk. B, T, C
Administrativní pracovníci
Číšník/servírka
Pomocní pracovníci do pekárny
Pracovníci v sociálních službách
Obsluha svařovacích robotů
Teréní sociální pracovníci
Strojírenský dělník/-ce

Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení až 20 000,-. Nástup možný
ihned.Pro info. Volejte 777 870 729

Provoz

Kvalifikace

Firma

14 000 Kč jednosměnný

ÚSO s maturitou

SEDCO Prostějov

27 800 Kč jednosměnný
16 000 Kč třísměnný

bakalářské
střední odborné

Obec Víceměřice
ALPER Prostějov

21 570 Kč
17 000 Kč
14 000 Kč
15 000 Kč
14 480 Kč
30 000 Kč
18 000 Kč
18 100 Kč

ÚSO s maturitou
Švehlova SŠ polytechnická Prostějov
střední odborné
STATEK Prostějov
základní + praktická Karel Marek Konice
střední odborné
MOPS Němčice nad Hanou
vysokoškolské
Domov u rybníka Víceměřice
ÚSO s maturitou Bexim paletten Kostelec n. Hané
vyšší odborné
Člověk v tísni Prostějov
základní + praktická GASL CZ Prostějov

jednosměnný
dělené směny
turnusové služby
dvousměnný
pružný
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Motorest Podkova Kelčice přijme servírku a kuchaře. Nabízíme
zajímavé platové podmínky. Tel.:
776 808 000

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovník/ce
pro výdej obědů
70 Kč/hod.
jednosměnný
základní + praktická Švehlova SŠ Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
výhodou. Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
lukas@pneufloryk.cz

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

Úklidová firma přijme na dlouhodobou brigádu paní na úklid firemních prostor ( denně od 16 do
18:30 ) ve Vrahovicích.Telefon:
774 149 221
Přijmu pracovníka do obchodu, dlouhodobě z ÚP, nebo spolupráce na DPP.
(výhodou i šikovná důchodkyně). PD
9:30-16:30 hod.Tel.: 731 412 028

   

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

Nabízím práci na DPP, řidič dodávky,
Přijmu pracovníka na úklid v potra- rozvoz Prostěov, Olomouc a okolí. Tel.:
vinářské výrobě a pracovníky do pe- 777 099 406
kařské výroby. Informace na tel.: 582
342 095
Studio Jiří Malý přijme kosmetičku,
manikérku a pedikérku. Nájem 1.000
STUDIO 365 hledá nové tváře Kč. Tel.: 731 115 250
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
Telefon 605427271, 9-12 hod.
www.studio365.eu

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
dalšího èísla
je v PÁTEK
20. ledna
v 10.00 hodin

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Tolik nabídek najdete v naší
rubrice PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

17010410004

17010410004

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE NA TYTO POZICE:

17011110038
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Ve třetím čísle roku 2017 vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v těchto
vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 19. 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

 01

Jezdecká 4
Jaroslava KUNŠTADSKÁ, Hrubčice 54
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.


HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...



/

 01

Albert Halmo
Magda PŘIKRYLOVÁ, Smržice 36
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE





OSMISMĚRKA

/

 01

VELKÉHO
Rudolf KONEČNÝ, Belgická 2, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě400 Kč na sortiment prodejny.

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

SU
DO
KU





SUDOKU

/

 01

3,4,4,3
Jan CHOVANEC, Studentská 17, Prostějov
Výherce získává: 3 vstupenky na ples v hodnotě 400 Kč.

17010160007

 

Výherce získá POUKAZ
 
 

KŘÍŽOVKA

/

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

17010460006

VAŠE RODINNÁ LÉKÁRNA S ŠIROKÝM ........

17010560022

SUDOKU

OSMISMĚRKA

CVALY, PAŘIL, FLITR, MLSAL, KUKUČ, LANKA, FLUÓR, TAJFUN, NUZÁK,
SPODKY, ŠPIÓN, KULMY, NOSIČ, FÓLIE, KRAJÍC, OPIUM, OBJEV, BORCI,
MEKKA, CELER, DOKUD, LOKNA, SERAF, ZÁSYP, EDUARD

 01

Zdraví v Novém roce vám zlepší kompenzační pomůcky
Hana KOMÁRKOVÁ, Sidl. svobody 5/12, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

Výherce získá POUKAZ 
 



Výherce získá VSTUPENKY
 !
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

17010260003

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
nového starostu Kostelce na Hané, který nahradil ve funkci Ladislava Hynka...

16110213416

Výherce získá POUKAZ
 
 

Výherce získává POUKAZ
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neděle 22. ledna:
14.00: 12. kolo Regionální ligy mužů
(týmy K2 Sportcentrum Prostějov, Olomouc, Spartak Přerov „B“, Fbc Šternberk,
Jeseník, hala ve Studentské ulici Pv).

@ q<8? x

BLACK SABBATH

sobota 21. ledna:
11.45: Minihokej Olomouckého kraje
(7. kolo soutěže ročníku 2009, zimní stadion Pv).
neděle 22. ledna:
15.30: LHK Jestřábi Prostějov – HCM
Warrior Brno (29. kolo Ligy juniorů, sk.
Východ, zimní stadion Pv).
13.15: Krajská liga přípravek (3. kolo soutěže na velkém hřišti, zimní stadion Pv).

DIO TRIBUTE REVIVAL
?qGx ?{}@ q<={}*~{}x}}8q<
?q x=8@@8*=?8=*{88

V Apollu začíná další metalová sezóna a hned zkraje připomínkou jedné z největších legend, a to Black Sabbath. Tato anglická
skupina je považovaná též za zakladatele heavy metalu a ovlivnila mnoho jiných stylů. V původní sestavě vystupovali Ozzy
Osbourne (zpěv), Tony Iommi (kytara), Terrance „Geezer“
Butler (baskytara) a Bill Ward (bicí). V Apollu uvidíme v pátek
20. ledna jejich moravský revival Black Sabbath DIO Tribute.
Black Sabbath DIO Tribute je skupina pěti muzikantů z Olomouckého kraje v projektu s výběrem nejznámějších skladeb hudební formace Black Sabbath s legendárním frontmanem Ronnie James
Diem (Heaven and Hell). Hlavním záměrem je co nejvěrněji naživo
připomenout jejich slavné období a fanouškům (i sobě) vytvořit příjemný a nezapomenutelný zážitek se vzpomínkou na tohoto nejslav-

nějšího amerického metalového zpěváka s italskými kořeny, který ve
věku nedožitých 68 let podlehl těžké nemoci. Těšit se samozřejmě
můžete i na písně jeho kapely DIO. No a bez Ozzy-Sabbatovek, to by
prostě nešlo! Do klubů rozšířili jako bonus i období, kde zpíval Tony
Martin, Glenn Hughes a do budoucna připravují i Rainbow. Vznik
této skupiny se datuje k 22. 9. 2012 a oficiální start byl 24. 5. 2013.
Hrát vám budou: zpěv (lead vocals) - Radek „METAL“ Zapletálek (Ronnie James Dio), kytara (lead guitar) - Tomáš „TOM_Y“
Vrba (Tony Iommi), baskytara (bass guitar) - Petr „SISEK“
Jedlička (Geezer Butler), bicí (drums) - Pavel „KROPÁČEK“
Waischorn (Vinny Appice + Bill Ward), doprovodný vokál
a syntezátor (vocals + keyboards) - Veronika „RONNIE“ Vrbová (Geoff Nicholls/Scott Warren).

8@ =@x
sobota 21. ledna:
14.00: VK Agel Prostějov – TJ Ostrava
(1. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
16.00: VK Agel Prostějov – VK ČEZ České Budějovice (1. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
18.00:VK Agel Prostějov – TJ Ostrava
(2. kolo nadstavby extraligy juniorek, hala
Sportcentra DDM Pv).
neděle 22. ledna:
12.00: VK Agel Prostějov – VK ČEZ České Budějovice (2. kolo nadstavby extraligy
kadetek, hala ZŠ Palacká Pv).

 DIVADEL
Kino METRO 70

Školní 1, Prostějov
pondělí 16. ledna
17:30 Všechno nebo nic
česká romantická komedie
20:00 Pod rouškou noci
americký film
úterý 17. ledna
17:30 Fantastická zvířata a kde je najít
dobrodružný rodinný film USA
20:00 Pod rouškou noci
středa 18. ledna
17:30 Fantastická zvířata a kde je najít
20:00 Pod rouškou noci
čtvrtek 19. ledna
17:30 xXx: Návrat Xandera Cage
americký akční film
20:00 Rozpolcený
americký thriller
pátek 20. ledna
17:30 xXx: Návrat Xandera Cage
20:00 Rozpolcený
sobota 21. ledna
15:30 Fantastická zvířata a kde je najít
17:30 Rozpolcený
20:00 xXx: Návrat Xandera Cage
neděle 22. ledna
15:30 Fantastická zvířata a kde je najít
17:30 Rozpolcený
20:00 xXx: Návrat Xandera Cage

KINO klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 21. ledna
15:00 Kytice pohádek I.
pásmo pohádek ČR
17:30 Doba ledová 5: Mamutí drcnutí
animovaná komedie USA
20:00 Den nezávislosti: Nový útok
americký sci-fi thriller

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 16. ledna
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
kulturní program zajišťuje ZUŠ V. Ambrose
čtvrtek 19. ledna
9:30 O VÝŽIVĚ TROCHU JINAK
aneb Zrada je ukryta v krajíčku chleba
pořádá Akademie třetího věku
do 31. ledna
9.00 - 13.00 INTERMED
výstava studentů B. Jahodové,
K. Kašparové a F. Muchy

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 17. ledna
19:00 SIEMPRE NUEVO
- PRŮŘEZ STALETÍMI
3. abonentní koncert: Matěj Freml a Patrick
Vacik - kytara
(přednáškový sál)
středa 18. ledna
19:00 PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIÓNA
Hrají: B. Klepl, A. Fixová, V. Senič
(divadelní sál)
do 31. března
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 17. ledna
10:00 SETKÁNÍ SENIORŮ
do 31. ledna
LIDÉ NA CESTĚ
výstava fotografií Jana Skalíka.
SNÍH V KNIHOVNĚ
chcete vidět zasněžené knížky, regály, počítače, a třeba i zasněžené knihovnice? Během
ledna noste vlastnoručně vyrobené vločky
- z čehokoli chcete, veliké jak je libo.
V (NE)BEZPEČÍ: ON-LINE
SOUTĚŽ PRO DĚTI

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 27. ledna
JOSEF ČAPEK: „Nejdříve musí býti
obrazu plné srdce, aby ho pak mohly
býti plné oči“
VZPOMÍNKA NA MIRIAM
MARČIŠINOVOU
výstava fotografické tvorby křehké dívky,
která bojovala se zákeřnou chorobou

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 20. ledna
VI. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava na počest prostějovského fotografa

Zámek Konice
úterý 17. ledna
17:00 BESEDA O UGANDĚ
do 31. května 2017
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL




Echo

Regionální muzeum Dobromilice
zve na výstavu Střípky z dějin
módy, která bude zahájena slavnostní vernisáží tento pátek
20. ledna v 15:00 hodin. K vidění
bude unikátní sbírka ručně šitých
modelů historických oděvů od antiky až po současnost paní Zdeňky
Mudrákové ze Zlína. Na svých modelech ukazuje průřez evropskou
módou např. i panovníků a královen
jako Karel IV., Jindřich VIII., Alžběta I., Ludvík XIV., Marie Terezie,
František Josef, Napoleon Bonaparte, princezna Diana a mnozí další.
Regionální muzeum bude otevřeno
každou neděli, úterý a čtvrtek vždy
od 14:00 do 16:00 hodin.

Kostelecká 39, Prostějov
pátek 20. ledna
20:00 THE ONLY GOOD SYSTEM
IS A SOUND SYSTEM
- ELECTROSHOCK
V dalším díle již tradiční free párty to rozjede dvanáct účastníků. Své placky a všechno
kolem navíc roztočí známí Electroshock
soundsystem.

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 22. ledna
13:30 a 15:30 O HASTRMANOVI
loutkové divadlo

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 29. ledna
BETLÉMY, JAKÉ (PROSTĚJOVSKÝ)
SVĚT NEVIDĚL
výstava o atmosféře českých Vánoc
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB SKAUTSKÉ
STOLETÍ V PROSTĚJOVĚ
výstava ke 100. výročí založení první
skautské družiny vedené Jiřím Wolkerem.
do 19. února
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
výstavazesoukromésbírkyL.HenešezTřebenic
U NÁS V ZIMĚ
Pavel Karasinski a Daniel Zádrapa z Muzea
a galerie v Prostějově zachytili objektivem
fotoaparátu řadu zajímavých okamžiků.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 17. a středa 18. ledna
17:00 BESÍDKY ŽÁKŮ-hudební obor
středa 18. ledna
13:00 RECITAČNÍ SOUTĚŽ
-literárně dramatický obor
(sál zámku, Pernštýnské nám. 8)
do 31. ledna
VÝSTAVA BETLÉMY
výběr prací žáků výtvarného oboru

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pátek 20. ledna
20:00BLACKSABBATHDIOTRIBUTE
sobota 21. ledna
20:00 THERE IS NO GOD PARTY
Vystoupí: Got a Wolf (Hardcore-punk),
The Last Day Before (Mathcore), Berger
Safe Than Sorry (Metalcore)

Otužilecké plavání ve Stínavě
Sbor dobrovolných hasičů Stínava ve
spolupráci s obcí Stínava pořádají 2. ročník otužileckého plavání, které proběhne
tuto neděli 22. ledna od 13:30 hodin
v tůních. Pokud se budete chtít přidat
k plavcům, nezapomeňte si plavky.
K občerstvení a na zahřátí bude připravena
ovarová polévka, maso, svařené víno a čaj.

Beseda o Ugandě

    
Husovo nám.67, Prostějov
* Putování za Zimní královnou aneb vycházka zimní krajinou pro rodiny s dětmi se
koná v sobotu 21. ledna od 8:30 do 13:30
hodin. Sraz je na vlakové zastávce ve Ptení
v 8:30 hodin. Návrat do Prostějova vlakem
v Běleckého mlýna ve 13:21 hodin.


informační centrum pro mládež, Pv
* v pondělí 16. ledna od 14:00 do 17:00
hodin bude probíhat kreativní „Tvořivá dílna - náušnice“.

W<
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
 
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let pro- tel. č. 588 008 095, 724 706 773
bíhají vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin
Půjčovna rehabilitačních a kompenzač* další z pravidelných měsíčních setkání ních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
rodičů na téma děti, výchova a komunika- SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortoce v rodině „Rodičovské setkání“ se koná pedické vozíky, WC křesla, chodítka - pevv úterý 17. ledna od 18.00 hodin.
ná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektric8<88
ká). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
* v pondělí 16. ledna od 14:30 do 15:30 776 054 299
hodin se konají „Protahovací cvičení
s prvky Tai chi“ pro posílení tělesné kondice Regionální pracoviště TyfloCentra Olo* ve čtvrtek 19. ledna od 13:00 do 16:00 mouc v Prostějově nadále poskytuje služby
hodin se v klubovně uskuteční „Pletení nevidomým a slabozrakým občanům na
z pedigu“.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

V úterý 17. ledna od 17:00 hodin se
bude na zámku v Konici hovořit o Ugandě. Besedu povede Libuše Dostalíková
z nezávislého projektu Bwindi Orphans.
Pokud vás zajímá, jak se žije v jedné
z nejchudších zemí Afriky, pak přijďte
na tuto besedu, na které budou promítány fotografie z cest po uvedené krásné
africké zemi. Součástí besedy bude prodej výrobků přímo z Ugandy, jako jsou
ručně vyráběné korálky, náramky, náušnice, košíčky či výrobky z ugandské kávy
a kakaových bobů. Zakoupením čehokoliv pomůžete ugandským sirotkům
a chudým rodinám.
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Recitační soutěž v Němčicích
V pátek 20. ledna 2017 proběhne od 13:30
hodin v koncertním sále Základní umělecké školy v Němčicích nad Hanou školní
kolo recitační soutěže Dětská scéna.
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Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 do 11:30 hodin
se koná diskusní rodičovská skupina, která
rozšíří vaše obzory, zatímco děti si zlepší
své sociální, pohybové, hudební a manuální
schopnosti
* každé úterky od 17:00 do 19:00 hodin
je na programu vzdělávací a tvořivá setkání
s hlídáním dětí
* v úterý 17. ledna se uskuteční beseda
s Mgr. A. Křížovou „Mezigenerační vztahy
- jak na to?“



Střípky z dějin módy

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR,
z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s.,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
I v roce 2017 nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
sociálního poradenství také zajištění baterií
do sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí). Zároveň vás
upozorňujeme na změnu telefonního čísla
poradenského zařízení: 775 549 777.
Poradenská služba České obchodní inspekce
proběhne vždy první pracovní pondělí každého měsíce roku 2017 (leden až červen)
v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Pv, 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 až 147).

Ples v Určicích
16040471917

 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Obecní úřad Určice pořádá tuto sobotu
21. ledna od 20:00 hodin v sokolovně
v Určicích XXV. společenský ples. K tanci a poslechu hraje Trio Bene z Olomouce. V tombole je hlavní výhrou wellness
pobyt. Předtančení standardních a latinskoamerických tanců v provedení TK
STARLET BRNO. Rezervace na tel.
číslech 734 714 838 a 582 357 224.

Do 31. ledna se konají „výstavy ve hvězdárně“ v kostele Nanebevzetí P. Marie v Mostkovicích.
Přednáška „Zákon přitažlivosti pro začátečníky i pokročilé“ se koná ve středu 18.
ledna od 17:30 hodin v restauraci Na Mánese v Prostějově.
Autorské čtení Miloše Kvapila se koná
v úterý 17. ledna od 17:00 hodin ve
Státním okresním archívu, Třebízského
1, Prostějov.
Toto úterý 17. ledna od 14:00 hodin
se v OS LIPKA, Tetín 1, Prostějov koná
beseda s policistou por. Bc. Františkem
Kořínkem. Dozvíte se cenné rady o tom,
jak se zabezpečit proti možným nepříjemným situacím a jak jim předcházet,
či jak se chovat při nezvané návštěvě či
telefonním rozhovoru. Pořádá Akademie
seniorů.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota

17.1. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost
21.1. 16.30 - 18.30

objednejte si

   

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 16. ledna 2017
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Naleznete
uvnitř

KYTICE
V PROSTĚJOVĚ

 Městské divadlo zažilo
úchvatné představení legendární Erbenovy hry
strana 23

KDO JE
NEJLEPŠÍ?

 Večerník je i letos mediálním
partnerem ankety „Sportovec
města Prostějova“
strana 28

DERBY
JE DOMA

Ě
EXKLUZIVN
  3  454/

Foto: www.idnes.cz

Veèerník šel
po cestì kariéry
Lenky Hanákové
strana 26
JEDNOU

 Volejbalistky druholigového TJ OP Prostějov vykročily
v novém roce pravou nohou. Dvě výhry s brněnským
Juliánovem
jim
dávají
záchranářskou naději.

Basketbaloví
junioři
BCM Prostějov se na rozdíl od dospělých Orlů potkali s formou. Dvě vítězství
na palubovkách Písku a Sokola pražského je udržely na
příčkách znamenajících playoff.
 Knihovna Vrchoslavice ve
spolupráci s obcí Vrchoslavice pořádá ve čtvrtek 19. ledna
od 17 hodin v motorestu ve
Vrchoslavicích akci: „Český
jazyk (nejen) pro školou nepovinné“.
 Tygři Prostějov, obhájci extraligového titulu v šipkách, si
v pátek uřízli pořádnou ostudu.
V domácím prostředí podlehli
nováčkovi z Přerova…

Zdeněk VYSLOUŽIL

 Volejbalistky Prostějova se na
další triumf v souboji s hanáckým rivalem pořádně nadřely...
strany 36 a 37

PROSTĚJOV V uplynulém týdnu se v internetových diskusích a na sociálních sítích rozproudila
rozhořčená diskuse mezi rodiči malých hokejistů z LHK Jestřábi i SK Prostějov 1913. Důvodem se stal
článek nejmenovaného protiradničního serveru, který obsahoval značně zavádějící informace, od
kterých se ovšem samotní zástupci SK 1913, kteří měli být těmi „poškozenými“, jednoznačně distancují! „Nevím, co si o tom mám myslet... Nikoho z vedení klubu autor článku nekontaktoval. Jsou tam
smyšlená spojení, která nás poškozují,“ rozčiluje se oprávněně Marek Černošek, člen výkonného výboru SOUBOJ RIVALŮ
Večerník navštívil prestižní šlágr
SK Prostějov 1913. Jistá skupina lidí okolo mladého aktivisty J.Č. tentokrát opět šlápla vedle...
veteránské ligy futsalistů. A bylo se
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33 na co dívat!
strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

R|.OVÝ GANGSTER D" %

LAŠKOV Dříve to bylo jasné.
Gang označoval zločineckou
skupinu, která byla výhradně
mužská. Dnes je situace mnohem složitější. Muži začali prát,
žehlit a nosit růžové košile,
ženy se zase oblékají do kravat a postupně pronikají do
nejrůznějších gangů. Možná
tak není daleko doba, kdy
na našem území bude řádit
nebezpečný „gang růžových
kravat“ sdružující obzvláště
chladnokrevné muže i ženy.
Jak by příslušnice této ilegální organizace mohla vypadat, spatřili na vlastní oči
diváci loňské soutěže Mini
miss Prostějovska konané
v Laškově.
Více o její budoucnosti vám
Večerník přinese v příštím
vydání.
(red)
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Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Přes některé neúspěchy
v posledních ligových kolech prostějovští
Orli nevzdávají boj o postavení v první šestce tabulky Kooperativa NBL po základní
části. K udržení reálné naděje potřebují
vyhrávat, což v dnešní dohrávce devatenáctého kola nebude snadné. Do haly Sportcentra DDM
totiž přijede Děčín, který bude favoritem. Začíná se
v pondělí 16. ledna od 18.00 hodin.
„Musíme především dobře bránit. Pokud bychom zopakovali výkon z posledního
zápasu na půdě USK, bylo by to špatné,“ uvědomuje si trenér Zbyněk Choleva, který pomalu do sestavy dostává nové hráče. „Věřím, že to bude zajímavé utkání. Za
Děčín bude hrát Lukáš Palyza, v našem dresu se fanouškům poprvé představí nové
posily. Doufám, že se jim bude dařit a budeme bojovat o výhru,“ přeje si Choleva.
Děčín se pokusí na Hané zapomenout na pohárovou porážku s Pardubicemi.
„Musíme se připravit na to, že domácí se budou chtít jistě rehabilitovat před svými fanoušky za prohru na Folimance a určitě budou hrát lépe. Jejich zahraniční
hráči mají svoji kvalitu a čeká nás těžké utkání, protože Prostějov je stále ještě ve
hře o postup do první šestky nadstavbové části soutěže,“ uvedl děčínský kouč Pavel Budínský.

BASKETBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA STRANĚ 38

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
W-&)*+,<=>!)!

Foto: Marek Sonnevend
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FUTSAL
PROSTĚJOVSKA
O sestupu není zatím jasno
PROSTĚJOV, NĚMČICE, KOSTELEC Poslední tajenkou futsalových
soutěží, je jméno posledního celku
nejvyšší soutěže. Uplynulý víkend přinesl zajímavé vzepětí týmů z chvostu
a vinou porážek se dolů sesunul Ariston.
Od pátého místa dolů, tak musejí mít
všechny celky obavy. Situace nahoře
je o něco přehlednější. Za suverénním
Relaxem se vrátil na druhou pozici Me-

chechelen, třetí příčka patří Sexmeraldě.
Ve druhé třídě sice dokázalo BVD obrat o
body rezervu Relaxu, ale následně padlo
překvapivě s Fakinem.
Mezi veterány si drží za Relaxem druhou
pozici nováček z Hané. O třetí příčku hoří
vyrovnaný boj hned tří celků.
Kompletní program příštího víkendu
a pořadí střelců jednotlivých soutěží najdete
níže.
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ERBENOVA KYTICE

ZAUJALA I PO
KLICPEROVO DIVADLO
q  (  (< <
návštěvníků ve večerních hodinách 11.
ledna. Citlivé a působivé zpracování
klasického tématu Karlem Brožkem
podpořené hudbou Daniela Fikejze se
skvělou scénou, kostýmy a hereckými
výkony jednotlivých vstupů herců zanechalo v návštěvnících něco, nad čím
mohli celý večer přemýšlet.
Z básnické sbírky bylo zinscenováno
šest nejznámějších balad, a to Zlatý
kolovrat, Štědrý den, Poklad, Vodník,
Svatební košile a Holoubek. Ve všech
příbězích se představili herci Martina
Básnickou sbírku protkanou jak ro- vou patinou, kterou zná každý z nás, Eliášová, Zora Valchařová, Marta Zamantickou tematikou, tak i hororo- si přišlo připomenout velké množství oralová, Helena Plecháčková, Natálie

PROSTĚJOV Uplynulou středu se na prostějovských prknech,
co znamenají svět, představil herecký ansámbl Klicperova divadla z Hradce Králové s hraným recitálem básní K. J. Erbena ze
sbírky Kytice v režii Karla Brožka.
exkluzivní
Městské divadlo podpořilo herreportáž
ce takřka plnou kapacitou sálu.
Podle reakcí diváků bylo patrné,
pro Večerník
že je notoricky známá tematika
stále aktuální a i v současné době si najde své příznivce. V hledišti nechyběl ani Večerník.

Michal
VAŠEK

  

Foto: www.klicperovodivadlo.cz
Holíková, Marie Poulová a Miroslav
Zavičár, kteří strávili celý čas na pódiu
společně. Herci si vystačili s minimem rekvizit, i scéna byla zcela minimalistická, takže veškerá váha představení stála na hereckých výkonech
a síle samotných Erbenových balad.
V tomto případě tedy určitě platilo

pořekadlo, že méně je někdy více.
„Celý večer jsem si užil, díky představení jsem si připomněl tohle skvělé
dílo, a dokonce i svá školní léta, kdy
jsem se připravoval k maturitě,“ sdělil
Večerníku například třicetiletý Karel
z Kostelce na Hané. V divadle se však
octli i takoví, kteří byli prozatím Ky-

ticí téměř nedotčeni. „Musím říct, že
by toto představení měli vidět všichni
moji spolužáci. Je to určitě úplně o
něčem jiném, než když se o literatuře
dozvídáme jen teoreticky v učitelském
výkladu. Tento večer ve mně Kytice
zanechala hluboký dojem,“ svěřil se
student maturitního ročníku David.

jaká byla kytice v podání herců z hradce králové...
3x foto: www.klicperovodivadlo.cz

Eva Marková přednášela ve hvězdárně
nejen o Slunci, ale i o trampotách s celníky
PROSTĚJOV Není zatmění jako
zatmění! Čtvrteční přednáška Evy
Markové v prostějovské hvězdárně přinesla návštěvníkům besedy
nový pohled na problematiku zatmění Slunce. Zkušená astroložka přijela do Prostějova vyprávět
o svých výpravách, především
z pozorování v Brazílii.

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

J @   $ %  "'
  % $
 ; 
  " #
Foto: Michal Kadlec

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Ve svém životě jsem navštívila spoustu zemí světa, a různé formy zatmění
Slunce jsem měla možnost pozorovat
ve dvanácti státech. V roce 1998 jsme
například cestovali do Brazílie, celá expedice byla pro mě a kolegy astronomy
neuvěřitelným zážitkem,“ začala své
vyprávění před dvěma desítkami hostů
prostějovské hvězdárny Eva Marková.
„Když jsme v Brazílii hledali vhodné
místo, kde budeme moci přijímat po-

břežní radiostanice bez nějakého rušení, našli jsme přitom spoustu polodrahokamů. Objevily se ale také svízelné
chvíle. To když jsme přistáli na letišti
a brazilští celníci nám sdělili, že veškeré
pozorovací přístroje sice z Prahy taky
dorazily, ale vydají nám je až za tři týdny
po vyřízení všech potřebných formalit.
Nebýt pomoci českého velvyslance,
nevím, jak by naše expedice dopadla,“
uvedla vědkyně, která v současnosti
vede hvězdárnu v Úpici. Na snímcích
sluneční koróny z Brazílie Eva Marko-

vá ukázala, jak vypadá blízká i vzdálená
koróna a jak se její tvar v porovnání
s jinými zatměními pozorovanými
v jiné fázi cyklu sluneční aktivity mění.
Výprava do Brazílie ale pro Evu Markovou a její tři kolegy dopadla nakonec
úspěšně. „Podle mého názoru patří zatmění Slunce k jednomu z nejhezčích
přírodních úkazů. A když máte tu možnost ho pozorovat v různých zemích
na jednotlivých kontinentech, je to
o to větší zážitek,“ doplnila Eva Marková
v Prostějově.

17011310048

Spojení poezie a geometrie
představí MILOŠ KVAPIL
PROSTĚJOV Klub historický
a státovědný se od ledna opět vrací
ke své tradiční kulturní činnosti.
Každé třetí úterý v měsíci tak mohou všichni zájemci přijít do výstavního sálu Státního okresního
archivu v Prostějově v Třebízského
ulici na některou ze zajímavých
přednášek. Tentokrát se mohou
těšit na autorské čtení Miloše Kvapila, kterého známe nejen jako bývalého ředitele městské knihovny,
ale i jako svérázného spisovatele.

V úterý 17. ledna od 17.00 hodin
představí ukázky ze své tvorby.
Miloš Kvapil slaví sedmdesáté narozeniny, což je významné životní
jubileum, a jistě je na místě tuto významnou prostějovskou osobnost
připomenout. Bývalý ředitel knihovny je absolventem oboru knihovnictví a vědecké informace na Fakultě
sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Prostějovskou knihovnu
vedl v letech 1997 až 2007, je tedy už
řadu let důchodcem. Sám však říká,

že nikoliv pasivním. Celý život se zajímal o literaturu, publikoval poetické
i odborně knihovnické texty. Za své
zásluhy obdržel Cenu českých knihovníků (2007), Cenu Velkomoravský knihovník (2009) a Cenu města
Prostějova (2009). Ve své básnické
tvorbě se inspiroval geometrií. Svá
díla vydal pod názvy: Eukleidovská
Seč klásků lásky, Císařovy vousy,
O přírodě – Peri fysis, Útesy času.
Zítra se s ním můžete potkat osobně!
(red)

17011020032
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MOSTKOVICE Tradiční ples Sokola
Mostkovice proběhl opět v domáckém duchu. Gulášek, jednohubky,
točené pivečko, to zkrátka k akcím
tohoto druhu patří. Těsně pod hranicí
dvou stovek lidí si našlo cestu do mostkovické sokolovny, kde pro ně byla vedle pestrého občerstvení nachystána i
bohatá tombola.
„Lidí mohlo přijít více, cen v tombole
byl přibližně stejný počet, jako bylo
nakonec návštěvníků,“ okomentoval
atmosféru Zdeněk Zatloukal, starosta
pořádající sokolské jednoty. Zlatým
hřebem vydařené akce byl půlnoční tah
tomboly. Na přízeň partnerů si mostkovičtí sokolové opravdu nemohli stěžovat. Hodnotné ceny v podobě značkové elektroniky nebo šťavnatých jablek
jistě potěšily každého výherce. Největší
radost však měla parta okolo sympa-
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BYLI JSME
U TOHO

Z mostkovického bálu se odcházelo

jakýý byl chaarita
t tivvní plees....
ta

ší subjekty, ale na druhou stranu jsme
FOTOGALERIE
rádi, že dosavadní vztahy se speciálním
klikni na
školstvím fungují na příkladné úrovni,“
www.vecernikpv.cz
pochválil Lázna příjemce výtěžku, kteří
I
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se naopak aktivně podílejí na shromaž
6'. ,
ďování darů do plesové tomboly.
A čím si pořadatelé vysvětlují tako- určitě propagací, které jsme se nevěno- přiznal Lázna. Evidentně se tedy začíná
vý nárůst zájmu? „Popravdě není to vali do té míry, jak by možná náleželo,“ projevovat fenomén tradice a dobré
pověsti, které mají větší váhu než sebelepší reklama. „Snažíme se vždy usposaa
řádat ples na nejvyšší možné úrovni a
$%6'. ,
naše úsilí po pěti letech přináší ovoce,“
těší sympatického předsedu. O tom
konečně svědčí i přítomnost primátorky statutárního města Prostějova Aleny
Raškové, která účastníky plesu přišla
opět pozdravit.
Novinkou letošního programu byla
ukázka brazilského bojového umění
capoeira, které svým stylem připomíná tanec s akrobatickými prvky. Už
  "   % ###       %   0   " '
  = +  H#
tradičně si oko přítomných pánů přišlo na své při tanci u tyče, po půlnoci

Šestý ročník tedy získal hned od počátku zvláštní kouzlo umocňované příjemným napětím, kolik letošní výtěžek
vynese ve prospěch základní školy speciální na Tetíně a speciální mateřské školy
v Mozartově ulici. „Každým rokem tak
trochu očekáváme, jestli se o spolupráci
na této charitativní akci nepřihlásí dal-

BYLI JSME
U TOHO

stup se po nadcházejícím střetnutí
může ztenčit. Stane se v případě vítězství domácího kolektivu.
A vězte, že Severomoravanky z minulé
sezóny vědí, jak skalp největšího českého
favorita chutná. Patnáctého října 2015 ho
dokázaly skolit 3:2 (22, -13, -23, 21, 11)
a ačkoliv vékáčko všechny další vzájemné
mače zvládlo, zdaleka ne vždy přesvědčivě. Například ve finále Českého poháru
2015/2016 šlo většinu času o naprosto
vyrovnaný boj (navzdory zdánlivě jasnému výsledku 3:0) a rovněž při dosud
posledním střetu ostravský mančaft dva
a půl setu hodně zlobil, přestože úřadující mistryně republiky doma na sklonku
října nakonec uspěly 3:1 (-21, 24, 17, 6).
Teď budou mít svěřenky reprezentač-

jak se utkání vyvíjelo...

robil chybku či nepřesnost (5:4, 5:7,
9:7, 9:11). Důležitou roli hrálo také
propojení servis plus přihrávka, o což
se mohl víc opřít hostující tým. Domácím zase pomáhaly z problémů vítězné
bloky, ovšem ani čtyřbodová šňůra
z 10:12 na 14:12 zdaleka nic nerozhodovala. Naopak úpéčko hned reagovalo
novým obratem na 14:15 a komplexnějším výkonem sahalo po zisku zahajovací sady - 15:17. A také dosáhlo, neboť Agelky byly příliš nejisté na příjmu
i v mezihře. Sice vyrovnaly z 21:23 na

Bodový vývoj - první set: 0:1, 2:1, 3:4,
5:4, 5:7, 9:7, 9:11, 10:12, 14:12, 14:15,
15:17, 18:18, 20:20, 20:22, 21:23, 23:23,
23:24, 24:25, 25:27. Druhý set: 1:2, 3:2,
5:3, 5:5, 6:7, 9:7, 10:9, 12:9, 12:11, 14:11,
16:12, 16:14, 18:14, 24:15, 25:16. Třetí
set: 3:0, 6:4, 8:4, 11:7, 11:9, 14:10, 14:14,
16:14, 19:15, 19:17, 21:17, 21:21, 23:23,
25:23. Čtvrtý set: 2:2, 2:7, 4:7, 6:8, 6:11,
7:13, 9:13, 14:14, 14:17, 16:17, 21:18,
21:20, 22:25. Pátý set: 2:0, 4:1, 6:2, 6:4,
7:6, 10:8, 10:10, 12:11, 12:13, 13:14, 16:14.

ního trenéra Zdeňka Pommera určitě
velkou motivaci se na papírově silnější
družstvo zase vytáhnout. „Ostravu považuji stejně jako Olomouc za velice
silného a nebezpečného soupeře. Proto
se na středeční zápas musíme maximálně připravit i očekávat, že to bude
hodně těžké. Na druhou stranu pevně
věřím, že předvedeme mnohem kvalitnější výkon, a v porovnání se sobotou
zahrajeme podstatně lépe. Značné problémy, které nám způsobila Olomouc,
přičítám do jisté míry nerozehranosti po
dlouhé zápasové pauze. V dalším utkání
bychom si měli poradit přesvědčivěji,“
dou- fal kouč Agelek Peter Goga.
Na koho z TJ si dát největší
pozor? Především na sme-

čařku Petru Kojdovou coby druhou
nejčastěji bodující hráčku dosavadního
průběhu tohoto extraligového ročníku.
Výrazně se prosazují také blokařka Iva
Nachmilnerová, univerzálka Magdalena Zedníková či další blokařka Kateřina
Zemanová, na nahrávce se střídají Kateřina Valková s Kamilou Součkovou a na
liberu má družina od polských hranic
Kamilu Červenkovou. Celý ostravský
tým se vyznačuje značnou soudržností
i bojovností, navíc čerstvě dosáhl mezinárodního povzbuzení hladkým vyřazením chorvatské Poreče z evropského
Challenge Cupu.
Na tradičně horké palubovce tak
AGEL nečeká nic jednoduchého,
(son)
právě naopak!

 Jak důležitá je výhra nad UP,
byť těsně vydřená?
„Je opravdu moc důležitá. My chceme
pokaždé zvítězit a v českých soutěžích
jdeme do všech zápasů s tím, abychom ukázaly, že jsme tady nejlepší.
Tentokrát jsme sice nehrály celkově
dobře, ale na druhou stranu se nám
povedlo ukázat, že navzdory trápení
umíme bojovat až do konce. Bylo to
těžké, přesto jsme nepřestaly makat
a přes horší výkon dokázaly nad nebezpečným soupeřem vyhrát. Toho si
cením.“
 Asi vám příliš neprospěla
dlouhá pauza bez soutěžních
střetnutí, že?
„Přesně tak. Vypadly jsme ze zápasového rytmu, vždycky je lepší pravidelně hrát utkání... Sice jsme kromě
svátečního volna denně a tvrdě pracovaly v přípravě, absolvovaly i jeden
přátelák, ale zatížení v soutěžních duelech je nenahraditelné. Skoro po měsíci jsme tak začínaly vlastně nanovo

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

a náš výkon tomu hlavně v některých
špatných pasážích bohužel odpovídal.
Ale jak říkám: i přes herní výpadky
jsme stále bojovaly a fanoušky aspoň
výsledkově nezklamaly. Teď musíme
udělat maximum, abychom další zápasy zvládly lépe také volejbalově.“
Věříte, že národními soutěžemi můžete projít bez jediné porážky?
„Jak už jsem řekla, do každého utkání
jdeme s touhou zvítězit. A určitě chceme nejen v českých soutěžích neprohrávat, o co nejlepší bilanci budeme
usilovat. Případná porážka by samozřejmě neznamenala žádnou tragédii,
podstatné je držet vedení v tabulce
a dosáhnout na triumf jak v Českém
poháru, tak v extralize. Pokud bychom
splnění těchto cílů podpořily jen samými výhrami, tím lépe. Každopádně
musíme předvádět mnohem kvalitnější výkony než tentokrát.“
Hned ve středu vás čeká další
náročný mač v Ostravě. Co tam?
„Myslím si, že Ostrava je velice silný
soupeř a zvlášť na svém hřišti, kde to
má každý těžké. Tím lépe se na středeční souboj musíme nachystat po
všech stránkách. Dobře po dnešku
zregenerovat, potrénovat i takticky
se připravit, aby náš výkon v Ostravě
dosáhl co nejvyšší úrovně.“

23:23 a vzápětí odvrátily dva setboly,
třetí už však nikoliv - 25:27 a 0:1.
Pokud chtěly favoritky získat očekávanou převahu, potřebovaly nutně zlepšit
haprující přechod z defenzivy do útoku.
Zkraje druhého dílu se to částečně zdařilo (5:3), leč nový výpadek na přihrávce
ženám VK mírný náskok rychle vzal 6:7. Protivnice v čele s výborným liberem Sain dobře bránily a dokázaly urvat
většinu dlouhých výměn často zakončovaných ze Šternberka staženou Napolitano. Nicméně v následující pasáži
se Teplého svěřenky dopustily několika
hrubek rychle za sebou a nové otočení
na 12:9 odstartovalo nápor lídra tabulky.
Ten se sice občas potýkal se stále účinným olomouckým podáním, ale jakmile
jej zpacifikoval a sám servisem přitlačil
(viz dlouhá série Herelové), měl zřetelně navrch. Druhá polovina setu vyzněla
naprosto jednoznačně - 25:16 a 1:1.
Výraznou převahu udržely úřadující
mistryně republiky též v nástupu do
třetí části, čímž bleskově získaly výhodu minitrháku 3:0. Gogovu partu táhla

dopředu nabraná pohoda v ofenzivě
a konečně se mohla opřít o mnohem
úspěšnější zakončení. Dolů zahnané
sokyně přesto nic nevzdávaly, rostoucí
manko zastavily a postupně se jaly opět
zlobit (6:4, z 11:7 na 11:9). Čtyřmi
body v řadě při podání Michalíkové
dokonce srovnaly na 14:14, tudíž bitva
zahořela nanovo. Právě v tu chvíli však
Prostějovanky zabraly a okamžitou reakcí předvedly klíčový únik na 19:15.
Ani tak závěr nepostrádal dramatický
náboj zásluhou další vyrovnávací odpovědi UP (z 21:17 na 21:21)! Nervózní koncovku rozlousknul až drtivý
blok Matienzo přímo na zem, po něm
obhájkyně titulu urvaly poslední dva
míče - 25:23 a 2:1.
Ani těsně ztracená sada číslo tři ale
vysokoškolačky nezlomila a místo rezignace v úvodu čtvrtého pokračování tvrdě udeřily pětibodovou šňůrou
(z 2:2 na 2:7). Domácím plejerkám
dělalo potíže trvale udržet vyšší úroveň
hry, jejich výkon dost kolísal. Sešup na
houpačce směrem dolů přišel okamžitě
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šance nedokážu předem odhadnout.
Pro nás může být určitou výhodou
odveta v domácím prostředí, ale důležitější asi bude spíš to, jak dobře
dokážeme v obou vzájemných utkáních zahrát. Musíme ze sebe dostat
to nejlepší, průměrné výkony by na
tak špičkového soupeře rozhodně
nestačily. Jedině důkladná analýza hry Stuttgartu, správný taktický
plán, jeho dodržení přímo na hřišti,
maximální bojovnost a herní kvalita
nám v CEV Cupu můžou přinést
postup.“

po překonání krize vinou řady nevynucených minel (z 6:8 na 7:13), aby se
hned dostavilo pronikavé zkvalitnění
veškerých činností (14:14). A znovu
nový propad na 14:17! Rovněž Olomoučankám scházela stabilita, nicméně
pohotově využívaly každého zaváhání
papírově silnějšího mančaftu a směřovaly k tiebreaku. Jen o pár minut později
to naopak vypadalo na vyvrcholení duelu, protože AGEL náhlým vzepětím
zvrátil na 21:18. Leč jednalo se pouze
o záchvěv a bojovné soupeřky dominantní koncovkou poslaly mač opravdu
do rozhodujícího finále – 22:25 a 2:2.
Během poslední pauzy se favorizovaný
kolektiv zkoncentroval a do pátého děj-

ství vstoupil mnohem lépe - 6:2. Skvěle
makající soubor z metropole Hané
však zase prokázal svou nezdolnost
heroickým dotažením na 7:6! Strhující podívaná gradovala, nervydrásající
řežbu rozsoudil teprve úplný závěr.
V něm rozjetá ekipa okolo kapitánky
Dudové dovedla svůj super výkon nejprve k otočení z 10:8 na 12:13 a vzápětí
i k mečbolu. Osminásobným šampiónkám ČR hrozila porážka na vlastní
palubovce s tuzemským protivníkem
po strašně dlouhé době, ale s vypětím
všech sil zvládly tuto hrozbu zažehnat.
Chladnokrevně uhrály tři balóny za
sebou a zachránily nesmírně vydřené
vítězství - 16:14 a 3:2!

Peter GOGA - VK AGEL Prostìjov
„Bylo vidět, že jde o náš první zápas po delší pauze. Na holkách se projevila určitá nerozehranost, ale každopádně musím pogratulovat Olomouci k fantastickému výkonu. Hostující hráčky byly trpělivé, hrozně moc toho vykryly v obraně a udělaly spoustu bodů
po dlouhých výměnách napopáté, napošesté. Klobouk dolů před tím, jak zde soupeř
dneska hrál. I tak si však myslím, že kdyby se nám podařilo uklohnit první set, tak jsme
klidně mohli vyhrát tři nula.“
Jiøí TEPLÝ - VK UP Olomouc
„Byl to krásný vyrovnaný zápas, který se hlavně divákům musel líbit. Určitě jsem spokojen
s výkonem našeho družstva, takový volejbal bychom chtěli předvádět pokaždé až do konce
sezóny. Škoda, že střetnutí trochu znehodnotili rozhodčí. To je všechno, co k tomu chci říct.“



a ráda se do Stuttgartu znovu podívám na řadu známých tváří i přátel.
Rozhodně však nechci, abychom jim
s Prostějovem daly jakýkoliv volejbalový dárek.“ (smích)
Jak silný Allianz je?
„Opravdu hodně. Má velmi kvalitní kádr a hraje špičkovou národní
soutěž, v nesmírně vyrovnané bundeslize jej každý týden čekají velice
náročné bitvy. Navíc se Stuttgart
v rámci Německa každým rokem
zlepšuje, a jestli se nepletu, momentálně je druhý v tamní tabulce.

“

Prostě narazíme
na nadmíru silného protivníka
s výbornými hráčkami.“
 Nakolik reálné tedy je přes
takového soka
postoupit?
„Těžko říct, nějaké procentuální

Vypadly jsme
ze zápasového rytmu,
skoro po měsíci jsme tak
začínaly vlastně nanovo

    

 V osmifinále CEV
Cupu pravděpodobně
narazíte na Stuttgart,
kde jste rok působila.
Těšíte se?
„Pochopitelně ano,
a moc. Za Allianz
jsem odehrála předminulou sezónu, mám na
něj pěkné vzpomínky
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PROSTĚJOV Žádná z prostějovských volejbalistek nezahrála
v sobotním thrilleru proti Olomouci vyloženě dobře, všechny
střídaly lepší okamžiky se špatnými. Platilo to rovněž pro první
nahrávačku vékáčka Mareike Hindriksen, jež přesto dokázala
v rozhodujících momentech zabrat a podílet se na bolestivě
ubojovaném vítězství. Po šťastném závěru se kapitánka Agelek
rozpovídala jak o samotném derby, tak o těšení se na evropskou konfrontaci se soupeřem, kterého dobře zná.
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PROSTĚJOV Jednu těžkou překážku
mají volejbalistky VK AGEL s velkými
problémy za sebou, když šťastně udolaly výbornou Olomouc. A další nesnadný protivník na ženy Prostějova
čeká hned nyní. Ve středu 18. ledna od
18.00 hodin totiž mají na programu
dohrávku 13. kola UNIQA extraligy
ČR 2016/2017 v Ostravě.
Znovu přitom půjde o souboj dvou vedoucích celků tabulky, neboť výběr TJ
o uplynulém víkendu smetl Fénix Brno
na jeho hřišti drtivě 3:0 (9, 14, 14) a přeskočil právě Olomouc na druhé příčce
průběžného pořadí. Byť pouze o skóre.
Obhájkyně titulu zůstávají suverénně
první se sedmibodovým náskokem
na oba největší rivaly, leč tento od-

utekl skvělé Olomouci z mečbolu!

ExtraligakadetekČR2016/2017,základnískupinaB–konečnépořadí:1. Brno 59,
2.Šternberk44,3.Frýdek-Místek32,4.Prostějov16, 5.Přerov16,6.Ostrava13.
Extraliga kadetek ČR 2016/2017, nadstavbová skupina o 7. až 12. místo – výchozí pořadí: 7. Střešovice 16, 8. Prostějov 13, 9. Přerov 13, 10. České Budějovice
11, 11. Ostrava 10, 12. Španielka 9.
Extraliga kadetek ČR 2016/2017,
nadstavbová skupina o 7. až 12. místo
– program utkání VK AGEL: 1. + 2.
kolo Prostějov – České Budějovice sobota 21. ledna (16.00 hodin) + neděle 22.
ledna (12.00 hodin), 3. + 4. kolo Střešovice – Prostějov sobota 28. ledna (11.00
+ 14.00 hodin), 5. + 6. kolo Prostějov –
Španielka sobota 4. února (12.00 + 16.00
hodin), 7. + 8. kolo České Budějovice
– Prostějov sobota 11. února (15.00 hodin) + neděle 12. února (10.00 hodin), 9.
+ 10. kolo Prostějov – Střešovice sobota
18. února (11.00 + 14.00 hodin), 11. +
12. kolo Španielka – Prostějov sobota 25.
února (12.00 + 16.00 hodin).
Domácí zápasy hrají Agelky v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici. (son)

ročníku 2016/2017? „Sezóna je ještě
dlouhá, vyvozovat něco zásadního by asi
bylo předčasné. Určitě jsem spokojený
s naším výkonem, i když rezervy pořád
máme. A v každém případě chceme
s podobně dobrou hrou dál pokračovat,
aby holky do každého utkání šli s maximálním nasazením jako dnes. A neustále na sobě pracovaly,“ viděl lodivod
obhájkyň ligového stříbra jasný směr.
„Nám tenhle zápas jednoznačně ukázal, že musíme být stále nohama pevně
na zemi a nemůžeme si myslet, že českými soutěžemi projdeme nějak lehce
jako nůž máslem. Zjistili jsme, že nadále
máme velké nedostatky v určitých herních činnostech. V jakých? To nebudu
konkrétně odhalovat, každopádně na jejich odstranění musíme zapracovat. Ale
to, jak jsme proti Olomouci zahráli, se
mi rozhodně nelíbilo a nebyl jsem s tím
spokojený,“ uzavřel Peter Goga.
Z diváckého hlediska teď zbytek rozjeté
sezóny určitě dostal pořádný náboj a fanoušci volejbalu se mají nač těšit!

13045õ+074,0"1-&4

PROSTĚJOV Jako jeden z prvních plesů sezóny, oblíbený především mezi mládeží, se už tradičně koná Charitativní ples sdružení
Pomáháme tancem. A Společenský dům byl o sobotním večeru
opravdu zaplněný do poledního místečka. „Zaznamenali jsme
skokový nárůst účastníků, prodali jsme téměř osm set vstupenek, proto jsme poprvé otevřeli i druhé přísálí,“ usmíval se před
Večerníkem Tomáš Lázna, předseda sdružení.
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Prostějov (son) - Postupové úspěchy i dílčí debakl prožily ženské
volejbalové týmy z ČR v klubových
pohárech Evropy. Největší pozornost byla upřena do Olomouce, kam
v rámci úvodního zápasu šestnáctifinále CEV Cupu zavítalo ruské Dynamo Kazaň.
Družstvo UP nedokázalo silnému
gigantovi, který předloni ovládl Ligu
mistryň, účinně vzdorovat a podlehlo jednoznačně 0:3 (-16, -16, -16).
„Bylo vidět, že soupeř hrál, co potřeboval a celý zápas měl pod kontrolou,“ zhodnotil smířeně olomoucký
trenér Jiří Teplý.
Historický postup v Challenge
Cupu naopak oslavila Ostrava, jež
po hladkém vítězství v Poreči předčila chorvatského protivníka i doma
3:0 (17, 10, 21). „Zvládli jsme to
kvalitně podle představ, až na drobný výpadek ve třetím setu měli celé
střetnutí pod kontrolou,“ těšilo kouče TJ Zdeňka Pommera. Dál ve Vyzývacím poháru prošlo i KP Brno,
neboť úvodní triumf nad vídeňským
Post Nö na vlastním hřišti podpořilo
výhrou v Rakousku, kde mač skončil z pohledu hostitelek 1:3 (26, -21,
-16, -23). „Holky utkání odmakaly
s velkou bojovností a zažily si důležitý postupový set v evropském
poháru,“ radoval se lodivod Králova
Pole Marek Rojko. Pikantní je, že
v osmifinále Challenge Cupu teď oba
čeští zástupci narazí v únoru na sebe!

Kazaò smetla UP,
postup Ostravy i Brna

Prostějov (son) - Pro fanoušky
sportu zpod vysoké sítě, kteří rádi
sledují mezinárodní soutěže, přidáváme rovněž výsledky nejvyššího
klubového poháru starého kontinentu - Champions League žen.
Přemožitelky vékáčka v kvalifikaci
z Dabrowy Górnicze tentokrát zvítězily ve Francii.
Základní skupina A - 2. kolo: Telekom Baku - Chemik Police 0:3 (-16,
-21, -20), Nordmeccanica Modena
– Imoco Conegliano 3:2 (-23, 24,
-20, 23, 14). Pořadí: 1. Modena 5, 2.
Conegliano 4, 3. Police 3, 4. T. Baku
0.
Základní skupina B - 2. kolo: Volero Curych - Dynamo Moskva 2:3
(-17, 20, 22, -18, -11), Alba Blaj –
Dynamo Krasnodar 1:3 (-23, 16,
-19, -22). Pořadí: 1. D. Moskva 5, 2.
Curych 4, 3. Krasnodar 3, 4. Blaj 0.
Základní skupina C - 2. kolo: Fenerbahce Istanbul - Azerrail Baku
3:0 (12, 19, 9), VB St-Raphael - Dabrowa Górnicza 1:3 (-18, -15, 20,
-22). Pořadí: 1. F. Istanbul 6, 2. Górnicza 3, 3. A. Baku 3, 4. St-Raphael 0.
Základní skupina D - 2. kolo:
Eczacibasi Istanbul - Vakifbank
Istanbul 2:3 (-21, -21, 21, 20, -10),
Uraločka Jekatěrinburg – SC Drážďany 3:1 (-16, 17, 20, 16). Pořadí: 1.
V. Istanbul 5, 2. E. Istanbul 4, 3. Jekatěrinburg 3, 4. Drážďany 0.

Jak v Lize mistryò?

Prostějov (son) - Jak už jsme dříve
informovali, volejbalové Agelky narazí v únorovém osmifinále evropského CEV Cupu na lepšího z dvojice Allianz Stuttgart - VC Kohila.
V prvním vzájemném duelu přitom
suverénně uspěl německý favorit,
který estonského soupeře smetl 3:0
(13, 17, 12).
Nejvíc bodujícími hráčkami bundesligového celku byly v tomto střetnutí Aiyana Whitney (13), Renata
Sandor a Julia Schaefer (obě 12).
Na tyhle opory i celý stuttgartský
soubor se v Prostějově s velkou pravděpodobností už mohou těšit, byť
Allianz ještě musí potvrdit svůj postup při odvetě v Estonsku 25. ledna.

Suverénní Stuttgart.
Co v Lize mistryò?

RYCHLÝ


pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

OTŘÁSL! Pozor na ni, zní hlasitì z prostìjovského tábora!

letos slavíme jubileum...
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„Vybralo se sto patnáct tisíc korun,“ usmíval se Tomáš Lázna
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Společenský dům v Prostějově
Střední zdravotnická škola Prostějov
Městské divadlo v Prostějově
SOŠ Prostějov
Sokolovna Čechovice
Tradiční hasičský ples
SDH Čechovice
Sokolovna Dubany
Školní ples
KPŠ Vrbátky
Kulturní sál Obecního domu Pivín
Dětské šibřinky
ZŠ a SRPŠ Pivín
Kulturní dům Čelčice
Reprezentační ples
Kulturní spolek Čelčice
Kulturní dům Lipová
Hasičský ples
SDH Hrochov
Kulturní dům Žárovice
Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Hubert Plumlov
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Art Econ-střední škola, s.r.o.
Společenský dům Prostějov
Reprezentační ples
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Sokolovna Určice
Společenský ples
Obecní úřad Určice

Maturitní ples
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PLESY

Tématickou dvoustranu připravil Petr Kozák, redaktorka:
Aneta Křížová, exkluzivní reportáže: Tomáš Kaláb, Martin
Zaoral, Michal Kadlec, Zdeněk Vysloužil

Plesová sezóna je tady a s ní příležitost jít se
přátelsky pobavit, setkat se s milými lidmi,
ale také provětrat společenskou obuv, která na to již rok v našich skříních čeká. Je libo ples myslivecký, hasičský, sokolský, sportovní, maturitní či třeba
maškarní? Prostějovský region nabízí celou paletu nejrůznější taneční zábavy, stačí si jen vybrat... Zapomínat bychom však neměli
na správné společenské chování tedy etiketu, která zároveň vypovídá o našich osobnostech. A jaká platí pravidla etikety? Nejen to se
dozvíte na následujících řádcích.

téma Večerníku

17011310043
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ŽHAVÁ NOVINKA

Ètyøletá série pokraèuje

aneb pohled
Mareike Hindriksen

WWW.VECERNIKPV.CZ

Leckoho z prostějovských fanoušků
během sobotního potýkání s Olomoucí muselo napadnout: my snad
dneska prohrajeme! Logicky pak asi
hned následovala otázka: kdy se nám
to doma proti českému soupeři naposledy stalo? A byť porážka byla nakonec těsně odvrácena, sluší se zavzpomínat, kdy tedy Agelky utrpěly zatím
poslední prohru na vlastním hřišti
od tuzemského protivníka. Věřte, že
k tomu došlo už hodně dávno. Přesně
před čtyřmi lety a skoro jedním měsícem, když 20. prosince 2012 ženy VK
šokujícím způsobem podlehly Frýdku-Místku v předvánoční atmosféře
0:3 (-24, -23, -23). Tenkrát to bylo
jako pověstný blesk z čistého nebe,
leč ojedinělý. Od té doby totiž volejbalistky Prostějova ve své hale zase
jen vítězí (kromě evropských pohárů) - včetně nejčerstvějšího a dost
šťastného přemožení UP.

PROSTĚJOV Úvodnímu dějství volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
2016/2017 v novém kalendářním
roce předcházely dvě zajímavé změny v hráčských kádrech medailových
aspirantů.
Hitem se jednoznačně stal přesun
univerzálky, bývalé legionářky a národní reprezentantky Jany Napolitano ze Šternberka do Olomouce.
V družstvu UP se dosud příliš nedařilo letní posile z Bulharska a proto
vedení hanáckého oddílu na účko
stáhlo ze Sokola coby své „farmy“ velezkušenou plejerku. V sobotu v Prostějově pak Boyana Andreeva zůstala
dle očekávání na lavičce a Napolitano
(za svobodna Šenková) favoritovi
natolik zatápěla, že hosté málem senzačně zvítězili.

Svou soupisku upravovalo během téměř
měsíční pauzy rovněž KP Brno. Nejprve
se domluvilo na ukončení spolupráce
s americkou blokařkou Awele Nwaeze,
načež obratem přivedlo jinou mladou
hráčku na tento post z USA jménem
Jenna Potts. Novicka okamžitě nastoupila do sobotního střetnutí 14. kola ve
Frýdku-Místku, kde zaznamenala šest
bodů. A rovněž díky ní si Jihomoravanky odvezly tři body, neboť Sokolky jim
podlehly hladce 0:3 (-16, -18, -12).
„Soupeř nás předčil ve všech herních
činnostech,“ suše konstatoval zklamaný
trenér TJ Leopold Tůma, jehož soubor
zůstal v tabulce na předposlední osmé
příčce. „Očekávali jsme těžký zápas, ale
nebylo tomu tak. Z jasného vítězství
i splnění role favorita máme samozřejmě radost,“ hodnotil kouč pátého Králova Pole Marek Rojko.
Jiný brněnský kolektiv Fénix ani na
třináctý pokus nebodoval vinou drtivé
prohry s Ostravou 0:3 (-9, -14, -14).
„Hosté hráli velmi pozorně a prakticky
bez chyb, proto zaslouženě zvítězili,“
uznal kormidelník outsidera Zdeněk
Janoušek. „Jednoznačné utkání a pochvala všem za přístup i koncentrovaný

letos slavíme jubileum...

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

družstvo. A jestli je letošní Prostějov překonatelný? To je každý, i když samozřejmě záleží, kdo proti komu stojí. My bychom každopádně chtěli být v soubojích
o mistrovský titul konkurenceschopní,“
řekl po strhujícím zápolení dvou soků
z jednoho kraje trenér UP Jiří Teplý.
Optimismus si domů vezla též kapitánka
olomouckého kolektivu. „Takový zápas
se divákům musel líbit. Odvedly jsme
kvalitní výkon a ověřily si, že úřadující
mistr je letos zdolatelný. Budeme dělat
všechno pro to, abychom ho v dalším
průběhu ročníku porazily. Snad na sebe
narazíme i v play-off a překonáme ho tam
aspoň jednou, pokud ne hned třikrát,“
pověděla Katarína Dudová, zkušená slovenská nahrávačka.

Na straně VK příliš spokojenosti naopak panovat nemohlo... „Musím říct,
že z volejbalového hlediska se mi v naší
hře víc věcí nelíbilo, než líbilo. Výkon bohužel nebyl dobrý. Na druhou stranu holky pořád bojovaly, a byť se trápily, zápolily
samy se sebou a nedařilo se jim, tak nic
nevzdaly. Neustále jsme točili se sestavou
i s postavením a nakonec se štěstím dokázali zvítězit,“ hodnotil prostějovský kouč
Peter Goga.
Další pozitivum vedle vydřeného výsledku viděl ve stoupající úrovni soutěže. „Pro českou extraligu jedině dobře,
pokud je i v horních patrech takhle zajímavější a vyrovnanější. Pomáhá to její
kvalitě. Čím víc bude podobných zápasů jako dnes, tím lépe. Hráčky si musely
sáhnout až na dno a dostaly se pod velký
tlak, což nám do budoucna může určitě
prospět,“ nepochyboval Goga.
Na čem se oba kormidelníci neshodli,
to byl názor na výkon sudích. „Škoda, že
střetnutí trochu znehodnotili rozhodčí.
Možná by se měli živit něčím jiným. Domácím hodně pomohli..,“ zkritizoval Tep-
 !%   
 $# Foto: Marek Sonnevend

lý dvojici Jiří Kmoníček - Emil Velinov.
„Já si právě nemyslím, že by nám nějak
pomáhali. Samozřejmě jde o věc názoru
a neříkám to, protože jsme vyhráli.
Z mého pohledu šlo o standardní výkon
rozhodčích,“ nesouhlasil Goga se svým
protějškem z úpéčka. „Kdyby nám takhle
někdo pískal doma, budu šťastný,“ připojil
Teplý ještě jeden doušek na téma arbitři.
Potom už se hovor přesunul jinam, a to
k dalšímu průběhu sezóny. Co rovnocenné derby ukázalo v kontextu celého

-

Agelky U19 bezpečně pronikly do finálové skupiny o 1. až 6. místo, navzdory četným zdravotním problémům dokonce z
první příčky. V soubojích základní grupy
však poztrácely s dalšími postupujícími
celky víc bodů, než by samy chtěly, a tím
pádem není jejich výchozí pozice do horní nadstavbové grupy nijak pevná.
Zatímco vedoucí Brno i druhý Olymp
Praha mají výraznější náskok, třetí vékáčko je pouhý bodík před čtvrtou Plzní a tři
body před pátým Žižkovem. O účast v závěrečném Final Four, což je pro juniorky

JUNIORKY

PROSTĚJOV Více než měsíc nabíraly mladé volejbalistky VK AGEL
Prostějov síly po skončení základní
části extraligových soutěží juniorek
i kadetek 2016/17. Poměrně dlouhé
ladění formy se nyní pokusí zúročit
v nadstavbové fázi, která startuje o
nejbližším víkendu.

výkon. Už týden se připravujeme na
středeční odložený souboj s Prostějovem a tímto na něj zvu všechny fanoušky,“ myslel již dopředu lodivod TJ Zdeněk Pommer.
Čtvrtou pozici tabulky potvrdil Olymp
Praha, na který vůbec nestačil o zmíněnou Napolitano oslabený Šternberk poměrem 0:3 (-18, -17, -19). „Udělali jsme
o nějakých patnáct chyb víc než soupeř
a proto podlehli. S odchodem Jany se
postupně musíme vyrovnat,“ věděl trenér sedmého Sokola Martin Hroch.
„Spokojení jsme především s vítězstvím
tři nula, protože výkon jsme nepodali
příliš dobrý. Ale stačil na tři body, což
je rozhodující. Zároveň chci poděkovat
domácím, že vzhledem k našemu zdržení na cestě kvůli bouračce byli ochotní
o hodinu posunout začátek střetnutí. Je
to hezké a správné sportovní gesto,“ ocenil kouč PVK Stanislav Mitáč.
Kromě výše uvedené dohrávky mezi
Ostravou a Prostějovem (středa
18. ledna od 18.00 hodin) má ženská extraliga na programu sobotní
15. kolo, ovšem Agelky se v jeho rámci nepředstaví. Mají totiž zrovna vol(son)
ný los.
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Oboustranně kvalitní přetahovaná,
to bylo od samotného začátku derby
dvou hanáckých rivalů. Každý chvilku
tahal pilku podle toho, kdo zrovna vy-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Téměř dvě a půl hodiny trvalo sobotní utkání čtrnáctého kola UNIQA extraligy žen ČR
mezi volejbalistkami Prostějova
aOlomouce.DružstvoUPpředvedlo
v zápasovém šlágru vynikající výkon
a sahalo po překvapivém triumfu,
dokonce mělo jeden mečbol. Ten
však družina VK AGEL odvrátila
a navzdory hernímu trápení zachránila nejtěsnější vítězství. Přesto
vedoucí tým průběžného pořadí
ztratil v aktuálním ročníku soutěže
svůj premiérový bod a náskok v čele
zvýšil pouze nepatrně.

VK PV
UP OL

Prostějov

to nepovedlo. Za suverénním duem Brno
– Šternberk dlouho usiloval aspoň o třetí
postupový post, jenže závěr základní části
nezvládl a musí tedy skousnout boje o záchranu.
Tabulka spodní nadstavbové grupy je přitom ve své počáteční podobě nesmírně
vyrovnaná a v podstatě nikdo nemá dopředu nic jistého. Kadetky VK sice figurují
na druhé příčce, leč páté a šesté místo znamenající pád do baráže o udržení extraligy
jsou pouze tři, respektive čtyři body daleko.
„Je pravda, že tahle sezóna nám zatím příliš
nevychází a celkově hrajeme horší volejbal,
než bychom mohli. Přesto holkám dál
věřím a jsem přesvědčený, že mají na to
nadstavbou zdárně projít. První dva týmy
dolní skupiny si zahrají o konečné páté až
osmé místo, jedním z nich bychom rádi
KADETKY
byli my,“ vyslovil přání kouč Jaroslav Matěj.
Prostějovský výběr U17 také chtěl zopa- Vstříc této metě vyrazí jeho kolektiv
kovat tradiční příslušnost k finálové šestici nadcházející sobotu a neděli na vlastní
nejvyšší české soutěže, ale tentokrát se mu palubovce proti Českým Budějovicím.

Praha 18, 3. Prostějov 11, 4. Plzeň 10, 5.
Žižkov 8, 6. Šternberk 5.
Extraliga juniorek ČR 2016/2017,
nadstavbová skupina o 1. až 6. místo –
program utkání VK AGEL: 1. + 2. kolo
Prostějov – Olymp Praha sobota 21. ledna
(14.00 + 18.00 hodin), 3. + 4. kolo Žižkov – Prostějov neděle 29. ledna (12.00 +
17.00 hodin), 5. + 6. kolo Prostějov – Plzeň
neděle 5. února (10.00 + 14.00 hodin), 7.
+ 8. kolo Olymp Praha – Prostějov neděle
12. února (13.00 + 17.00 hodin), 9. + 10.
kolo Prostějov – Žižkov neděle 19. února
(12.00 + 17.00 hodin), 11. + 12. kolo Plzeň – Prostějov sobota 25. února (17.00
hodin) + neděle 26. února (10.00 hodin).
Domácí zápasy hrají Agelky v hale Sportcentra DDM Prostějov v Olympijské ulici.

statistické srovnání

z Hané jasný cíl, tedy budou muset ještě
zabojovat. „Základem všeho je zdraví. V
dosavadním průběhu sezóny nám pořád
někdo chyběl a na výkonech i výsledcích
se tyhle absence někdy projevily. V soutěžní přestávce jsme se dost zaměřili na
individuální činnosti, aby holky byly na
pokračování ročníku dobře připravené.
Samozřejmě si chceme co nejdříve zajistit
postup mezi elitní čtyřku,“ uvedl trenér
Lukáš Miček.
Zápasový program otevřou jeho svěřenky nejtěžšími možnými bitvami s
Olympem doma v sobotu 21. ledna od
14.00 a 18.00 hodin.
Extraliga juniorek ČR 2016/2017,
základní skupina B - konečné pořadí:
1. Prostějov 44, 2. Brno 43, 3. Šternberk 32, 4. Ostrava 28, 5. Přerov 20, 6.
Hradec Králové 13.
Extraliga juniorek ČR 2016/2017,
nadstavbová skupina o 1. až 6. místo
– výchozí pořadí: 1. Brno 20, 2. Olymp

by měla být o odstín tmavší než oblek. I
muži by měli dbát na módnost obleků.
Ten pětadvacet let starý již dnes nikoho
neoslní, ba naopak. Partner by měl být
sladěn s šaty partnerky.
Po příchodu do sálu a k samotnému
stolu je slušné pozdravit a zároveň
se představit. Při představování párů
podává jako první ruku žena, která je
společensky významnější, ženě, která
je méně významná, následně jejímu
partnerovi. Jak je u všech setkání pravidlem, i zde by mělo platit to, že stisk
bude krátký a pevný. Pokud se najde
někdo, kdo ruku líbá, tak pamatujte na
to, že mužovy rty se ruky ženy nikdy
nedotknou.
Jdeme-li na ples ve skupině, je povinností pánů požádat o tanec všechny
ženy z tohoto okruhu. Své partnerce

se muž samozřejmě věnuje nejvíce a
opravdu není vhodné vyznávat svou
přízeň komukoliv jinému, než s kým
jsme na ples přišli. Pokud se společenské události účastní samotný pár bez
svých známých a ženu osloví cizí muž,
neměla by takovou nabídku přijímat.
Stačí slušně a s milým úsměvem říci
„nezlobte se, jsem zadaná“. Přijmout
pozvání k tanci může pouze tehdy, jestliže se jedná o muže, kterého znají oba
dva. Navíc cizí muž, pokud chce žádat
o tanec zadanou ženu, by měl nejdřív
požádat o povolení jejího partnera.
Stát by se tak mělo galantně a se slovy
„smím prosit“? Pak muž nabídne své
rámě a vede ženu na parket. Žena by
měla jít po pravé straně. Muž při tanci
nepokládá ruku příliš nízko, ani však
vysoko. Muž by na parketu neměl ni-

kdy partnerku opustit i při sebehorším
slovním střetnutí. Po tanci ji odvede ke
stolu a poděkuje za tanec s ní.
Správný muž nedá zklamání ani cokoliv jiného na sobě znát. Pokud dojde k
nějaké společenské nehodě, nikdy na
ni neukazujeme a ani nijak neupozorňujeme. Pokud je to v našich silách a
můžeme tím dotyčnému pomoci, tak
ho sami nenápadně, taktně a slušně
upozorníme.
Zmínka by také ještě měla padnout
ohledně pití alkoholu. Správný gentleman by nad sebou neměl nikdy ztratit
kontrolu v důsledku jeho požívání. Obdobně žena by měla pít s mírou a noblesou. Nemělo by se stát, že si vůbec
někdo všimne, že je opilá.
Tak, teď už víte všechno, hurá na
ples!

pondělí16.
16.ledna
ledna2017
2017
pondělí
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

Na parketu předváděli Pivínští zajímavé taneční kreatury, do rytmu jim hrála
skupina Modrá rosa, kterou pořadatelé
pozvali úplně poprvé. „Já si zase myslím,
že mnohé hosty neodradila ani chřipka!
A jestli někdo přišel nemocný, tak bacily
určitě vyžene z těla tady v kulturáku dole
ve sklepě, kde máme bar,“ řekl pobaveně
starosta Pivína Jan Vrána.
Večerník si v sobotu v Pivíně jen potvrdil, že vesnické plesy jsou mnohem
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se mu z publika dostalo povzbudivé
odpovědi: „Když budete kašlat, budeme kašlat s vámi!“
Pak už se v hotelu děly věci nečekané.
Hned s první písní jakoby se na pódiu objevil někdo úplně jiný: mladý,
zdravý a energický zpěvák. I Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley a další
klasici swingu a rock and rollu by museli ocenit, s jakou vervou nachlazený
Josef Laufer zazpíval jejich hity. Přítomní, kteří úvodní písně se zájmem
poslouchali, se po zpěvákově výzvě
pustili v jeho bezprostřední blízkosti
do tance. Učinili tak s naprosto ne-
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díky španělské matce zní Don José
Pedro Rodriguez de Montagnes de
Laufer. „Neumím si představit Kameňák bez Leo Kohna v podání našeho hosta,“ prohlásil Petr Zlámal.
Josef Laufer, který před vystoupením
působil poněkud unaveně, se poté
s hosty osobně přivítal a mnohým z
nich stiskl ruku. „Bojuji se zánětem
průdušek. Ale hlasivky jsou v pořádku, a když už jsem to slíbil, tak jsem
to tady nemohl odvolat. Sice kašlu,
ale věřím, že v tomhle příjemném
prostředí to společně nějak zvládneme,“ řekl Laufer na úvod, přičemž

co se dělo na reetroo pleese....

vala, že zájem o akce v hotelu stále roste.
Na začátku večera se představila
hudební kapela TRIO PLUS. Její
zpěvák a bubeník pak uvedl hlavní
hvězdu večera, jehož původní jméno

FOTOGALERIE

       

Plesu v Hotelu Plumlov se může zúčastnit maximálně osmdesát lidí. „Všechny
vstupenky byly rychle vyprodané. Kdo
zaváhal, měl smůlu,“ potvrdila provozní
hotelu Jana Ožanová, která si pochvalo-

MOSTKOVICE Už podruhé se v Hotelu Plumlov na břehu přehrady
konal Retro ples ve stylu osmdesátých let. Po Jitce Zelenkové si na
něj organizátoři uplynulou sobotu pozvali Josefa Laufera. Známý
herec a zpěvák, který letos v srpnu oslaví 78. narozeniny, přijel
se silným zánětem průdušek. Přestože byl pod antibiotiky a jen
s obtížemi tlumil silný kašel, jakmile se chopil mikrofonu, rázem se
z něj stal docela jiný člověk plný neuvěřitelného elánu.„A to jste mě
měli vidět, když mi bylo šedesát,“ pobavil přítomné Laufer.

předvídatelným zápalem prostým
jakýchkoliv zábran. Navzdory tomu,
že zřejmě všichni hosté plesu osmdesátá léta velmi živě pamatují, rázem
to v hotelu vypadalo jako na dobře
rozjetém plese letošních maturantů.
A když došlo na píseň Život je jen náhoda, rázem zpívali skutečně všichni.
„Před pár dny jsem si byl vyměnit občanku. Teď ji mám platnou až do roku
2051, tak doufám, že ji užiju,“ prohlá-

sil po jedné z písní Laufer a člověk si
v tu chvíli dokázal živě představit, že
tento celoživotní kuřák bude muset
za těch pětatřicet let na úřad znovu...
Mnohem dříve však mohou být
lidé přítomni další akci v Hotelu
Plumlov. V sobotu 11. února se zde
bude konat ples ve stylu třicátých let.
Pozvání tentokrát přijala hudební
patrola Šlapeto známá svojí interpretací staropražských kupletů.
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BYLI JSME
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LAUFER ROZTANČIL RETRO PLES I SE ZÁNĚTEM PRŮDUŠEK



je to pro nás velký svátek,“ dodal pivínský místostarosta Kamil Štětař.
Třináctý ročník Obecního plesu v Pivíně vyvrcholil bohatou tombolou. „Sám
jsem zvědavý, kdo letos vyhraje první
cenu. Tou je obrovský dort, který upekla naše ředitelka školy,“ prozradil Večerníku starosta Jan Vrána.
Už tuto sobotu se v Kulturním domě
v Pivíně uskuteční další tradiční akce,
a to Dětské šibřinky.
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PIVÍN V pivínském kulturním
domě se uplynulou sobotu uskutečnil v pořadí již třináctý Obecní ples.
Podle místních sice všude kolem
aktuálně řádí chřipka, ale kde jinde
„vypálit“ bacily? Večerník dorazil do
Pivína těsně před půlnocí a sledoval,
jak byl zaplněný sál ponořen do té
největší zábavy...
„Každý rok střídáme spolupořadatelství,
letos jsme ples uspořádali ve spolupráci
obce se Sdružením rodičů a přátel Základní školy Pivín. Je zde sto třicet platících hostů, což je sice o něco méně než
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
vloni, ale jak vidíte, lidé se baví velmi dobwww.vecernikpv.cz
ře. V Pivíně teď máme chřipkové období,
tické slečny, jejíž lístek vyhrál televizi! takže někteří tradiční účastníci zřejmě
Stůl mostkovických fotbalistek naopak zůstali doma v posteli,“ smála se Jana Verčekal na výhru marně... Asi mají děvčata bická z vedení SRPŠ zdejší základní školy.
štěstí v lásce!

odvázanější, panuje na nich mnohem
lepší atmosféra než ve městě. „Určitě
je zábava jiná než v Prostějově. Lidé
se tady znají všichni navzájem, atmosféra je vskutku osobnější. A pokud
se párkrát do roka při různých akcích
v Pivíně sejdeme všichni dohromady,

Pivínští „vyháněli“ BACILY

Ztrapnění a různá „fópá“ jsou snad
součástí každého plesu. Někdy to
jsou záležitosti a situace, kterých si
všimne větší množství lidí, jindy se
je podaří částečně či úplně skrýt. Ať
tak či tak, jako návštěvník plesu bychom měli mít na paměti to, jak se
správně chovat, a co všechno se při
takové příležitosti sluší a patří...
Začít můžeme hned od začátku, tudíž
samotnou pozvánkou na ples. Již z tohoto dokumentu poznáme, o jaký druh
události půjde. Oblečení tedy předepisuje pozvánka. Pokud víme, že se jedná
o akci, kde se bude vyskytovat „smetánka“, vyhneme se laciným a krátkým
střihům šatů. Čím reprezentativnější
pak po předešlé tombole přišel druhý událost, tím serióznější šaty. U mužů je
vrchol večera. Tomáš Lázna spolu s pak při jakékoliv příležitosti samozřejTerezou Dokládalovou totiž předal mostí oblek a k němu vhodná obuv. Ta
řediteli SŠ, ZŠ a MŠ v Komenského
ulici Radimu Janáčkovi symbolický
šek s naprosto rekordní částkou nejenže se poprvé v historii výtěžek
dotkl magické hranice sto tisíc kod-FQLGP
run, ale ještě ji o celých patnáct tisíc
GOQEPÚ
OWUÊFQ
překročil!
UMNGRCq
„Vzhledem k vyšší účasti jsme doufali v

UO¾NUG
UVCTQUVC
šestimístné číslo, ale výtěžek předčil naše
očekávání,“ svěřil se po předání Tomáš
Lázna.
Nejen pro organizátory je tak úspěch
letošního šestého ročníku velkou výzvou a závazkem do budoucna...

4'-14&; I na plese platí pravidla ETIKETY!

Týmy VK mají dost odlišné cíle s televizí

Hanácký rival letos touží atakovat dlouhá léta dominantní postavení Agelek.
A tentokrát ukázal, že rozhodně nemusí jít o nereálnou věc. S favoritem svedl
naprosto vyrovnanou bitvu, hodně času
byl dokonce lepší. A v závěru maratónského derby se propracoval k mečbolu!
Sice jej neproměnil a vzápětí těsně podlehl, ovšem do svých žil přesto napumpoval víru v reálný boj o české zlato.
„My máme v této sezóně docela kvalitní

pro Večerník
Marek
SONNEVEND

exkluzivní zpravodajství

PROSTĚJOV Dosavadní procházení aktuálním ročníkem národních soutěží nebylo ze strany volejbalistek VK AGEL Prostějov
zcela bezproblémové, ale do skutečně výrazných potíží se nedostávaly. Až do sobotního podvečera. V duelu čtrnáctého extraligového dějství proti Olomouci totiž stály na pokraji porážky,
která by se v celkovém kontextu dala označit za zaslouženou.
Jenže k ní nakonec nedošlo.

Olomoucké rivalky měly v Prostějově na vítězství,
favorit urval výhru v hanáckém derby jen silou vůle

DOSUD PEVNÝ TRŮN AGELEK SE 4074&;¯/"

Olomouc posílila, Královo Pole měnilo

„Už dopředu jsme věděly, že nás proti Olomouci nečeká v prvním soutěžním
utkání nového roku nic jednoduchého. A samotný zápas to potvrdil ještě mnohem víc, než bychom samy chtěly. Bylo to hodně těžké střetnutí, ve kterém jsme
ukázaly dvě různé tváře. V některých pasážích byl náš výkon kvalitní a všechno
jsme dělaly dobře, zatímco v jiných úsecích jsme hrály skutečně špatně s mnoha
chybami. A takhle se to pořád střídalo. Celou dobu nám přitom dělala problémy
přihrávka, naopak samy jsme nedokázaly vyvíjet trvalejší tlak servisem. Pozitivní
je jedině ta těsná výhra, kterou jsme nakonec vybojovaly. Určitě nám neprospěla
dlouhá soutěžní pauza, během níž jsme evidentně vypadly z rytmu, ale na tohle
se nesmíme vymlouvat. Naopak se do dalších zápasů musíme zlepšit, abychom je
herně dokázaly zvládnout o poznání lépe než tentokrát.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Zpočátku existence volejbalového VK Prostějov byla Olomouc
jeho největším katem, když favorita hned v první sezóně jeho
novodobých dějin slavně vymetla z extraligového play-off už
v semifinále. O půldruhého roku
později vékáčko setnula ještě jednou v řadovém utkání nejvyšší
soutěže ČR, jenže od té doby ani
ťuk. Za mnoho posledních let se
tým z hanácké metropole v drtivé
většině vzájemných duelů proti
Agelkám skoro na nic nezmohl
a kromě pár výjimek podléhal dost
jednoznačným způsobem. Rostoucí komplex zlomil až v sobotu,
byť jen částečně. Dokázal s úspěšnějším rivalem svést naprosto
vyrovnanou pětisetovou bitvu, to
ano. Na vytoužený skalp však opět
nedosáhl navzdory tomu, že měl
v úplném závěru mečbol. Pro výběr UP šlo každopádně o výrazný
posun a za skvělý výkon zasloužil
absolutorium.

Komplex (ne)zlomen

VEČERNÍKU Z VÉKÁČKA

SMEČ

VOLEJBALOVÁ

Nejvíce bodující hráčkou VK v extrémně vypjaté
bitvě s Olomoucí sice byla Sulian Matienzo, ale
komplexnější výkon než ona předvedla jiná
smečařka prostějovského týmu z Německa.
Emonts také výrazně bodovala (20), navíc
útočila s vyšší úspěšností 47 procent a stala se
nejpřesnější přihrávačkou domácího družstva (54 procent). Přidala jeden vítězný
blok i jedno eso, celkově platila navzdory některým slabším okamžikům za tradiční tahounku
vékáčka. Především bylo znovu patrné, že jakmile favorit nutně potřeboval uhrát nějakou
důležitou výměnu, figurovala na jejím úspěšném
vrcholu právě Laura. Ještěže ji obhájkyně národních trofejí mají, bez ní by v sobotu určitě padly.

LAURA EMONTS

VEČERNÍKU

AGELKA PODLE

volejbal

17011310046

36

17011120036
17011310045

společnost / gratulace

letos slavíme jubileum...

. *     $ 0 % '
$    
Y  
E  @ <#
Foto: Facebook

Martin ZAORAL

všeobecného veselí náměstím. Poražené prase se na začátku akce ponese na márách za ´všeobecného žalu
masek´, řezník před lidmi uvaří zabíjačkovou polévku, která se v závěru
akce rozdá za symbolickou korunu.
Během dne pak zahraje kapela, flašinetář a proběhnr rej masek. Součástí akce také budou tradiční stánky
s uzenářskými výrobky, případně
umělecko-řemeslnými
výrobky,“
nastínila program, na který se lidé
už dnes mohou těšit, Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky statutárního města Prostějov (PéVéčko).
(red)

ze strany 6
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PŘEMYSLOVICE, PROSTĚJOV
V pondělí 12. prosince 2016 se
vybraní žáci ZŠ a MŠ v Přemyslovicích zúčastnili dlouho připravované akce na oddělení LDN prostějovské nemocnice. Za velkého
zájmu pacientů si školáci připravili
více než hodinové pásmo.
„Za takové návštěvy jsme opravdu
rádi. Naši pacienti jsou většinou senioři s různými zdravotními problémy,
kteří mají již minimum možností kulturního vyžití. Jsou proto rádi za každou, byť i malou, „radůstku“ ve svém
životě,“ zdůraznil na úvod setkání primář LDN Michal Hleb.
Pak už ke slovům přišly flétny, kytary, klávesy a poezie. „Pod vedením

učitelů ze ZUŠ Plumlov působících
na škole si naši žáci připravili spoustu písniček, básniček a hlavně koled,
které si s nimi vděční posluchači rádi
zazpívali,“ popsal učitel Dušan Matoušek, který provázel celým programem. V něm postupně vystoupili
žáci od druhé až po osmou třídu.
Pásmo svých vlastní básniček přednesly Barbora Pelcová a Iveta Janků.
Krásné sólo na klávesy zahrála Renata
Pálková. V programu vystoupila i jedna z bývalých žákyň školy. „Přestože
nyní studuji na prostějovské zdravce,
ráda jsem se s naším souborem do
těchto prostor vrátila a zopakovala si
předešlá úspěšná vystoupení. A příští
rok přijdu zase. Příjemnou motivací je pro mě dlouhotrvající potlesk
a vděčné pohledy pacientů,“ prohlásila
například Aneta Augustinová. (mls)

Jak se zpívalo na LDN...

PROSTĚJOV Masopust se vším,
co k němu patří. To bude únorová akce v centru města. Přijdete?
Rada města Prostějova schválila
tuto novinku na svém úterním zasedání a tak to pravé masopustní
veselí se bude konat na náměstí T.
G. Masaryka již 4. února od deseti
do šestnácti hodin. V plánu je i bohatý doprovodný program.
„Jednat se bude o jednodenní lidovou tradiční kulturně společenskou
akci - rej masopustních masek, lidové písničky s pravou zabíjačkou.
Dojde na průvod masek v čele s flašinetem, bubeníky, kteří projdou za

MASOPUST!

se slavnou českou módní návrhářkou Blankou
Matragi. Díky tomu již nyní vznikají snímky pro
unikátní Gala Fashion Show Elements, která
proběhla 11. listopadu 2016. „Lenka při svých
sto sedmdesáti pěti centimetrech váží něco
málo přes padesát kilo. Na fotografiích zaujme
půvabnou až andělskou tváří, její extrémně
štíhlá až vychrtlá postava však nemusí na muže
působit vždy úplně přitažlivě,“ zní charakteristika odborníků. V současném českém i světovém
modelingu je však o podobné typy očividně
velký zájem.
Exkluzivní rozhovor s Lenkou Hanákovou
vám přineseme v některém z nejbližších čísel
Večerníku.
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PROSTĚJOV Láska je všude kolem nás. A je opravdu všude, stačí se
jen umět dívat. Důkaz tohoto tvrzení nenajdete pouze v oblíbeném
filmu Láska nebeská, o čemž svědčí i tato fotografie ze zasněženého Prostějova...
Existují přitom různé druhy lásky: někdo ji vnímá jako neustálý boj
- nejdříve o partnera a posléze s partnerem. Pro jiného znamená
plamínek, který jej zahřívá i v největších mrazech života. Ať tak či
onak, je dobré mít stále na paměti, že láska je jako sněhová vločka:
Když si myslíme, že ji pevně držíme, roztaje nám...

Martin ZAORAL

JE VSUDE


LASKA

I

Díky tomu získala garantovaný kontrakt
s agenturou Elite ve výši 1,9 milionu korun. V témže roce nafotila titulní stránku
českého magazínu Elle, v Paříži pak získala
práci pro slavnou módní značku Louis Vuitton. Posléze obdrýela zakázku/práce pro
největší českou šperkařskou firmu Klenoty
Aurum, když převálcovala taková esa, jako
jsou Táňa Kuchařová či Simona Krainová.
A rozběh její kariéry se nezastavil ani po letech.
Lenka Hanáková stále vystupuje na módních
přehlídkách v New Yorku, Londýně, Miláně,
Paříži či Tokiu. Fotí pro lifestylové časopisy po
celém světě, díky čemuž se podívala například
i do Jižní Koreje. Aktuálně také spolupracuje

MÌT
NA VÁŠ NÁ

chodu, kde v roce 2012 úspěšně odmaturovala. Zlom v jejím životě nastal, když dívku
před pěti lety na ulici oslovil skaut modelingové agentury Elite Model Look. „Zeptal se
mě, jestli bych se nechtěla zúčastnit soutěže
a stát se modelkou. Bylo to pro mě překvapení, o modelingu jsem totiž předtím nikdy
nesnila,“ zavzpomínala Lenka Hanáková. Už
na podzim téhož roku byla v jízdárně Pražského hradu vyhlášena nejkrásnější českou
modelkou, když se prosadila v konkurenci rekordního počtu sedmi tisíc dívek. Tím ovšem
její kariéra teprve začala. V celosvětovém
finále nejprestižnější modelingové soutěže
Elite Model Look v Šanghaji skončila druhá.

Historicky první

Stačí se na chvíli zastavit, rozhlédnout a všem
mužům to musí být hned jasné. Po Prostějově
chodí neobyčejné množství krásných žen a
dívek. Málokterá z nich však má ambice proniknout do světa modelingu a to je snad jediný
důvod, proč se v něm naplno prosadily zatím
pouze dvě z nich: v minulosti Pavlína Pořízková a ve druhé polovině loňského roku i Lenka
Hanáková. Zatímco Pavlína Pořízková zářila na
světových molech zejména v osmdesátých letech minulého století, kometa Lenky Hanákové
na nebi světového modelingu září právě nyní.
Lenka Hanáková se narodila 18. prosince
1992. Po dokončení ZŠ Majakovského ve
Vrahovicích studovala SOU podnikání a ob-
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PROSTĚJOV Cestovat po celém světě, oblékat se do úžasných
a originálních šatů, nechat se obletovat řadou profesionálů, kteří
jsou tu jen proto, aby pečovali o váš perfektní vzhled, a stát před
objektivem absolutních špiček mezi světovými fotografy. Tak
to je příběh, o kterém sní snad miliony dívek po celém světě. Splní se však jen několika málo vyvoleným. Lenka
Hanáková z Prostějova patří mezi tuto smetánku.
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Dne 19. ledna 2017
oslaví významné životní jubileum
pan Petr TRAJER.
Vše nejlepší k 70. narozeninám,
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let přeje manželka Jana
a dcery Monika a Lenka
s rodinami.

Dnes, tj. 16. ledna 2017
oslaví významné životní jubileum 80 let
pan Jiří DOLEŽEL
z Čelechovic na Hané.
Všechno nejlepší, hodně tolik potřebného
zdravíčka, štěstí, životního opitimismu
a ať se mu daří a neopouští ho dobrá
nálada. To vše přejí manželka a dcery
s rodinami.

Dne 17. ledna 2017
se dožívá 90. narozenin
paní Milada PIŇOSOVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně štěstí zdraví
a pohody do dalších let přejí
dcera s manželem, vnoučata
Martina a Lukáš s rodinami
a pravnoučata Matýsek,
Šimonek a Lukášek.

Dne 17. ledna 2017
oslaví 70. narozeniny naše maminka
paní Libuše VILÍMKOVÁ.
Vše nejlepší k narozeninám
přejí synové Bohuslav, Libor,
Ladislav a dcera Miroslava
s rodinami.

Ať úsměv a radost
na Tvé tváři neustále září,
dnes narozeniny slavíš, tak ať se
hodně bavíš. Hodně štěstí, zdraví, lásky..
ať nemáš žádné vrásky, ať se směješ den
co den, ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.

Dne 22. ledna 2017
oslaví své významné
životní jubileum 90 let
pan Arnošt AUGUSTIN
ze Štarnova.
Vše nejlepší do dalších let
přejí dcery Anna,
Marie a syn Vladimír
s rodinami.

Dne 21. ledna 2017
oslaví významné životní jubileum 70 let
pan Zdeněk JAMRICH
ze Stařechovic.
Vše nejlepší k narozeninám,
hodně štěstí, zdraví a životní
spokojenosti přeje manželka
a synové s rodinami.

GRATULACE

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

(
Most (spo) – Zvučná jména doplnila
během uplynulého týdne výběr Mostu,
na svou prvoligovou farmu poslal několik
známých tváří extraligový Litvínov. Při
středečním duelu proti Ústí nad Labem
se tak vedle jmen jako Marek Pinc, Tomáš
Divíšek, Vojtěch Kubinčík či Jan Alinč
objevili v sestavě rovněž čtyřiatřicetiletý
Tomáš Frolo, který odehrál v nejvyšší české soutěži přes šest stovek střetnutí a hned
dvakrát slavil s mistrovským pohárem
nad hlavou, zadní řady vyztužil rovněž
devětatřicetiletý dvojnásobný český šampion a mistr světa z roku 2001 Karel Pilař,
vútokupaknaskočilosmnáctiletýKristian
Reichel, který se vrátil z Montrealu, dějiště
světového mistrovství do dvaceti let.

   ) )@ 

Jihlava (spo) – Rovných šedesát let
uplynulo od doby, kdy vznikla Dukla
Jihlava, dosud nepřekonaný rekordman
v počtu československých i českých titulů, který vládl domácí hokejové scéně
zejména v závěru šedesátých a na počátku osmdesátých let. Kulatiny si jeho
hráči i fanoušci připomněli sobotním
duelem proti Českým Budějovicím
a oddílu z Vysočiny se podařilo také
počtvrté v tomto ročníku WSM Ligy
zdolat lídra soutěže, když v retrodresech
zdolal Jihočechy 2:1 v prodloužení.

q )) ) $

České Budějovice (spo) – David
Kuchejda vyměnil český prvoligový
led za německý druholigový. Devětadvacetiletý křídelník opouští
řady českobudějovického Motoru
a od počátku minulého týdne patří
EHC Bayreuth. Opavský rodák prošel mládežnickými reprezentacemi
i zámořskou OHL, odkud ho v roce
2005 draftovalo Chicago Blackhawks.
V NHL ovšem nikdy šanci nedostal
a mezi dospělými nastupoval až dosud
pouze v České republice, když postupně prošel Českými Budějovicemi, Mladou Boleslaví, Ústím nad Labem, Táborem, Kladnem a Pískem, na svém kontě
má více než dvě stovky extraligových
a téměř tři stovky prvoligových startů.

Kuchejda je v Nìmecku

RYCHLÝ



ným stupňováním výkonu jsme utekli
do rozhodujícího náskoku. Těší mě, že
kromě závěru jsme skoro nechybovali
a Jakub Neužil to skvěle vychytal. Jeho
nula je výbornou zprávou jak pro samotného Kubu, tak pro celé mužstvo,“ radoval se lodivod. Teď je dle jeho názoru
nezbytné zůstat nohama pevně na zemi.
„Jedno vítězství zatím nic neřeší tím spíš,
že porážek jsme poslední dobou utrpěli
opravdu moc. Dostali jsme se svým způsobem na hranu a tím větší důležitost
má sobotní výhra. Já nepochybuji o tom,
že náš tým má svou identitu, charakter
i kvalitu, jen si některé věci potřebují ještě sednout. Všechno nejde hned a někdy
je potřeba projít si těžkým obdobím, aby
mohl být mančaft úspěšný. Takhle to
aspoň vnímám. Momentálně musíme
jít dál zápas od zápasu, na každý se stoprocentně soustředit a nezabývat se zbytečnými myšlenkami na nutnost nějaké
bodové série. Lepší je jít postupně, krok
za krokem,“ uzavřel Pavel Arnošt.

 >

jubileum...

PROSTĚJOV Slibnou šanci vyhrabat se opravdu výrazněji z výsledkové krize uplynulých týdnů mají
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Po
možná zlomovém triumfu v Třebíči
je totiž v nejbližších dnech čekají dva
duely proti papírově nejslabším celkům WSM ligy.
Ve středu 18. ledna od 18.00 hodin
to bude střetnutí proti poslednímu
Mostu na vlastním kluzišti. Ani tohoto
soupeře však nelze nijak podcenit, byť
z posledních deseti mačů plných osm
prohrál. Jenže čerstvě v sobotu přemo-

hl Přerov 5:4 v prodloužení a hned po
Novém roce dokázal udolat i Kadaň
3:2. Přesto na dně tabulky hodně ztrácí,
za LHK například zaostává o markantních devatenáct bodů. Ve vzájemných
zápasech této sezóny jej Hanáci nejprve dvakrát porazili (4:3 venku a 3:2
doma), načež mu na severu Čech podlehli 2:3.
Podobný protivník Jestřáby vyzve
i v sobotu 21. ledna, kdy od 17.00
hodin nastoupí v Kadani. S tou mají
zatím stoprocentní vzájemnou bilanci
(4:3, 5:2, 6:2), nicméně ani v tomto

případě nelze brát kvality svěřenců ex-prostějovského kouče Jaroslava Becka na lehkou váhu. Také výběr SK má
z posledního období poměrně cenné skalpy na svém kontě, například
v pátek zdolal Přerov 2:1 v prodloužení
a předtím Litoměřice 2:1. Průběžně je
třináctý s jedenáctibodovým mankem
na ptačí dravce.
„Za současné situace pro nás stoprocentně platí, že se maximálně soustředíme pouze na nejbližší utkání. Tím
pádem teď máme v hlavě jedině Most,
na jehož ledě jsme minule prohráli a

rr

“

Vždycky, když jako první
inkasujeme, jsme pak nějací
mrtví a moc přemýšlíme...

rr

traci, být ve všem důraznější. A ohledně
celkového přístupu být prostě ve všem
lepší než teď. Těžko se mi o tom mluví po
takovém zápase, každopádně jsme dole
už delší dobu. Snažíme se to změnit a zdá
se mi, že nad vším na ledě až moc přemýšlíme místo toho, abychom pořádně hráli.“
Na vaší útočné formaci viditelně
deka neleží. Co byste poradil zbytku
mužstva?
„Nás v lajně nechci nijak hodnotit, to
je úplně jedno. My potřebujeme hrát
dobře všichni, aby nám to tam začalo padat. Své kanadské body bych
okamžitě vyměnil za body týmové,
protože by se nám pak všem dýchalo hned líp. I trenérům, kteří nepřišli do lehké situace. Vůbec to tady
nemají jednoduché, předávají nám
dobré věci a my nejsme schopní jim
na ledě pomoct. Tohle trápení vůbec

35
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není o koučích, ale o nás hráčích. My musíme makat a hrát, zatímco se mi zdá, že
pořád jen koukáme. A moc přemýšlíme,
jak už jsem řekl.“
Na Kladně i proti Slavii jste vzdorovali víc než Jihlavě. Byla Dukla o tolik lepší než předchozí soupeři, nebo
vy o tolik horší?
„Jihlava má šňůru vítězství, je teď na koni.
Zatímco my bychom se něčím potřebovali zvednout. Bylo prostě vidět, že hosté
hrají víc uvolněně oproti nám. My hrajeme v křeči a potřebujeme se z ní dostat.“
Bylo by řešením za současné mizerné situace něco podniknout, třeba
si jít celý mančaft někam společně
sednout a vyříkat si to?
„My jsme se o tom všem bavili už mockrát... Podle mě je to hlavně o přístupu
všech, každý by prostě měl chtít něco
dokázat a udělat nějaký úspěch. Mít svůj
osobní cíl v hokeji. Jestli je to někomu
jedno, tak tady nemá co dělat.“

Jak gen
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se neprojevoval nijak negativně.
Zmíněná bitva s Duklou vše změnila.
Během poslední třetiny a nejhlasitěji v úplném závěru po zvýšení na 2:4
i 2:5 se z hlediště několikrát hromově
neslo: „Arnošt, ven!“ Pokřik není třeba nijak vysvětlovat, jeho výmluvnost
je zřejmá. Zlost diváků byla namířena

směrem k hlavnímu trenérovi Pavlu
Arnoštovi, pod jehož vedením prostějovští muži dosáhli i se sobotním
utkáním prozatímní bilance 5-0-3-10
a z osmnácti střetnutí získali pouhých
osmnáct bodů.
Samotný kouč po skončení zápasu
nepřišel na tradiční hodnocení pro
média, místo sebe poslal asistenta Da-

vida Kočího. A ten celou záležitost s
hlasitou nevolí fandů na adresu svého
kolegy okomentoval následovně: „Taková reakce je asi pochopitelná. Výher
teď moc nemáme a lidem se vzhledem
ke špatným výsledkům asi nemůžeme
divit.“
V tíživé atmosféře po dalším nevydařeném souboji si druhý lodivod LHK

na nic nehrál a vše pojmenoval sice
stručně, zato jasně. „Tým se mi líbí
a hráči makají, ale na ledě nám to prostě nejde. Za dané situace se budou
muset ukázat lídři mančaftu tak, aby
všichni hráči dělali poctivě to, co se od
nich vyžaduje. Což tam momentálně
vždycky není,“ řekl Kočí ve středu večer.
(son)

0:3
TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Šlamastyka, do níž v posledních týdnech
hluboko zabředli prostějovští
hokejisté, už není tak hustá jako
po středečním krachu s Jihlavou.
O tři dny později se totiž muži LHK
zmátořili na ledě Třebíče, kde v jedenačtyřicátém dějství WSM ligy
2016/2017 nedovolili soupeři jedinkrát skórovat. Mladý gólman
Neužil tím vychytal nulu a hlavně:
Jestřábi dosáhli na nesmírně důležité tři body! Potřebovali je jako
pověstnou sůl, tento zisk je současně udržel na devátém místě tabulky.
Šest bodů za šestou pozicí, dva bodíky před jedenáctou příčkou.

HS TRE
LHK PV

Hned po půlminutě byl vyloučen Přibyl, jenže oslabení přečkali domácí
bez nejmenších problémů a navíc měli
sami tutovku z brejku. Tu Zdráhalovi
skvěle zneškodnil Neužil, který tentokrát dostal přednost před zkušenějším
Kantorem. Lepší začátek SK potvrdil
v 7. Psota, leč tváří v tvář Neužilovi
poslal odražený puk zblízka do horní
tyčky. Zvonění brankové konstrukce
asi Hanáky probralo, neboť poté zvýšili
aktivitu a několikrát zaměstnali do té
doby znuděného Jekela. Velkou šanci
měl zejména Švec, jehož bekhendový
nájezd v oslabení neuspěl. Ve 13. Jekel
vyrazil i přesilovkovou dělovku Štindla
od modré, zatímco Novákova dorážka
z pár kroků šla mimo. Zanedlouho přišla
další početní výhoda hostů (dokonce
čtyřminutová) a jejich tlak rostl, až přinesl vedoucí trefu. Pětadvacet sekund
před první sirénou se o ni postaral nápřahem od modré Rudovský - 0:1.

Slibnou příležitost zvýšit nevyužil brzy
po přestávce Matuš, když vystřelil těsně
vedle. Prostějovské borce to ale mrzet
nemuselo. Už v 26. minutě právě Matuš
nabil mezi kruhy Kvapilovi a zadákova
nekompromisní bomba skončila za Jekelovými zády - 0:2. Tím se Arnoštovi
svěřenci dostali do ještě větší pohody.
Naprosto kontrolovali hru, výraznou
agilitou posílali na třebíčskou klec jednu střelu za druhou a další změna skóre
visela ve vzduchu. Realitu z ní udělal
v 37. Krejčík, jenž do odkryté svatyně
pohodlně poslal krásnou přihrávku
Rudovského - 0:3.
Jenže i takto výrazný náskok už jestřábí
dravci dokázali v této sezóně prohospodařit, tudíž k euforii ještě nebyl důvod.
Za daného vývoje střetnutí se dal ve
třetí části očekávat nápor Horácké Slávie, ovšem nic takového se nekonalo.
Domácí působili zcela bezradně a místo zdramatizování mače mohli být rádi,

nikající gólman LHK dokonce zlikvidoval i trestné střílení Matěje Nováka!
Tím pádem zůstal přesvědčivý triumf
Prostějova v platnosti.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1. ligy najdete na straně 22
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„My jsme maximálně spokojeni s výkonem týmu i se třemi body z dnešního
zápasu. Chtěli bychom poděkovat všem
našim hráčům, kteří odvedli parádní výkon a vydali ze sebe maximum. Na tohle
utkání jsme žádnou speciální taktiku
připravenou neměli, ale menší změny
proběhly, hlavně jsme do brány poslali
Jakuba Neužila. Chtěli jsme totiž, aby si
Pavel Kantor odpočinul, jelikož chytal
pět střetnutí za sebou.“
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„Hodnocení pozitivní rozhodně nebude... Bez vstřelené branky se vyhrávat
nedá a my jsme zklamali především
v koncovce, kde se nám hrubě nedařilo. Nevycházely kombinace a nebyli
jsme dostatečně důrazní. Brankář hostů
navíc všechny naše střely viděl. My se
musíme oklepat, jelikož sezóna běží dále
a je potřeba se připravit na další zápasy.
Sestava se nám teď ale skládá hůř kvůli
početné marodce.“

  

že z řady ran rozjetého soka (Štindl,
dvakrát Venkrbec, Zadražil, Švec) neinkasovali další kusy. Třebíč zahrozila
teprve v úplném závěru. Nejprve Mikyskovu šumivku pět minut před koncem
vytěsnil Neužil na tyč a v čase 58.27 vy-

Živá voda! Jestřábi zabrali, Třebíč vychytal Neužil

PROSTĚJOV Až do středečního
utkání proti Jihlavě zůstávali příznivci hokejových Jestřábů vcelku
trpěliví. Navzdory tomu, že jejich
miláčci prohrávali jeden mač za
druhým a upadli do herní i výsledkové krize, fanouškovský kotel
v každém duelu neustále vytrvale
povzbuzoval a vůči svému týmu

„Dá se to pochopit,“ řekl Kočí

*    

to změnit?
„Nevím. Kdyby to bylo tak jednoduché,
už se to stalo. Určitě však musíme změnit
přístup a soustředěnost, zvýšit koncen-
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Co dalšího se dá říct o celém duelu?
„Připadalo mi, že když jsme si vytvořili
nějaký tlak, hned přišla chyba. Třeba za
stavu 0:1 jsme měli jedno výborné střídání s velkým tlakem, jenže místo
vyrovnání jsme ztratili puk,
špatně se vrátili dozadu,
soupeř ujel a dal na
0:2. Po takových zbytečných hrubkách
Jihlava jezdila do přečíslení hodně často,
hlavně proto jsme
tolik inkasovali.“
Situace je evidentně špatná.
Co změnit a jak

%234'+5367

„Určitě velké zklamání... Chtěli jsme
co nejdéle udržet nulu na našem kontě
obdržených branek a abychom konečně
dali první gól v utkání my, což se nám
poslední dobou vůbec nedaří. A vždycky, když jako první inkasujeme, jsme pak
nějací mrtví a hra se nám nedaří tak, jak
bychom chtěli. Bohužel jsme ani tentokrát neskórovali dřív než soupeř.“

rrCocítítepočtvrtéporážcezasebou?

Marek
SONNEVEND

Exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Atmosféra hustá tak, že
by se dala krájet, panovala ve středečním večeru na prostějovském zimním
stadiónu u hokejistů místního LHK.
Ti právě rupli 2:5 s Jihlavou, ještě víc
prohloubili svou krizi a naštvali jak
fanoušky, tak sami sebe. Nejlepší hráč
Jestřábů v daném střetnutí i za poslední období Martin Novák přesto
neodmítl rozhovor, jenž byl ze strany
produktivního útočníka sympaticky
kritický i otevřený...

Martin Novák po Jihlavě: „Každý musí chtít.
Jestli je to někomu jedno, nemá tady co dělat!“

který i přes své nejnižší umístění rozhodně není slabý, jak by si někdo mohl
myslet. My jsme navíc doma už hodně
dlouho nezvítězili a dá se očekávat, že
budeme pod zvýšeným psychickým
tlakem. Musíme se s tím vypořádat
a fanouškům konečně ukázat ve větší
míře dobrý hokej, díky kterému jsme
v sobotu zvládli přesvědčivě uspět v
Třebíči. Klukům věřím, v každém případě odevzdáme všichni v mančaftu vše,
co je v našich silách. Tím si lidi můžou
být jistí,“ zdůraznil hlavní trenér prostějovských mužů Pavel Arnošt.
(son)

S Mostem a v Kadani? Potvrdit roli favorita!
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lední hokej

Václav Meidl se musí už podruhé
v tomto ročníku neplánovaně stěhovat. Třicetiletý prostějovský rodák nejprve v půlce listopadu ukončil své působení v Havířově, aby
po krátké pauze zamířil na Britské
ostrovy, ani v Manchesteru Phoenix mu však nebylo dáno sezónu
dokončit. Anglický klub má totiž
finanční potíže a zbavuje se zahraničních hráčů, Černý Petr tak padl
i na bývalého mládežnického reprezentanta draftovaného Nashvillem
Predators, který má na kontě sto
padesát extraligových a další tři
a půl stovky prvoligových utkání.
V EPIHL sice někdejší hráč Znojma, Olomouce či Ústí nad Labem
hokejově ožil a v šestnácti střetnutích získal dvanáct bodů za pět branek a sedm asistencí, přesto je od
půlky ledna volný.

ZJISTILI
JSME ...

Nejprve proti juniorům Slavie
Praha vychytal nulu Jakub Neužil, v Benátkách nad Jizerou ho
napodobil Pavel Kantor. A nyní
v Třebíči si druhý shut-out aktuálního ročníku připsal mladší
z obou gólmanů Neužil.

3

Potřetí v této sezóně vyhráli prostějovští hokejisté prvoligové
utkání s čistým kontem.
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Bylo to dno? Snad ano

Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„Věřím, že Jihlava ve středu byla vyvrcholením všeho špatného a znamenala pomyslné dno, od kterého jsme
se už odrazili nahoru. Z naší strany
šlo o typický zápas poslední doby
s dobrým začátkem a přesto prvním
inkasovaným gólem. Ten nás srazil
dolů, psychika se v současné situaci
projevuje. Navíc Dukla je vynikající
soupeř, moc nám toho nedovolila, a hra, kterou jsme pak většinu
času předváděli, nevypadala vůbec
dobře. Výkon byl křečovitý a místy
až trapný, vyžrali jsme si to se vším
všudy i od fanoušků. Vyhrabat
se z té mizerné atmosféry nebylo
snadné, ale pomohly nám tři dny
do dalšího utkání. Hodně jsme to
s klukama i s trenéry probírali a našli
v sobě velkou chuť a odhodlání
špatnou situaci překonat. Vnímali
jsme přitom, že právě pozice koučů
je za daných okolností hraniční.
A mám velkou radost, nakolik jsme
dokázali všichni držet při sobě, naplno zabrat a kvalitním výkonem
Třebíč venku přehrát. Určitě nám
pomohl vedoucí gól, po něm už
jsme měli střetnutí ve své moci. Teď
věříme, že konečně bude líp.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
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Klidně jsme stejně jako minulý týden mohli ocenit útočníka Jana Rudovského, který má nadále výbornou
formu a konto Jihlavy i Třebíče zatížil shodnou bilancí 1+1, tedy v součtu čtyřmi kanadskými body.
Coby nejlepšího hráče LHK Prostějov jsme však
nakonec zvolili mladého dvaadvacetiletého brankáře. Při středečním propadáku s Jihlavou totiž
Neužil zůstal jen na střídačce a do nevydařeného
utkání nezasáhl. Zatímco na povedeném duelu
v sobotu na ledě Třebíče měl v základní sestavě klíčový podíl. Vyloženě těžkých zákroků si Kuba sice nepřipsal moc, ale některé
byly vskutku vynikající, například proti trestnému střílení Matěje Nováka.
Dohromady zlikvidoval devětadvacet střel Horácké Slávie a bezchybným výkonem umožnil Jestřábům dosáhnout na nesmírně potřebný triumf.
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nadějí nabíjí pozitivní energií. I proto
jsem u mládeže celý život až dosud působil,“ vyznal se ze svých pocitů Pavel
Arnošt.
Míra jeho i Kočího působení v Hokejové škole ještě bude předmětem dalšího jednání. „Budeme na tom prvním
tréninku a dál se uvidí podle našich časových možností vzhledem k vytížení
u áčka. Každopádně za dětmi přijdeme
vždycky, když to jen trochu půjde, a rádi
pomůžeme je co nejvíc z hokeje naučit.
To můžu za sebe slíbit,“ ujistil Arnošt.
Náplní Hokejové školy Jestřábů je zdokonalování individuálních herních čin-

,

ností jednotlivce s využitím moderních
tréninkových metod. To, že v dnešním
hokeji je základ být dobrým bruslařem,
už všichni dobře víme. Proto se v hodinách budeme věnovat dovednostnímu
bruslení, bruslení na hranách s prvky
powerskatingu, obratnostnímu bruslení
a také hokejovému bruslení. Tím, jak se
hra zrychluje, zmenšují se kluziště a dochází k častým soubojům, tak se zvyšují
nároky na hráče a jejich práci s kotoučem. Proto budou tréninky také zaměřeny na vedení puku: stickhandling,
práce s kotoučem na malém prostoru,
uvolňování hráče s pukem, přihrávky

Foto: Marek Sonnevend

a zpracování kotouče. Dalším bodem
našeho programu je střelba a zakončení.
Jde o vzájemnou souhru bruslení, vedení kotouče a samotné střelby. Cvičení
budou specializována jak pro útočníky,
tak pro obránce. Zaměříme se na rychlost, přesnost a pohotovost střelby, což
je v dnešním pojetí ledního hokeje nesmírně důležité: střelba švihem, střelba
příklepem, střelba golfovým úderem,
střelba bez přípravy, přihrávka a zpracování kotouče.
Cena pro zájemce je i pro nejbližší pololetí stejná jako dosud – 3000 korun.
(son)

livě vysvětlit, co a jak je nezbytné zlepšit.
Důležitá po Jihlavě pochopitelně byla
i projevená důvěra vedení klubu jak v nás
trenéry s kolegou Davidem Kočím, tak
v mužstvo,“ zdůraznil Arnošt.
Na Vysočině pak jeho svěřenci skutečně zabrali jasným triumfem 3:0. „Celý
tým odvedl maximálně koncentrovaný
výkon přesně v duchu toho, co jsme si
říkali před zápasem. Povedlo se zlepšit
ty zmíněné individuální prvky, na něž
jsme kladli důraz, a v Třebíči jsme hráli
kvalitní hokej ve všech směrech. Pomohl
nám první vstřelený gól, konečně jsme
nemuseli nic honit ani otáčet. A násled-

   (    (!  $  #

A možná, že ty pokřiky proti mně kluky vyburcovaly, aby ještě víc zabrali,“
uvažoval Arnošt.
On sám rozhodně víru v lepší zítřky neztrácel. „Neměl jsem pocit, že bychom
vyloženě vypadli z kontextu a herně
nestačili. Naopak mi stále připadalo, že
chybí malinký kousek, abychom všechno špatné otočili. Chtělo to zlepšit dvě
nebo tři individuální věci ve hře, což
jsme klukům před Třebíčí zdůrazňovali,“ popisoval kouč Jestřábů. Dělo se
od čtvrtka do soboty něco mimořádného? „Vůbec ne. Pořád jsme se snažili
zůstat pozitivní a zároveň hráčům trpě-

2:5

PROSTĚJOV Tak to už je fakt hutná patálie! Prostějovští hokejisté ve
40. kole WSM ligy mužů po mrzutém výkonu zaslouženě vysoko
podlehli Jihlavě a utrpěli čtvrtou
porážku doma za sebou, celkově přitom prohráli už sedmé utkání z posledních osmi! Pokračující krizi už
nerozdýchali příznivci, kteří svými
pokřiky nekompromisně odeslali
současného kouče LHK pryč...
Domácí aktivita v úvodu střetnutí neměla větší nebezpečnost a první tři střely
byly spíš propagačního charakteru. Následně přišla úvodní přesilovka, jenže
v té nemusel Škarek zasahovat dokonce
vůbec. Hosté se dostali k ráně na bránu
až v polovině zahajovací třetiny, když
rovněž během početní výhody tvrdě vypálil od modré Říha. Kantor bezpečně
kryl, stejně jako na druhé straně Škarek
při první větší šanci Luňáka zblízka. Celkově se hrálo dost opatrně a vyložené
možnosti úplně scházely do 17. minuty,
v níž Dukla otevřela skóre. Jergl přesilovkově nahodil kotouč na Kantora, ten měl
zakrytý výhled a už se třepala síť za jeho
zády - 0:1. Vzápětí mohli Hanáci vyrovnat taktéž díky hře pěti proti čtyřem, leč i
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druhou převahu prohospodařili naprosto bez efektu. Ještě před odchodem do
kabin pak mohl zvýšit Anděl, nicméně
po naskočení z trestné lavice zpět na led
ztroskotal v sólu na Kantorovi.
Okamžitě po návratu na kluziště měl jasnou tutovku Luňák, ale sám před Škarkem přestřelil. V další přesilovce prostějovský tým konečně působil aspoň
trochu agilně, ovšem co to bylo platné,
když svou jalovost nijak nezměnil a zanedlouho podruhé inkasoval. Po jedné z
mnoha špatných rozehrávek frnknul do
kontru Důras a Kantor byl v 26. minutě
na jeho zakončení krátký – 0:2. Opětovně nepříznivý vývoj duelu (pokolikáté
již za sebou…) poslal plejery LHK do
hluboké deprese, z níž se nezvedli ani při
velkém závaru druhé útočné řady uprostřed zápasu. Talentovaný Škarek odolal.
Na opačném konci hrací plochy pro
změnu Kantor zneškodnil příležitost
Čachotského. Na obrat to v dané chvíli
absolutně nevypadalo, neboť Jihlavští
měli průběh pod kontrolou a prostějovská družina nepůsobila vůči svému soupeři nijak hrozivým dojmem. Nicméně
stop beznaději vystavila nová početní
výhoda, kterou na sklonku 35. minuty
po Rudovského jedovce vyražené Škarkem zužitkoval pohotovým doklepnutím Novák – 1:2.
Třetí část tedy byla stále otevřená, avšak
bodovou rovnováhu naklonil zase výlevého kruhu odvrácený Kantorem,
na dvojí zakončení měl trestuhodně
moc prostoru i času – 2:4. Čtvrtý úder
domácí mančaft definitivně zlomil
a ve zbytku střetnutí se v totální křeči
už na nic kloudného nezmohl. Naopak
dostal navrch ještě pátou facku necelé
čtyři minuty před koncem z hole Semana, který zavěsil z brejkové kombinace v klídku do odkryté klece – 2:5.
A zimním stadiónem v Prostějově se
několikrát neslo hromové skandování
fanoušků: „Arnošt, ven!“
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22

www.vecernikpv.cz
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„Samozřejmě jsme spokojeni s tím, že si
vezeme domů všechny tři body. Utkání
bylo zpočátku takové umrzlé, jako počasí
venku, chlad je na výkonech znát. Cílevědomou prací po celý zápas jsme si ale vítězství zasloužili. Sice jsme měli chvilkové
výpadky, kdy se soupeř dostával do našeho
pásma, byl tam nepříjemný a proměněním přesilovek se dvakrát nastartoval. Nás
však jinak zdobila důsledná práce zpátky
i lepší proměňování vytvořených šancí,
což vedlo k výhře.“
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„Úvod zápasu byl z naší strany výborný, deset
minut jsme hráli dobře. Pak jsme ale začali nesmyslně zmatkovat a to nás trochu potopilo.
Nemáme teď sebevědomí, a když uděláme
chyby, celý tým začne panikařit. Což se na hře
samozřejmě projeví. Rozhodly individuální
chyby některých hráčů, kteří neplnili to, co
jsme jim před utkáním řekli. A o tomhle to
momentálně je. Každý hráč se musí soustředit
na sebe a na své úkoly na ledě, ne zachraňovat
druhé. Například obráncům jsme zdůrazňovali, že proti Jihlavě nesmí bláznit a ať zůstávají
vzadu. Místo toho lítali dopředu a soupeř pak
často jezdil do přečíslení. Nehráli jsme tedy zajištěně ani chytře a doplatili na to.“

  

razněji ve prospěch HC hned zkraje
této periody Jergl. Nejlepší hokejista
utkání při signalizovaném vyloučení efektně prokličkoval celou plochu
a vychutnal si i Kantora – 1:3. Rozhodnuto? Ještě ne! A štěstí, že jestřábím
dravcům začaly fungovat přesilové hry.
Ve 44. minutě byl poměr sil čtyři na tři,
přičemž rychlou kombinaci finalizoval
nechytatelnou pumelicí Rudovský –
2:3. Pohříchu šlo o poslední pozitivní
moment LHK v téhle bitvě. Rozhodující zlom nastal v čase 48.00, kdy Říha
pohodlně dorazil svůj vlastní pokus z
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PROSTĚJOV Zítra odpoledne zahájí další pololetí své činnosti celoroční
Hokejová škola LHK Jestřábi Prostějov určená pro malé adepty ledního
sportu. První trénink je na programu
od 14.45 hodin a oddíl na něj pikantně zve na svých webových stránkách
i děti z nově založeného klubu SK
Prostějov 1913.
Při úvodní jednotce přípravy nebudou
chybět ani koučové A-mužstva LHK
Pavel Arnošt s Davidem Kočím. „Moc
se na to těšíme. S dětmi je to hodně o radosti ze hry, ze soutěžení i ze samotného
pohybu, mě osobně vedení nejmladších

na 2:2 a nakonec smolným způsobem
i s přispěním rozhodčího v závěru podlehli. Taková prohra srazila mančaft
dolů. Přesto jsme s Jihlavou začali dobře,
bohužel znovu přišel první inkasovaný
gól a nutnost tradičně dohánět ztrátu.
Dlouho jsme bojovali, dvakrát snížili na
těsný rozdíl. Abychom vzápětí dostali
další hrozně laciné branky, které rozhodly,“ ohlédl se za nevydařeným zápasem
hlavní trenér hokejistů Prostějova Pavel
Arnošt.
Překousnout musel nejen vysoký
příděl, ale též opakované skandování
příznivců proti své osobě. „Samozřejmě to pro mě bylo nepříjemné.
Fanoušci však mají právo na svůj
názor a nějak takhle jsem se to snažil
brát. Každopádně šlo o mou první
zkušenost tohoto druhu. A věřil jsem,
že i taková negativní věc nám může
svým způsobem pomoct. Jak se říká,
všechno špatné je k něčemu dobré.

V úterý startuje Hokejová škola LHK

Do středečního duelu 40. dějství proti
Jihlavě šli svěřenci trenérské dvojice Arnošt - Kočí v nezáviděníhodné pozici.
Za sebou měli tři domácí porážky v řadě
a dohromady šest proher z posledních
sedmi střetnutí. Na Duklu sice vyrukovali vzdor přitěžujícím okolnostem slibně, jenže pak se jejich odhodlání sesypalo jako domeček z karet a výsledkový
krach 2:5 zatloukl ambiciózní partu ještě
hlouběji pod led.
„Poznamenala nás předchozí porážka
od Slavie v utkání, kde jsme byli většinu času lepší, dokázali vyrovnat z 0:2

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV V nejhorším bodě dosavadního průběhu této prvoligové sezóny se ocitli hokejoví Jestřábi uprostřed minulého týdne.
Z prekérní situace i tíživé atmosféry však dokázali hned o uplynulém víkendu vybruslit a dá se říct, že stav věcí teď už není tak hrozivý jako ještě před pár dny. Vyhráno ale muži LHK pořád nemají, ani
zdaleka. O osudu celého soutěžního ročníku rozhodne až posledních jedenáct kol základní části WSM ligy 2016/2017.
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Orli Prostějov stejnou formou milion
a půl. Oběma subjektům budou peníze vyplaceny ovšem až poté, co doloží
splnění našich požadavků uvedených
v reklamní smlouvě. Jde především
o zvýraznění názvu města Prostějova
na dresech, mantinelech a podobně,“
uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky.
Tuto finanční podporu oběma
klubům však musí ještě schválit
únorové zastupitelstvo města.
(mik)

Na prahu své mise je optimistou
a věří, že cíl, na který v současné
chvíli chybí dalších sedm bodů, je
dosažitelný. „Vše se odvíjí od podmínek, od kvality hráčského kádru a od každodenní práce. Ztráta
Líšně je značná, uhrát sedm bodů
po podzimu je nedostačující na
záchranu, ale na druhou stranu
je to situace řešitelná a nezbývá
nám než začít pracovat a společně s představiteli klubu poskládat
mužstvo, které bude konkurenceschopné,“ nezastírá.
Uplynulý čtvrtek zahájilo třetiligové mužstvo pod jeho vedením
zimní přípravu a hráčům tak nastává období úmorné dřiny. „Některé kluky si pamatuju ze svého
dřívějšího působení v této soutěži,
většinou jde ale o mladíky, které
neznám. Beru si dva až tři týdny
na rozkoukání, pak zkusíme poskládat mužstvo, které se opravdu
pokusí hrát o záchranu,“ stanovil si
postupné mety.
Po zhlédnutí některých podzimních zápasů na videu konstatoval,

„Celková předpokládaná hodnota zakázky je 6,45 milionu korun bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny podle
ekonomické výhodnosti. Nové tribuny budou hrazeny výhradně z prostředků města,“ dodala Hemerková.
(mik)

že jde o bojovné mužstvo s týmovým duchem, jemuž však schází
potřebná kvalita. Právě na ni bude
chtít zapracovat a i proto už nebude mít prostor pro pokračování
určického dobrodružství. „Je to
úplně jiná práce. Nemám problém
trénovat i v nižších soutěžích, ale
musí to splňovat mé představy,
abych mohl vystoupení svých svěřenců ovlivnit. Jestliže se vám na
tréninku sejdou ve velmi nízkém
počtu, tak toho jako trenér moc
nedokážete a toto mě nenaplňovalo,“ vysvětlil.
Nyní se tak jeho svěřenci mohou
těšit na každodenní tréninky,
během sezóny se pak intenzita
sníží na čtyři během týdne, aby
se podařilo smazat šestibodové
manko na patnáctou Kroměříž i
čtrnáctý 1.HFK Olomouc. Teď
jsme ve fázi seznamování a sbírání poznatků, je brzy o něčem
hovořit. Je to pro mě výzva, beru
to tak, její splnění bude ale přetěžké,“ přiznal na rovinu Miloslav
Machálek.
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K velkému úspěchu má nakročeno český klubový hokej a nás může hřát, že na skvělé sparťanské
jízdě letošním ročníkem Ligy mistrů se aktivně
podílí také zdejší rodák Petr Kumstát. Extraligový
vítěz i nejlepší kanonýr soutěže ještě z doby karlovarského působení tráví v holešovickém klubu
již čtvrtý ročník a stále navyšuje svůj gólový účet
a blíží se nejlepší padesátce v pořadí Klubu hokejových střelců, pětatřicetiletý robustní útočník
má navíc nakročeno k triumfu na evropské scéně.
Jeho zaměstnavatel zvládl úvodní semifinálový
duel proti švédskému Växjö Lakers v poměru
2:1 a bývalý reprezentant se na cenné výhře ve
Skandinávii podílel jednou asistencí, jakékoliv
vítězství či remíza z domácího prostředí tak znamená historický postup do finále. Až dosud končily české kluby hned v počátcích play-off, nyní
má však Sparta nakročeno k tomu, aby navázala
na své finálové účasti v Evropské hokejové lize
1999/2000 a Super Six 2008, v obou případech
tehdy podlehla ruskému Magnitogorsku. Takže
v úterý fandit!

WWW.VECERNIKPV.CZ

Zejména vyšší partie regionu přikryla bílá peřina
a k nadýchané a místy i několik desítek centimetrů
vysoké sněhové pokrývce se díky mrazivým teplotám přidala rovněž zamrzlá hladina mnoha vodních
ploch. Dočkaly se tak nejen děti, ale i všichni milovníci
zimních sportů, také v našich končinách se konečně
dá vyjet na běžky či sklouznout se na přírodním ledu.
Zástupci mladší věkové kategorie i ti již odrostlejší tak
mohli vytáhnout ze skříni svou výbavičku, protáhnout
tělo, spotřebovat trochu energie, pobavit se pohybem
a také si udělat chuť na dobré jídlo, právě v tomto je
pravý význam sportu. Na televizní obrazovky se sice
nikdo z těchto amatérských nadšenců kvůli svému
sportovnímu pravděpodobně nedostane, o to však
ani nejde. Lepší než celý den zaujatě sledovat vystoupení profesionálů v jejich bitvách o slávu a vavříny
je totiž udělat si aspoň chvíli času na vlastní aktivní
pohyb a rozumně nastaveným sportováním jít vstříc
fyzické i psychické pohodě. Nezničit se, ale užívat si.
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dace stávajících zastaralých mobilních
tribun,“ vysvětlila Ivana Hemerková,
náměstkyně prostějovské primátorky.
Podle prostějovských radních by
vybraná firma měla nové tribuny
dodat do haly Sportcentra v termínu od února do dubna tohoto roku.
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a manipulace s nimi. Tribuny musí splňovat veškeré technické, bezpečnostní a požární normy. Musí být úplné,
funkční a bezvadné. Součástí dodávky
jsou i případná zařízení nezbytná pro
používání tribun a jejich běžnou údržbu, no a také i odvoz a ekologická likvi-

V závěru loňského a v prvních dnech letošního
roku se uskutečnil další z ročníků světového šampionátu šipkařů organizace PDC. Pro některé
možná „béčkový“ a spíše hospodský sport, avšak
v podání těch nejlepších z nejlepších se mění
v kvalitní a dramatickou podívanou plnou zvratů,
prostě směsici prvků, která má potenciál přitáhnout pozornost i nezaujatých diváků. Hostitelem
setkání špiček tohoto odvětví je již řadu let Londýn a vedle samotných sportovních výkonů zaujme snad každého televizního diváka ta báječná
atmosféra, která provází každou bitvu. Ostatně
i šipky si podobně jako třeba fotbal vyzkoušel
minimálně v západo a středoevropských končinách snad každý a kdokoliv z nás si může nejprve
říct, že by se takto dokázal trefit taky, a následně
si v praxi ověřit, že to přeci jen pravda nebude.
A možná i jednoduchost pravidel, dynamičnost
a v základní verzi i cenová nenáročnost vedou
k rostoucí popularizaci tohoto sportu a téměř
šílenství v tom pozitivním významu. Zažít tak tu
atmosféru na vlastní kůži.

bude zahájeno zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky.
„Očekáváme dodání požadovaných
mobilních tribun včetně montáže, instalace. Součástí zadávacího řízení je
také zaškolení obsluhy na používání,
to znamená rozkládání, skládání tribun

Město koupí NOVÉ TRIBUNY!
PROSTĚJOV Sportovci i fanoušci
volejbalu či basketbalu se mohou
těšit na zbrusu nové mobilní tribuny v hale Sportcentra v Olympijské
ulici, jejichž pořízení na svém jednání minulé úterý podpořili prostějovští radní. Právě na jejich pokyn

Sportovní klub ze severovýchodní
části Brna je totiž v Moravskoslezské fotbalové lize poslední, když za
šestnáct kol získali jeho hráči pouze sedm bodů. Bývalý lodivod Prostějova, Jihlavy, Uničova či Vyškova tak přichází v pozici záchranáře,
jenž se má pokusit téměř o zázrak.
„Asi v půlce prosince jsem měl
schůzku s představiteli Líšně, na
níž jsme si nastínili své představy,
a začátkem ledna jsme se domluvili na spolupráci. Vím, že jdu do
téměř neřešitelné situace, ale je to
pro mě výzva a já mám rád výzvy,“
pravil odhodlaně.

Evžen HOLUB

LÍŠEŇ, PROSTĚJOV Miloslav
Machálek se vrací zpět do vyšších fotbalových soutěží. Pětapadesátiletý bývalý prvoligový
i druholigový trenér vypomáhal
na podzim v roli odborného poradce určickému Sokolu při jeho
misi krajským přeborem, do jarní části se náročný kouč pustí
v roli záchranáře Líšně!

Modernizace haly Sportcentra

www.vecernikpv.cz

najdete nás na

PROSTĚJOV Prostějovští radní
se s konečnou platností dohodli na podobě finanční podpory
na letošní rok pro „A“ tým LHK
Jestřábi Prostějov a rovněž pro
basketbalový klub Orli Prostějov
hrající nejvyšší soutěž.
Stejně jako vloni uvolní město zmíněným subjektům peníze z městského
rozpočtu formou smlouvy o reklamních službách. „Hokejový oddíl LHK
Jestřábi Prostějov obdrží dotaci pět
milionů korun, basketbalový klub

Hokejoví Jestřábi dostanou PĚT,
basketbalisté MILION A PŮL

Foto: internet

Jedna ze dvou hrdinek fedcupového
finále v loňském roce, opora extraligového týmu TK Agrofert, kterému
pomohla k dalšímu titulu a od uplynulého týdne také šestnáctá hráčka
světa. Sympatickou dračici někteří
experti před pár lety odepsali, rodačka z Plzně je však ve třiceti na
svém vrcholu. Bravo!

BARBORA STRÝCOVÁ
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Fotbalista Pavel Dreksa ke svému
přestupu do ázerbájdžánské ligy
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Tak už i fanouškům došla trpělivost. Prachbídné výkony hokejových Jestřábů nelákají, ale aby
na atraktivního soupeře Duklu
Jihlava přišlo necelých devět stovek
diváků je na prostějovské poměry
skutečně alarmující počet...
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Futsalisté veteráni Beximu Paletten
se v přímém souboji o druhou příčkou proti Hané moc nevyznamenali.
Přestože hrál soupeř jen ve čtyřech bez
možnosti střídání, nasázel sebevědomému Beximu sedmičku…

DEBAKL:

Extraligoví šipkaři Jedličky Čechovice způsobili výsledkovou senzaci.
V pátečním mači doslova rozsekali do
té doby vedoucí Legend Olomouc
poměrem 16:2, když navíc dokázali
vyhrát patnáct utkání v řadě!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

➢

Foto: www.neftchipfk.com

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33

MILIONY DO SPORTU Machálek převzal třetiligovou Líšeň!

PROSTĚJOV Sedmadvacetiletý fotbalový obránce
Zdeněk VYSLOUŽIL TURECKO,
a odchovanec prostějovského fotbalu opouští tuzemskou scénu.
V uplynulém týdnu kývl na nabídku nejslavnějšího ázerbájdžánského klubu Neftči Baku. „Chtěl jsem si vyzkoušet zahraniční angažmá. Navíc přišla solidní nabídka jak pro mě, tak i pro klub,“ potvrdil exkluzivně
Večerníku přímo z tureckého soustředění Pavel Dreksa, jenž v podzimní části hájil barvy prvoligové Karviné.

Hrubčický rodák podepsal Neftči Bak
ku

DREKSA ZAMÍŘIL ZA PETRODOLARY!

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

SPORTOVEC MĚSTA bude vybírán JIŽ PODVANÁCTÉ
Obhajoba loňských prvenství se nepředpokládá
PROSTĚJOV Město sportu! Mistři světa, olympijští medailisté
nebo národní šampioni. Sportovci mající svou kmenovou příslušnost v městských oddílech jsou v globálním i republikovém
měřítku nepřehlédnutelní. Organizátoři ankety „Sportovec města Prostějova“ tak mají na jedné straně svou pozici jednodušší,
ale na druhé i obtížnější. „Ono jen vybrat z tolika návrhů dá zabrat. Doufám, že na nikoho nezapomeneme,“ potvrdil tezi Pavel
Smetana, předseda Sportovní komise Rady města Prostějova,
která anketu již dvanáctým rokem organizuje.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Celou historii ankety prolíná tenisová nadvláda. Úvodní ročník ovládl
nejúspěšnější český hráč současnosti
Tomáš Berdych, jenž se z pomyslné
koruny krále prostějovských sportovců radoval i v letech 2006, 2007, 2012
a 2013. Na svém kontě tak má už

rekordních pět vítězných zářezů. Se
dvěma triumfy se pak mohou pochlubit ženy - Petra Kvitová, taktéž tenistka TK Agrofert a Jana Horáková,
cyklistka oddílu SKC Prostějov. Loňské prvenství pro změnu obhajuje
další sympatická dáma s raketou
Lucie Šafářová. K největším favoritům patří i letos zástupkyně ženské-

ho pohlaví a členka prostějovského
tenisového oddílu Karolína Plíšková,
v současnosti nejlepší česká tenistka,
medailistka z OH v Brazílii a finalistka US Open.
Mezi družstvy je kandidátů hned několik. Dvojnásobné prvenství obhajují parašutisté Dukly Prostějov, kteří
o sobě dali na světovém fóru výrazně
vědět i letos. Velkých úspěchů dosáhli
i raftaři nebo volejbalistky VK AGEL.
O tom, jak to všechno nakonec dopadne, se dozví veřejnost na slavnostním
vyhlášení ankety 17. března 2017. Na
stránkách Večerníku se ale budete pravidelně dozvídat aktuální informace,
neboť nejčtenější regionální periodikum je stejně jako v letech předchozích mediálním partnerem celé ankety.

Hlasujte o Hvězdu prostějovských médií
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Sportovní komise Rady města Prostějova vyhlašuje i v letošním roce dlouhodobou soutěž na téma „Sportovní fotografie prostějovského sportu“, která již probíhá na internetových stránkách sportovní komise.
Cílem je nejen podpořit spojení kultury a sportu, ale i prezentace fotografií lidí, jejichž tvorba podporuje
sport v Prostějově.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, přičemž sám autor si zvolí, do které zařadí právě svůj snímek. Maximální
počet fotografií od jednoho autora jsou dvě fotografie do jedné kategorie.
„Umělecká sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být snímky, kde jsou v převaze emoce z prostředí sportovního výkonu, kde barvy a stíny
převažují nad složkou - sportovní výkon. Mohou to být i hrátky s úpravou fotografie.
„Sportovní fotografie“
V této kategorii by měly být fotografie, kde je zachycen sportovní výkon nebo emoce, jako jsou například radost
i smutek ze sportovního výkonu.
Druhý ročník byl zahájen 1. prosince 2016 a uzávěrka pro hodnocení je 6. března 2017. Fotografie se bude
posuzovat a hodnotit ve dvou hodnoceních. První hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích provede odborná komise tří fotografů - odborníků. Druhé hodnocení a vybrání vítězné fotografie v obou kategoriích
provede veřejnost, a to prostřednictvím hlasování přes stránky sportovní komise.
Slavnostní vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec roku 2016, které je plánováno na březen 2017. Vítězné fotografie budou umístěny na galerii sportovní haly Sportcentrum DDM Prostějov.
Fotografie můžete přihlásit do soutěže na e-mail: komise@skmpv.cz. Pro přihlášení do soutěže je minimální
velikost fotografie 1 MB a maximální 2 MB. Originální fotografie však může mít velikost až 8 MB. V každém případě
musí originální mít velikost potřebnou pro velkoplošný tisk. Uveďte jméno, kontakt a do jaké kategorie fotografii
přihlašujete. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže fotografie, jejichž obsah nebude k tématu soutěže.

Každoroční vyhlášení ankety Sportovec města
Prostějova se blíží. U této
příležitosti organizátoři
ze Sportovní komise Rady
města Prostějova tradičně
vyhlašují i kategorii Hvězda
prostějovských médií, která
je určena sportovní veřejnosti a umožňuje navrhnout
i hlasovat pro jakéhokoliv

prostějovského sportovce.
Podmínkou je, aby byl navrhovaný sportovec registrovaným členem prostějovského oddílu.
Hlasovat můžete prostřednictvím webu sportovní komise www.skmpv.cz.
Uzávěrka hlasování je
3. března 2017. Vyhlášení
výsledků ankety proběh-

ne v rámci slavnostního
večera dne 17. března 2017.
Z platných anketních lístků
pak bude vylosován vítězný
hlasující, který obdrží desetidenní zahraniční zájezd od
jednoho z partnerů soutěže.
Tradičním mediálním partnerem ankety Sportovec města
Prostějova je PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

  

Objednávám předplatné

na rok 2017
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

hotově

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



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem
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O výsledku rozhodly penalty Přerov se slitoval a branku daroval
1.SK PV
FC JIH U21

1:1

7:»,07 13045ɫ+07%WˉTUBO
EBSEOÎTJUVBDF[F[OBˁLZQPLVUPWÊ
IPLPQVSP[IPEMZQSWOÎQ˺ÎQSBWOÊ
VULÃOÎ QSPTUˉKPWTLÝDI GPUCBMJTU̐
QSPUJ KVOJPS̐N QSWPMJHPWÊ +JIMBWZ
7NSB[JWÊNTU˺FEFˁOÎNQPEWFˁFSV
TFOBVNˉMÊUSÃWˉWZØLPWTLÊIPBSF
ÃMV QSÃWˉ [ QFOBMUZ VKBMJ ,SPVQPV
WFEFOÎ  TPVQF˺ BMF [ÃIZ WZSPWOBM
BWTBNPUOÊN[ÃWˉSVVULÃOÎNPIM
TUSIOPVUWÎUˉ[TUWÎOBTWPVTUSBOV
Úvod zápasu vyšel eskáčku náramně.
Po vydařeném průniku jihlavská obrana

faulovala Fládra, zákrok sudí ohodnotil
jako penaltový. Zkušený exekutor Kroupa pokutový kop s přehledem proměnil.
Brzy ovšem bylo vyrovnáno. Zhruba po
čtvrt hodině po zbytečně ztraceném odraženém míči střelou z dobrých dvaceti
metrů mladíci z Vysočiny srovnali krok.
Ještě v prvním poločase se výživnou střelou připomenul Fládr.
Také po změně stran mohli oba soupeři přidat po brance, gólmani jim
v tom ovšem zabránili. Nejprve Nekudovu vyloženou šanci zmařil včasným
vyběhnutím Pokorný, v samotném
závěru dostali i junioři šanci kopat pokutový kop. Penaltu v 90. minutě však
Kofroň Sargsyanovi chytil.
UPL
4UBUJTUJLZVULÃOÎOBKEFUFOBTUSBOˉ
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Michal KADLEC
- Vysoèina Jihlava U21

„Proti kvalitnímu protivníkovi jsme
sehráli vyrovnané utkání, které
nepochybně naplnilo svůj účel. Kluky
musím pochválit za přístup k utkání
a za zvládnutí této náročné prověrky.
Prezentovali jsme se jak velmi dobrými, tak i dost špatnými pasážemi
hry. Musíme zapracovat na zlepšení
přechodové fáze a lepším držení míče
v poli.“

Petar ALEKSIJEVIÆ – Prostìjov

„Panovaly sice extrémní povětrnostní
podmínky, ale přístup hráčů snesl určitá
kritéria. Soupeř byl kvalitní na míči,
z naší strany byl první poločas určitě
lepší,zatímcovedruhémjsmezpočátku
trochu polevili. Poté jsme neproměnili
dvě vyložené šance, které mohly zápas
strhnout na naši stranu. Nakonec jsme
byli rádi za remízu, když Kofroň chytl
nařízenou penaltu. Celkově z hlediska
nasazení hráčů nebyl zápas špatný.“

7:»,07/BTUFKOÊWZØLPWTLÊVNˉM
DFKBLPQSWOÎNQ˺ÎQBEˉ BMFWQPETUBU
Oˉ MFQØÎDI QPWˉUSOPTUOÎDI QPENÎO
LÃDI ESVIPMJHPWÝ 1SPTUˉKPW TWÊIP
EJWJ[OÎIP TPVQF˺F TJDF KFEOP[OBˁOˉ
Q˺FISÃM [BLPOˁFOÎCZMPPWØFNßBMPTU
OÊ +FEJOÃ CSBOLB TPCPUOÎIP EVFMV
UBL OBLPOFD QBEMB QP ISVCÊ DIZCˉ
Q˺FSPWTLÊ PCSBOZ 7JLUPSJF WF ESV
IÊNQPMPˁBTFOBTU˺FMJMBC˺FWOP

FYLMV[JWOÎ
SFQPSUÃß
QSP7FˁFSOÎL

Tomáš
KALÁB
V prvním poločase trenéři zkoušeli
opět rozestavení 4-3-3, které přineslo
dostatečný tlak směrem k soupeřově
brance, početné šance především v
podání Čtvrtníčka ovšem skončily bez
využití. Střelecky aktivní byl Schmidt i
Langer, jehož pokus z přímého kopu
ovšem skončil přímo v náručí přerovského gólmana. O osudu první půle a
nakonec i celého utkání tak rozhodla
výstavní minela přerovského kapitána.
Ten v tísni zahrával malou domů tak
nešťastně, že ji vystihl Čtvrtníček a po
obejití soupeřova brankáře skóroval
do prázdné branky - 1:0. Stinným momentem bylo odstoupení Petržely, u

  !     0 !   "    $  

něhož je podezření na svalové zranění.
V druhém poločase zaujaly křídelní
průniky Sečkáře a Přikryla, ovšem bez
potřebné efektivity. Jeden Sečkářův centr
lízal hlavičku Nekudy, prostějovský útočník měl ale přece jen k balónu daleko.
Fládr se neohroženě prodral vápnem,
koncovka ovšem také chyběla. Přímý
kop stejného hráče vytěsnil nad břevno
přerovský gólman. Na druhé straně při
ojedinělém protiútoku nastřelil divizní
soupeř břevno, a tak byl nakonec oslavenec Dominik Neoral rád, že udržel čisté
konto i při té nudě mezi tyčemi... „Na
oslavu narozenin bych si představoval
lepší fotbalový dárek, v tomto případě
čisté konto nebylo velké umění, i když
soupeř párkrát zahrozil a mohli jsme se
odtud z Vyškova vracet i s řádně protaženými obličeji. Jsme pořád na začátku
přípravy a zásadnější prověrky teprve
přijdou. Tentokrát nemáme o motivaci
nouzi ani my brankáři, ale k profesionál-

# 

nímu fotbalu konkurence patří a je to
dobře,“ ví jeden z adeptů na místo mezi
tyčemi Dominik Neoral.
Jeho spoluhráči spokojeností taktéž moc
nehýřili. „Takhle to, co si pamatuji, dopadá vždy, když hrajeme se slabším soupeřem a máme tvořit hru... Tohle utkání se
nám opravdu příliš nepovedlo a předpokládám, že nasazení bude proti Slovácku
nesrovnatelně lepší,“ poznamenal po
zápase obránce Martin Hirsch. „Na hostování tady ve Vyškově jsem na podzim

6'. ,

1:0

1.SK PV
1.FC VIK PR

hrál na obou krajích zálohy, takže zatím
pokračuji na stejném postu. Musím se
víc soustředit na přepínání z útočné do
obranné fáze, tady v druholigovém týmu
je to mnohem důležitější a ve větší rychlosti,“ svěřil se s pocity po utkání i Michael
Sečkář, který se tak vrátil na „místo činu“.
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Petar ALEKSIJEVIÆ – 1.SK Prostìjov
„Nebyl jsem spokojen s laxním přístupem hráčů, i když jsme podle
očekávání diktovali tempo a průběh hry. Neřeším ale držení míče, problém byl v přihrávkách v předfinální a finální fázi. Zásadní zápasy v přípravě
pro nás přichází až od úterý, kdy nás čekají silní soupeři a tady se teprve
prokáže, kdo na to má a kdo ne. Nemáme zájem pouze o kvalitní a talentované hráče, ale o takové, kteří pro tým odevzdají maximum a každý
zápas odpracují na sto dvacet procent.“

hráčů musí
„JSEM OFENZIVNÍ HRÁČ, NA POSTU NEZÁLEŽÍ,“ „Přístup
být takový, jako dnes nebyl...,“
TVRDÍ MAREK SCHMIDT
požaduje Aleksijević
PROSTĚJOV Jeden z hráčů, kteří jsou v necelých čtyřiadvaceti letech věrni jednomu fotbalovému městu, je záložník
Marek Schmidt. Odchovanec Sigmy pouze půl roku hostoval
v Holici, teprve teď se před ním otvírá možnost prvního mimoolomouckého angažmá. Pokud se tedy prosadí do kádru
1.SK Prostějov, kam zatím přišel na zkoušku.

FYLMV[JWOÎ
SP[IPWPS
QSP7FˁFSOÎL

Tomáš
KALÁB

rr+BLÊKTPVWBØFQSWOÎEPKNZ[Q˺Î

DIPEVEP1SPTUˉKPWB
„Přišel jsem naprosto do neznámého
prostředí, navíc byl můj příchod do
Prostějova nečekaný. V sobotu sedmého ledna jsem přiletěl z dovolené
a večer jsem dostal zprávu, že mám
v pondělí nastoupit do přípravy tady

v Prostějově. Naskočil jsem tak z klidu
do plné přípravy, což se trochu odráželo v prvních přípravných zápasech.“
/JKBLWZTPLPKFUFEZOFIPEOPUÎUF
„V prvním duelu jsme toho mnoho
neukázali, herní kvalita absentovala,
teď už se do kondice pomalu dostávám
a snažím se tady v Prostějově ukázat
své fotbalové dovednosti. Z utkání ve
Vyškově nemám nejlepší dojmy ani
ze své hry ani výsledku, určitě mám na
víc.“
+BLÝNJLMVCZKTUFEPTVEQSPØFM
„Jsem olomoucký odchovanec, kromě
Sigmy jsem byl pouze půl roku na ro-

rr

zehrání v Holici. Se Sigmou jsem také
v minulém ročníku vyzkoušel druhou ligu, na podzim jsem nastupoval
pouze za rezervu v MSFL. V Prostějově bych chtěl získat větší herní praxi
v profesionální soutěži.“
)SBKFUFOBQP[JDJ[ÃMPßOÎLB
„Neměl jsem nikdy vyhraněný post,
jsem spíše záložník, ale trenéři mě využívali na všech ofenzivních pozicích
útočníka, podhrotového hráče i krajního záložníka.“
.ˉMKTUFOˉKBLÝGPUCBMPWÝW[PS
„Sleduji kvalitní hráče, ale nikdy jsem
žádný vzor, podle něhož bych se řídil,
neměl.“
+BLÊNÃUFLPOÎˁLZNJNPGPUCBM 
DPWÃT[BKÎNÃ
„Zajímám se o svět a dění v širších
souvislostech, vždy jsem se zajímal
o dějepis, zeměpis a literaturu faktu,
k získávání nových informací dobře
Foto:Internet
slouží i luštění.“

rr

rr
rr

13045ɫ+07 1P [JNOÎ Q˺FTUÃWDF
TF VQSBWJMZ LPNQFUFODF VWOJU˺ SFB
MJ[BˁOÎIP UÝNV  WZOVDFOÊ J OPWÝNJ
QSBDPWOÎNJ QPWJOOPTUNJ HFOFSÃMOÎ
IP TQPSUPWOÎIP NBOBßFSB 'SBOUJØ
LB +VSZ +BLÊ KTPV QSJNÃSOÎ EPKNZ [
ÙWPEOÎIP UÝEOF [JNOÎ Q˺ÎQSBWZ  TF
7FˁFSOÎL EPUB[PWBM BTJTUFOUB USFOÊSB
1FUBSB"MFLTJKFWJˀF

Tomáš Kaláb

rr

/BQPE[JNKTUFQSBDPWBMOBQPTUV
USFOÊSB CSBOLÃ˺̐  KBLÊ KTPV WBØF OZ
OˉKØÎQPWJOOPTUJ
„Chtěl bych poděkovat pánům Langrovi a Jurovi za kooptování do realizačního týmu „A“ mužstva. Znamená
to zvýšenou zodpovědnost, protože
pravidelný tréninkový proces teď vedeme s Romanem Popelkou. Snažím
se vydat maximum, především osobní
energii, kterou cítím, že bych mohl klu-

kům předat. To samé, tedy aby ze sebe
vydali maximum, chceme i po hráčích v
přípravných utkáních. Výsledky nejsou
důležité, zásadní je přístup hráčů.“
%P LBCJOZ Q˺JØMB QˉUJDF OPWÝDI
ISÃˁ̐ KBLKTUFTOJNJ[BUÎNTQPLPKFOJ
„Všechny hráče, kteří dosud přišli do širšího kádru, jsme upozornili, že zde není
prostor na nějakou adaptaci. My potřebujeme hráče, který nám v naší situaci
pomůže, a o tom nás musí přesvědčit. Ze
Sigmy přišla trojice talentovaných mladých hráčů, kteří by u nás měli získat druholigové zkušenosti, ale svůj talent musí
přetavit do potřebné agresivity, chuti do
hry a tahu na branku. Pepa Čtvrtníček
s námi trénuje už delší dobu, je to typ
hráče, kterého lze v ofenzivě využít ve
více rolích. O gólmanovi Halouskovi
máme samozřejmě reference, zatím nastoupil poprvé proti Přerovu, ale příležitost ukázat své kvality teprve bude mít.“

rr

Pavel Halouska přišel Mladí fotbalisté eskáčka na bedně
zamíchat brankářskými kartami
PROSTĚJOV V profesionální soutěži má na svém kontě sice
pouhých šest zápasů, v dresu Znojma ale odchytal téměř celou
druhou polovinu podzimu proti takovým soupeřům, jako jsou
Sigma Olomouc nebo Viktoria Žižkov. Jedenadvacetiletý odchovanec Zbrojovky by se teď rád prosadil na Hané.

FYLMV[JWOÎ
SP[IPWPS
QSP7FˁFSOÎL

Tomáš
KALÁB

rr

+BLÃCZMBWBØFEPTBWBEOÎGPUCB
MPWÃLBSJÊSB
„Jsem odchovanec Zbrojovky Brno,
za niž jsem hrál dorosteneckou ligu.
Za první tým jsem odchytal několik
přípravných zápasů, na podzim jsem
hostoval ve Znojmě.“
5PUFEZCZMB[BUÎNWBØFKFEJOÃ
[LVØFOPTUTESVIPVMJHPV
„Ano, v průběhu podzimu jsem za
Znojmo odchytal šest zápasů (na Žižkově, v televizním utkání s Varnsdorfem,
na Sigmě, se Sokolovem, Frýdkem-Místkem a v Ústí nad Labem – pozn. red.).“

rr

rr

%P 1SPTUˉKPWB UFEZ TNˉ˺VKFUF
BTJIMBWOˉ[B[LVØFOPTUNJ
„V počátcích kariéry to je jistě to
nejdůležitější. Chtěl bych se poprat o místo v týmu, kterému bych
rád pomohl udržet se v druhé lize.
Samozřejmě se budu snažit o post
brankářské jedničky.“
7 ˁFN WJEÎUF TWÊ CSBOLÃ˺TLÊ
Q˺FEOPTUJ
„Snažím se využívat své výšky při
centrovaných míčích a standardních
situacích, nebojím se jít do soubojů
ve vápně.“
/B LUFSÝ [ÃQBT TWÊ EPTBWBEOÎ
LBSJÊSZOFKWÎDFW[QPNÎOÃUF
„Mezi ně bych zařadil podzimní
zápas na Sigmě, kde jsme se Znojmem sice prohráli, ale nechal jsem
na hřišti všechno.“
.ÃUFOˉKBLÝCSBOLÃ˺TLÝW[PS

rr

rr

rr

Foto:Internet

„Vzorů by bylo hodně, počínaje
Buffonem přes De Geu až k van der
Saarovi.“
/ˉDP[NJNPGPUCBMPWÊIPTPVE
LV  KBLÊ NÃUF LPOÎˁLZ B DP WÃN
DIVUOÃ
„Hodně volného času strávím na
rybách, rybaření mě opravdu baví.
Na talíři mám nejraději těstoviny.“
(úsměv)

rr

/ɫ.ɥ*$& /"% )"/06 'PUCB
MPWÝ PEEÎM 4, 1SPTUˉKPW VTQP˺Ã
EBM W TPCPUV  MFEOB W OˉNˁJDLÊ
TQPSUPWOÎ IBMF UVSOBK NMBEØÎDI
ßÃL̐LBUFHPSJF6.F[JPTNJˁLPV
ÙˁBTUOÎL̐ GJHVSPWBMZ J EWB WÝCˉSZ
FTLÃˁLB B PCB TF VNÎTUJMZ OB NF
EBJMPWÝDIQP[JDÎDI7ÎUˉ[FNDFMÊIP
LMÃOÎTFTUBMJNMBEÎDJ[)PEPOÎOB
Dvojice trenérů si rozdělila své svěřence do oranžového a modrého výběru.
Modrým ‚velel´ Aleš Rus, oranžovou
sestavu řídil Jakub Jamrich. Modrý
tým byl na turnaji jako na houpačce.
Dobré výkony střídaly horší, ale nakonec z toho přece jenom byl postup do
semifinále. V něm se popasovali modří
se svými kamarády v oranžovém a po
prospaném začátku podlehli – 3:4. V
zápase o třetí místo s Opavou se rozhodovalo v penaltách a štěstí se přiklonilo
na prostějovskou stranu. „Z turnaje si
kluci odnesli poznatek, že je potřeba
se neustále zdokonalovat a pracovat
ve volném čase navíc, jinak se nezlepší.
Důležité je naučit se zachovat chladnou hlavu, protože hlavně hlava u fotbalisty rozhoduje, zdali bude úspěšný,“
hodnotil trenér Aleš Rus.
Oranžová parta vstoupila do turnaje
velmi dobře, těsnou výhrou s Opavou.
Jednobrankovým rozdílem skončil i
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vyrovnaný duel se Znojmem a semifinále bylo jisté. Na závěr pak přišla
porážka s bojovnými Hranicemi. Chuť
si kluci spravili v semifinále proti svým
spoluhráčům v modrém. „Vyrovnaný
a vyhecovaný zápas. Ani jedno mužstvo nechtělo prohrát. Nakonec jsme
ho zvládli lépe my,“ usmíval se trenér
Jamrich. Nadšení a dobrý výkon se

promítly i do finále, bohužel chyběla
střelecká produktivita. „Měli jsme více
ze hry, bohužel jsme po chybě inkasovali a soupeř náskok ubránil. Kluci
zjistili, že bez bojovnosti a nasazení se
hrát nedá a je potřeba neustále pracovat nejen na tréninku, ale i ve svém volném čase,“ uzavřel hodnocení Jakub
Jamrich.
[W

)x*? ( 
‚modří´ - Líšeň 8:1,- Hodonín 1:3,- Přerov 1:0. SF: 1.SK Prostějov ‚oranžoví´ 3:4. O 3. místo: Opava 2:1 na pen.
4FTUBWB Matuška - Racek, Přikryl, Páleník, Kaštyl, Jakub Chmelař, Kohoutek, Rek, Dobrovolný.
5SFOÊS Aleš Rus.
‚oranžoví´ - Opava 3:2,- Znojmo 1:0,- Hranice 1:2. SF: modří´ 4:3. Finále: Hodonín 0:1.
4FTUBWB Urban - Ošlejšek, Burget, Vronka, Krása, Procházka, Matěj
Chmelař, Svozil, Nesvadba, Trunda.
5SFOÊS Jakub Jamrich.
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9 – Martin Václavíček (Újezdec), 8 –
Tomáš Bouchalík (Želatovice „B“), 7 –
Radim Slaměník (Újezdec), Petr Petráš
(Troubky), 6 – Radek Švéda (Pivín),
Vít Gajdošík (Vrchoslavice), Kryštof
Tomek (Přerov „B“), Adam Pochyla
(Horní Moštěnice).
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Horák (Němčice nad Hanou), Josef
Kašpárek (Želatovice „B“), 10 – Tomáš Hradil (Vrchoslavice), 9 – Petr
Kolečkář (Němčice nad Hanou),
Josef Šálek (Dub nad Moravou), 8
– Lukáš Konupka (Vrchoslavice), Jiří
Nemrava (Tovačov), Marek Suchánek (Horní Moštěnice).

12 – Tomáš Fikr (Újezdec), 11 – Jan
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x
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1 – mj. Jan Sigmund, Martin Spálovský (oba Klenovice na Hané), Josef
Ondrejkovič, Martin Pospíšil (oba
Pivín).

%$  
$   x

– Martin Navrátil, Zdeněk Sázel, Michal Tomek (všichni Němčice nad Hanou), Miroslav Kovář (Újezdec), 1283
– David Klimeš (Klenovice na Hané),
Lukáš Otáhal (Tovačov), 1278 – Martin Spáčil (Přerov „B“), 1276 – Marek
Fürst (Nezamyslice), 1270 – Ondřej
Frehar (Troubky).

1298 – Radek Švéda (Pivín), 1284
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher,
remíz, porážek, skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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letos slavíme jubileum...

V jejich případě to v tuto chvíli na výrazný posun nevypadá, neboť horní
polovinu uzavírá sedmá Horní Moštěnice, na níž nedobrovolný nováček
soutěže ztrácí pět bodů. A tento spíše pesimistický tón plně platí i pro
zbytek hanáckého startovního pole,
neboť Vrchoslavice, Pivín a Nezamyslice dokonce vyplňují úplný chvost
pořadí.
Vrchoslavice začaly dobře, když se
rychle oklepaly z úvodní porážky
v Troubkách, aby zdolaly přerovské
„béčko“ a dokonce výpraskem 7:2
vyprovodily již zmíněnou „Moštěnku“, avšak pak jako když utne a s vý-

?8 <

ode zdi ke zdi a tato kličkovaná jim
vynesla deváté místo a vyhlídky na
alespoň lehce klidný střed tabulky, byť první polovina je pět bodů
vzdálena. Tým Vladimíra Horáka
střídal vydařené série s těmi horšími, v úvodu třikrát v řadě prohrál,
pak čtyřikrát za sebou vyhrál,
aby následně pro změnu čtyřikrát
v řadě prohrál a až úplně nakonec
díky obratu v posledních minutách
opět bodoval.

jimkou zdolání Tovačova šly dlouhé
týdny od porážky k porážce. Změna
nastala až s příchodem kouče Miroslava Panáčka, pod jehož vedením
mužstvo třikrát v řadě bodovalo,
z toho dvakrát vyhrálo. A mimo jiné
i 5:1 v důležité záchranářské bitvě na
trávníku Pivína.
Právě „Turci“ jsou zatím asi největším zklamáním soutěže. V minulých
letech jeden z nejlepších celků se tentokrát výrazně trápí ve výsledkové
části, když včetně jednoho rozstřelu
vyhrál jen třikrát. Odnesly to Želatovice, Moštěnice a Újezdec, jinak
už šel tým jen od porážky k porážce
a deset podzimních bodů značí návrat do dřívějších dob vyplněných
tuhými boji o setrvání v kraji.
Ještě hůře jsou na tom Nezamyslice,
v jejich případě se však pohybování dole očekávalo, o čemž svědčilo
i dlouhé rozhodování, jestli se dobrovolně nevrátit do „okresu“. Odpovídala tomu i první polovina absolvovaných střetnutí, v nichž první bod
přišel až v šestém kole proti Klenovicím, první výhra o čtyři týdny později
v Pivíně a jediný tříbodový zisk kolo
před koncem po zdolání Tovačova.
Se sedmi body se nelze příliš spoléhat
ani na zázraky, zvlášť když budou

padat minimálně dva celky, zatímco v předešlých letech stačilo skončit
i předposlední. První sestupující je
tak zřejmě daný, neboť v tuto chvíli
chybí Hané na dvanáctý post osm

hráčů a odrazilo se to na duelech
s Tovačovem, Želatovicemi, Ústím
a Újezdcem. S Pivínem jsme sice
vyhráli, ale jednalo se o vyhecované
derby a tedy zcela jiný typ zápasu.“
 Později jste se pohybovali na
vlnách, čtyřikrát jste vyhráli, pak
pro změnu čtyřikrát prohráli...
„Prostředek první poloviny sezóny byl dobrý, tam jsme pravidel-

“

stvo přestalo věřit. Bylo to celkem
špatné...“
 Takže vám přišel vhod dřívější
konec?
„Tím si nejsem zcela jistý, protože poslední zápas s Tovačovem
jsme vyhráli, a na Pivín si věřili.
Chtěl jsem ho mít už za sebou, takto začínáme jaro právě tam. Zase
je to derby, může se odehrát cokoliv a nechtěl bych vkročit do jarní
sezóny
neúspěchem.
Půjde o vyhecované utkání, v němž se špatně
odhaduje, jak dopadne.“
 Vyznačovali jste
se stabilizovanou sestavou. Znamená to,
že složení základní
jedenáctky bylo optimální?
„Tak se to vykrystalizovalo. Měl jsem
z čeho vybírat, hráči byli
k
dispozici
a také jejich tréninková
morálka
byla hodně dobrá.
Kdyby to v podobném

ně bodovali. Smolný zápas jsme
sehráli v Přerově, kde nás sice
soupeř přehrával, ale dostali jsme
gól až v devadesáté minutě. A následně bylo zlomové utkání doma
s Horní Moštěnicí, kdy jsme sice
po poločase vedli 2:0, avšak vinou podcenění jsme prohráli 2:3.
To kluky psychicky poznamenalo a v dalších utkáních si už muž-

duchu pokračovalo i na jaře, byl bych
hodně spokojený. Chyběla nám
však zmíněná přípravná utkání, během nichž bychom mohli zkoušet,
a během podzimu jsme museli
udělat v sestavě nějaké změny, které se následně osvědčily. Pak už to
nebylo až tak potřeba měnit, protože se složením mužstva jsme byli
spokojeni.“

Zatím nikdo nehlásil, že by chtěl odejít,
a všichni kluci na závěr slíbili, že by chtěli
zůstat a pokračovat v Klenovicích...

 Začali jste velice
špatně a vyhráli jen
v jednom z prvních pěti
kol podzimní části I.B
třídy. Kde byl zakopán pes?
„Myslím si, že první zápasy byla vidět
nesehranost mužstva. V létě jsme
nestihli ani jedno
utkání,
protože
nám všechna vlivem
počasí odpadla. Přišla
přitom spousta nových

KLENOVICE NA HANÉ
Druhým nejlepším celkem
dolní poloviny „A“ skupiny I.B
třídy jsou po úvodních čtrnácti kolech hráči Klenovic.
I přes aktuální devátou pozici se však jedná hned po
Němčicích o nejlépe umístěné regionální mužstvo v této
soutěži a hlavní kouč Vladimír
Horák (na snímku) by se rád
v těchto patrech pohyboval i ve zbytku soutěže.

 A do jara byste mohli vstupovat se stejným mužstvem?
„Doufám, že ano. Zatím nikdo nehlásil, že by chtěl odejít, a všichni
kluci na závěr slíbili, že by chtěli
zůstat a pokračovat v Klenovicích.
Takže doufám, že se na jaře setkáme a budeme pokračovat v tom
samém složení. Do hry by se navíc
měl zapojit Luboš Smékal, který
byl dlouhodobě zraněný. Počítám
s ním a spoléhám na něj. Loňskou
sezónu byl jedním z hlavních tahounů mužstva a věřím, že bude hrát
ve stejné formě. O dalších příchodech se jedná a nemohu zatím nic
prozrazovat.“
 Jak jste si nalajnoval zimní přípravu?
„Začneme trénovat poslední týden v lednu a od konce února odehrajeme celkem pět přípravných
duelů. Máme Kostelec na Hané,
Smržice, Plumlov, Čechovice
a Lipovou. Chtěli jsme totiž kvalitní soupeře z okolí, abychom
se většinou utkávali v Prostějově
na umělce a zápasy měly nějakou
úroveň.“
 Jste optimistou před zbytkem
sezóny?
„Rozhodně bych nerad hrál o záchranu, i když to tak vypadá. Loni jsme
o udržení hráli a nelíbilo se mi to,
tak doufám, že se mi tentokrát přání
splní. Podstatné bude uhrávat zápasy
doma, na tomto stavíme. Pokud dovezeme něco z venku, bude to plus.“
 Máte v hlavě, že letos bude padat více týmů?
„Jasné je, že nebude chtít nikdo sestoupit. Mužstva jsou celkem vyrovnaná a nechtěl bych, aby to vyšlo na
nás. Chtěl bych se pohybovat uprostřed tabulky a nepřemýšlím nad
tím, kolik celků sestupuje. Nerad
bych se spoléhal na to, že nám bude
stačit dvanácté místo. Budeme hrát
o co nejlepší umístění, abychom
měli klid.“

děsí se klenovický Vladimír Horák
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žení se může zapojit celá dolní polovina, vždyť i osmý Přerov má jen o tři
body víc než dvanácté Vrchoslavice,
což může být podle divizního vývoje
rovněž sestupové místo.

  ! %     #

bodů, tedy o jeden víc, než kolik získala za celý podzim.
Zato o zbylá místa ještě bude velký
boj. O postup si to zřejmě rozdají
pouze Dub a Němčice, do boje o udr-
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„Nerad bych hrál o záchranu...,“

Když se vám daří, poradíte si hravě
i s obtížnými úkoly, naopak když se
trápíte, tak to prostě nejde a nejde,
i kdybyste se stavěli na hlavu. Tato
pravda platila i v dosavadní části
„A“ skupiny I.B třídy a nevyhnula
se ani regionální pětici. Prostějovsko
totiž tvoří více než třetinu osazenstva
nejjižnější ze tří krajských skupin této
soutěže a jednotlivé týmy se rozprostřely po celé škále pořadí.
Bezkonkurenčně nejlépe jsou na tom
zatím Němčice nad Hanou. Hráči
tamějšího FK se dlouhodobě vezou
na vlně euforie, když jako nůž máslem prošli III. třídou OFS Prostějov
a vzápětí díky famóznímu jaru
zvládli i jarní koncovku v okresním
přeboru, vítězné kouzlo si přenesli
i do stávajícího ročníku. Dlouhá kola
poráželi jednoho soupeře za druhým,
i když občas nebyl jejich kouč Radovan Novotný spokojen s předvedenou
hrou, body však vytrvale naskakovaly. Až v závěru přišlo i na nováčka
slabší období, vybudovaný náskok
se rozplynul a v tuto chvíli je z toho
těsně druhé místo za Dubem, který
ještě v nedávné minulosti patřil mezi
tradiční inventář I.A třídy.
Mezi dalšími vyslanci už tolik radosti
neuzrálo. Klenovice šly tak trochu

q52= y 5=

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty Evžen Holub, foto: archiv Večerníku
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 Jak se vám kouká z průběžného
druhého místa tabulky?
„Už v létě jsem říkal, že postup do I.B
třídy po osmi letech je super a pokud
budeme ve středu tabulky, tak budu
strašně šťastný a rád, protože Němčice
si zaslouží hrát I.B třídu, ne-li I.A třídu. Druhé místo o skóre za Dubem je
nad mé očekávání a myslím si, že i nad
představy výboru a diváků. Doufám,
že na něj v jarních odvetách navážeme,
euforie i chuť pracovat tu stále bude.
V posledních kolech se nám sice tolik
nedařilo a opustilo nás štěstíčko, ale je
to krásné, je to nádherné, přichází ovoce. Pracovali jsme na něm delší dobu,
už od dorostu.“
 V čem tkví nynější úspěchy němčické kopané?
„Základem je, že kluci chtějí trénovat.
Když jsem přebíral dorost v okrese
a přišel do šatny, tak jsem klukům říkal,
že jsem náročný trenér. Když se nebude trénovat, tak se nebude ani hrát,
a přijde kritika, kterou jsem kdysi sklízel. Chtěl jsem tomu předejít a kluci
řekli, že do toho jdou. Už tehdy jsme
trénovali dvakrát třikrát týdně, následně jsme postoupili do kraje a začali
jsme hrát přípravy i proti mužům. Tady
jsme položili základ, současný kolektiv
vzešel právě z tehdejšího dorostu.“
 Pak jste po mládeži převzal i samotné „áčko“ a euforie trvá.
„Muži spadli do trojky a přišel radikální
řez! Řada lidí mi dodnes nemůže zapomenout, že jsem některé starší hráče
odstavil... Ale zase se vytvořil kolektiv,
který chtěl pracovat a měl chuť. Kluci
předváděli, že fyzicky jsou na tom velice dobře, i když technicky to někdy
bylo slabší. Kdyby nepracovali, tak bychom nebyli tam, kde jsme. Postoupilo
se do ´dvojky´, načež kluci se stále učí
a vyrovnávají se s mužským fotbalem,
navíc respektují mě jako trenéra. Opakuji, jestliže se pracuje, přináší to ovoce,
pokud kluci přestanou vše respektovat,
okamžitě půjde výkon dolů, čehož se
nechci účastnit. Kluci vědí moc dobře,
že pokud přestanou trénovat, okamžitě v Němčicích končím s fotbalem!
Trenér může být, jaký chce, když se ale
hráči nepodřídí a nebudou chtít pracovat, tak výsledky nikdy nebudou. Dělají
mančaft i mě jako trenéra.“
Takže doposud vše klape, jak má?
„Hodně nám pomohlo spojení s Tvorovicemi, kde jsme založili ‚béčko'.
A vytvořil se tu opravdu dost dobrý
kolektiv. Základem je kapitán, který
všechno stmeluje, je osobností mančaftu a mou pravou rukou. A díky tomu
všemu jsou i výsledky. Jsem strašně
šťastný, kde jsme, a nadále bych si přál,
aby to tady v Němčicích takto pokračovalo, kluky to bavilo, makali a třeba
jsme ještě šli i o příčku nahoru. Naše

NĚMČICE NAD HANOU Až do
začátku října kráčel němčický
fotbalový soubor také I.B třídou
Olomouckého KFS bez zaváhání
a dokonale si přenesl jarní formu z okresního přeboru, teprve
pak přišla první z celkem dvou
podzimních ztrát. Krajský nováček nestačil na Dub a prohrál
u něj 0:2, i proto je pouze vinou
horšího skóre druhý právě za
tímto souborem. Kouč Radovan
Novotný (na snímku) tak může
být velice spokojen, že se i po
posunu o další patro výš daří patřit mezi nejlepší. Současně tak
vcelku logicky pokukuje po ještě
výraznějším úspěchu...
starostka i s panem místostarostou si to
zaslouží, bojovali na městě za podporu
pro fotbalový klub, také tímto jim to
chceme vrátit.“
A chtějí zatím pracovat?
„U jednoho, dvou, tří bych čekal malinko větší aktivitu, ale celkově ano, mají
chuť a vědí moc dobře, že v momentě,
kdy nebudou chodit, tak okamžitě končím. V minulosti jsem se zařekl, že už
v Němčicích nikdy nebudu trénovat
ani hrát, ale kluci mě přemluvili a přišlo
toto krásné období. Nechci ale prožívat
co kdysi, to bylo hrozné. Nemá cenu
držet něco na sílu a přemlouvat hráče, je
lepší utnout to, spadnout a pracovat jen
s mládeží. Buď si před sezónou řekněme, že chceme hrát a postoupit, nebo ne
a peníze dejme raději do mládeže, kde je
z toho daleko větší radost.
Kdyby se naskytla možnost postoupit, jak byste zareagovali?
„Já jsem v tomto trošku opatrnější, protože si uvědomuju, co všechno musí
vyjít k tomu, abychom do I.A třídy
postoupili. Samozřejmě bychom chtěli
a nebránili se! Měli bychom hrát v okolí
nejvyšší soutěž, protože jsme největším
městem dokola kolem. Ale čeká nás
strašně dlouhá, trnitá a komplikovaná
cesta. Záleží, jaká bude zimní příprava,
jak k tomu budou hráči přistupovat, jak
se nám vydaří hned první kolo, jestli se
chytneme, nebo ne, jestli hráči budou
zdraví a budou mít formu, jak na tom
budou naši soupeři a tak dále. (úsměv)
Byl bych strašně šťastný, kdyby se něco
takového podařilo, už kvůli těm klukům,
trénujeme třikrát týdně. Ale pohybujeme se na strašně tenkém ledě a frajerské
vzdušné zámky nechci tvořit. Vše ale
bude na hráčích, jak budou chtít.“
Jak jste si užíval regionální souboje?
„Nebudu zastírat, že s Vrchoslavicemi
to bývá hodně vyhecované derby. Tak
osmdesát procent fanoušků na nás plivalo a pomlouvalo nás, že jsme ti nejposlednější. Tento zápas pro nás byl hodně
důležitý, abychom jim zavřeli pusu, nikdo si dodnes neuvědomuje, že nakoupit odněkud hráče a hrát s nimi určitou
třídu je pěkné, ale tady hrají naši kluci
vypiplaní od dorostu. Byl jsem hodně
šťastný, že jsme vyhráli a ukázali sílu
mančaftu. Dokázali jsme výsledek otočit
z 0:2 na 4:2. S Pivínem jsme měli trochu strach, co budou dělat diváci i hráči,
a posílili jsme i pořadatelskou službu, ale
naštěstí to bylo v mezích normy. U nich
po vás málem házejí sklenice a dostat
se ze hřiště nahoru je někdy náročné,
tam se hraje hodně špatně a čeká nás to
na jaře. V Klenovicích jsem si jako hráč
něco prožil, bylo to opět derby, ale už ne
tak vyhrocené. Zvládli jsme ho a vyhráli
tam.“
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Trenér: Radovan NOVOTNÝ
Asistent a vedoucí mužstva: Rudolf NOVOTNÝ
Vysvětlivky: Za jménem následuje počet odehraných zápasů, minut, vstřelených branek, žlutých a červených karet.
Zdroj: www.is.fotbal.cz

Jan HORÁK
Petr KOLEČKÁŘ
Radovan NOVOTNÝ
Petrik VEJVODA

Michal HAMALA
Lukáš CHLUD
Ivan JARNER
Bronislav MRKVA
Jakub PORUPKA
Jan SVOZIL
Ondřej TOMEK
Oldřich VÉVODA

Tomáš COUFALÍK
Petr DRŽÁLEK
Jan NAVRÁTIL
Martin NAVRÁTIL
Zdeněk SÁZEL
Petr ŘEZÁČ
Pavel SLIVKA

Michal TOMEK
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„Momentálně nevíme. Určité věci se
rýsují, ale nechci předjímat. Kádr tak zůstane víceméně stejný, chceme jít cestou
vlastních hráčů. Mám vytipované jen
dva kluky, kteří jsou bezproblémoví, zapadnou do systému a jsou kamarádi se
stávajícími členy. Nechci kupovat nějaké
posily a platit jim cesťáky i další peníze,
takže pokud to s vlastníma kluky nepůjde, raději hrajme třetí třídu. Výrazně
posilovat a shánět hráče po regionu tedy
nebudeme. Buď na špici máme a budeme ji hrát, nebo raději hrajme níž. Naším
cílem a krédem je vychovat si v mládeži
kluky pro ´A´-tým.“

>?< <=q=<8
– hráèské statistiky na podzim 2016

 Jakou podobu bude mít příprava
na zbytek ročníku?
„Říkal jsem klukům, že takovou zimní
přípravu za tři čtyři roky ještě nezažili,
budeme trénovat trochu jinak. Začali
jsme už šestého ledna a celý měsíc bude
hrubá příprava, v únoru půjdeme do
rychlostní vytrvalosti a na řadu přijde
i nějaké posilování, v březnu bychom
chtěli odjet na soustředění a postupně zařazovat i balon a techniku, týden
před mistrákem bychom měli odehrát
v Němčicích přípravné utkání.“
 Lze očekávat nějaké hráčské
změny?

“

Kluci vědí moc dobře, že pokud přestanou
naplno trénovat, okamžitě v Němčicích
končím s fotbalem. Trenér může být, jaký
chce, pokud se ale hráči nepodřídí a nebudou
chtít pracovat, tak výsledky nikdy nebudou.

„Postupu bychom se nebránili!“

3 )-

www.vecernikpv.cz

najdete nás na

pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Fotbal Extra - 8. díl

Od začátku srpna až do
počátku listopadu loňského
roku patřily soboty, neděle
a občas i středy desítkám
fotbalových duelů. Všechna
naplánovaná střetnutí podzimní části a rovněž i první
jarní předehrávku sezóny 2016/2017 se podařilo odehrát téměř bez komplikací, načež o týden dříve dopřály
hráčům klimatické podmínky odchod na zasloužený
zimní odpočinek.
Všichni fotbaloví činovníci i příznivci nejpopulárnějšího
kolektivního sportu na světě tak nyní prožívají více než
čtvrtletní pauzu, než se okresní, krajské i ještě vyšší
soutěže opět rozjedou. Toto období tak mohou věnovat
nejen relaxování a přípravám na druhou polovinu, nýbrž
také čtení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Již poosmé nastal ten správný čas na podrobnější
analýzu a rekapitulaci toho, co se v závěru léta a během
podzimu 2016 na trávnících od druhé ligy dospělých
a až po nejnižší okresní fotbalové soutěže událo. Po úvodním ohlédnutí za vystoupeními mužů, žen i mládeže
jsme následně zabrousili do krajského přeboru, zhodnotili první půlsezónu eskáčka po návratu do druhé ligy
a hned ve dvou dílech zabrousili do druhé nejvyšší krajské mužské soutěže I.A třídy Olomouckého KFS.
Nyní se podrobněji koukneme pod pokličku „A“ skupiny
I.B třídy. A to sice formou tabulek, statistik, rozhovorů
i redakčního pohledu, pochopitelně jsme se zaměřili
na celou regionální pětici, když dnes dostávají prostor
Němčice na Hanou a Klenovice na Hané, v příštím čísle
dojde na trio Pivín - Vrchoslavice - Nezamyslice.
Následovat bude exkurze do dalších oddílů podstupujících bitvy ve skupině „B“ I.B třídě, postupně se pak propracujeme až k okresním soutěžím a zkrátka nepřijdou
ani ženy fotbalistky. Máte se tak i nadále na co těšit!
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rozhovor

letos slavíme jubileum...
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„OD PRVNÍHO TRÉNINKU JSEM BYL PÁTÁ LAJNA“

Za jestřábí štací se ohlédl útočník Lubomír Korhoň, který se vrátil do Anglie

Evžen

HOLUB
 Před sezónou jste věřil, že se
natrvalo vracíte domů, uběhlo ale
pár měsíců a už jste opět v Anglii...
„Člověk míní a život mění. (pousměje se) Teď už je to ale za mnou

Začalo to už výměnou trenérů, když jsme
byli třetí. Pak se prohrálo pár zápasů
a nastaly změny. Nejdříve šel Honza Káňa,
pak Honza Půhoný a nakonec také já...
ruku a vybral si zrovna mužstvo,
které předehrávalo několik zápasů a
měli tak nejvíce volna. (usměv) Do
Birminghamu navíc mohu letět z
Katovic, Prahy i Bratislavy a pak mi
téměř přímo z letiště jede zhruba hodinu vlak do Telfordu, takže i po této
stránce je všechno fajn.“
 Jak velkou oporou vám vlastně
v nejisté době byla rodina?
„Manželka je už velice zkušená, za
chvíli spolu budeme plných dvacet let a byla se mnou všude. Od
dvaceti jsem jen jednu sezónu hrál
v Olomouci, jinak jsme pořád cestovali. Je taková světoběžnice a je
mi vždy oporou. Podporovala mě,
ať se rozhodnu jakkoliv, ale přikláněla se spíše k možnosti, abych šel
do Anglie. Věděla, že tamější prostředí bude příjemnější, nebude
tolik nervů, že se tam zase dám do
kupy. Ale je fakt, že syna už mám ve
druhé třídě a také hraje hokej, před
čtyřmi měsíci se nám ještě narodila
holčička, takže jsme už v Olomouci
byli usazeni.“
 Pomýšlel jste už trochu i na
dobu po skončení sezóny, kam
dále by mohly vést vaše kroky?
„Tak daleko jsem se zatím ještě nedíval. Toto období bylo těžké, není
pro hráče jednoduché skončit v klubu a hledat si nové angažmá. Musíte
sebrat síly a začít zase něco nového.
Kdyby pak přišla nabídka z Česka,
tak bych se jí ale nebránil.“

ale prostor dostanete a je to
jen na vás, jak se prosadíte
hokejově.“
 Máte v týmu i nějakého českého spoluhráče?
„To sice ne, je ale mezi
námi jeden mladý
Slovák. Jmenuje se
Milan Kolena a má
asi dvaadvacet, je
celkem
šikovný.
Celkově je tam sorta starších i mladších hráčů.“
 A jaké jsou
ambice vedení?
„Tento mančaft hraje na prvním místě a
chce vyhrát. Čeká nás
náročný úkol, ale zatím
    
vše funguje, jak má, a ze čtyř
zápasů jsme tři vyhráli. Každý
 Když jste zvažoval, co dál, tak vypadá takový spokojenější, a když
Anglie byla jasná volba?
to takto bude pokračovat, tak si mys„Ano. Hrál jsem tam a dařilo se mi, lím, že to dobře dopadne.“
udělal jsem si nějaké jméno. I v této  Nyní jste v Anglii sám a zbytek
soutěži se navíc ne všem daří a stalo rodiny zůstal v Česku?
se, že Telford zrovna hledal útoční- „Ano. Nejedná se o tak dlouhé obka. Tak jsem se s nimi domluvil.“
dobí a navíc jsem domluvený, že
 Jaké jsou vaše prvotní dojmy z jednou za dva tři týdny mohu letět
nového týmu?
na tři dny domů. Třeba teď jsem
„Dobré. Přišel jsem do ligy, kterou tam byl osm devět dní a přijel jsem
jsem hrál tři a půl roku, takže znám i na Vánoce. Měl jsem šťastnou
prostředí velmi dobře. Celkem deset
týmů hraje šestkrát každý s každým,
v součtu to dělá čtyřiapadesát zápasů. Všichni se navzájem hodně znají
LUBOMÍR KORHOŇ
a nepřišlo mi to ani ze začátku vůbec
✓ narodil se 6. prosince 1978 v Olomouci
cizí. A teď už jsem úplně v pohodě.“
✓ post: hokejový útočník
(úsměv)
✓ výška/váha: 182 cm/87 kg
 I bodově se vám daří, máte ve✓ hráčská kariéra: Olomouc, Zlín, Havířov,
lice slušnou bilanci.
Ilves Tampere (Finsko), HV71 (Švédsko),
„To mi ještě dvě nahrávky nenapsali.
Liberec, Pardubice, Třinec, Hradec Králové,
(smích) Ale ano. Hrajeme na tři laj- Vítkovice, Kometa Brno, Sanok (Polsko), Nitra (Slovensko), Basilej
ny, člověk má víc prostoru, je to jiné. (2. švýcarská liga), Prostějov, Sheffield Steeldogs, Telford Tigers (oba
Díky tomu snáze bodujete než tady Velká Británie).
v Česku a hlavně jako cizinec důvěru ✓ největší úspěchy: český titul s Pardubicemi (2004/2005), nejlepší střelec EPIHL i člen prvního All-Star týmu soutěže (2013/2014), 2 starty
dostanete. A buď ji splácíte, nebo ne.“
 Přišel jste jako zahraniční po- v mužské reprezentaci (2001/2002), účast na ME do 18 let (1995/1996).
sila, takže si od vás klub hodně zajímavost: v ostrovní English Premier Ice Hockey League (EPIHL) si
udržuje průměr více než bodu a půl na zápas. V polovině ledna platilo,
slibuje?
„Asi jo. Na jednu stranu je to také že během 184 zápasů nastřádal plných 278 kanadských bodů za 125
branek a 153 nahrávek.
tlak, musíte se ukazovat a hrát dobře,

třábům děkuju a jsem vděčný, že mi dali
šanci. Mohl jsem se vrátit a být kousek od
domu. Zázemí a vše fungovalo, nemůžu
proti tomu říct ani půl slova, ale bohužel
hokejově to nebylo ono.“

vizitka

151204111262

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

a soustředím se na fakt, že hraji jinde.
Když jsem ale končil, bylo to takové
nepříjemné období. Co se dá dělat...
Každé angažmá nevyjde ideálně.“
 Měl jste nějaké indicie, že to
s vaším setrváním v Prostějově
vypadá nahnutě?
„Ani ne, ale tak už to chodí.“
 Takže konec přišel nečekaně?
„Začalo to už výměnou trenérů,
když jsme byli třetí. Pak se prohrálo
pár zápasů a nastaly změny. Nejdříve
šel Honza Káňa, pak Honza Půhoný
a nakonec já.“
 Jak byste zhodnotil toto své
prostějovské působení?
„Řeknu vám, že od prvního tréninku jsem byl pátá lajna... Necítil jsem až takovou důvěru a
nebylo to ideální. Ale vyhrávalo se, byli jsme na špici,
tak jsem chápal, že trenér
nepotřebuje sahat do sestavy.“
 A pak se přestalo
dařit a „Černý Petr“
vyšel i na vás...
„Pro hráče je nepříjemné, když necítí
úplnou důvěru, že si
může něco dovolit.
Jeden zápas jsem hrál
celý, v dalším jen dvě
třetiny, z deseti zápasů
jsem byl třikrát čtyřikrát v jiné lajně. To
vám také nepřidá.“
 Podle tónu vašeho
hlasu je patrné, že se
vám o tom moc dobře
nehovoří.
„Dobře by se to hodnotilo, kdybych
v Prostějově vydržel celou sezónu a mančaft skončil třetí čtvrtý, hrálo se semifinále... Abych ale nemluvil jen negativně, Jes-

170113100

OLOMOUC, PROSTĚJOV Druhé prostějovské angažmá Lubomíra Korhoně nebylo natolik úspěšné jako to první o čtyři roky dříve.
Tehdy měl na Hané před svým odchodem do Anglie průměr téměř
dvou bodů na zápas a táhl druholigový soubor. „Přicházím, abych
dával góly, takže je chci dávat ideálně v každém zápase. Počítám, že
bych měl vzhledem ke svému věku
a zkušenostem plnit důležitou roli,
a doufám, že to bude fungovat,“ vylíčil v létě Večerníku své představy
krátce po doladění všech potřebných formalit. Jenže realita byla
jiná. Tentokrát nedostal o úroveň
výš tolik prostoru a přes třináct
bodů ve čtyřiadvaceti zápasech si
musel na počátku prosince balit
kufry. Osmatřicetiletý útočník se
tak po krátké české anabázi vrátil
zpět do Anglie, konkrétně posílil suveréna English Ice Hockey
Premier League Telford Tigers.
A v čase krátkého vánočního setkání s rodinou si někdejší extraligový šampion s Pardubicemi udělal
prostor i na spoustu otázek PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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„Mostky“ s trenérskou posilou
zjistili jsme
MOSTKOVICE Ženský fotbalový
výběr Mostkovic má nového trenéra.
Dlouholetý lodivod dívčího výběru
Jaroslav Karafiát si vzal k ruce půvabnou posilu. Asistentku mu bude dělat
někdejší kapitánka Denisa Haluzová,
která kvůli vleklým zdravotním potížím nemůže hrát.
„Myslím, že to bude ku prospěchu věci.
Ženský kolektiv má přece jenom svá specifika, do kterých jako chlap nevidím,“ poznamenal Karafiát. Chuť do nové práce má
i začínající trenérka. „Říkala jsem si, proč to
nezkusit. Vždycky jsem chtěla někoho trénovat, teď se k tomu přiblížím. Buď mě to
chytne a zůstanu u toho, nebo se vrátím do
pozice hráčky,“ nastínila své pocity Haluzová a dodala: „Moc se těším!“
(zv)
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Fotbalové holky
v sobotu v Kostelci

KOSTELEC NA HANÉ Již devátý
ročník napíše v sobotu 21. ledna
tradiční halový turnaj žen fotbalistek. Letošního klání se zúčastní
deset družstev z celé republiky.
„Obsazení je ustálené. Nejvzdálenějším účastníkem je Jablonec
nad Nisou, obhájcem a hned dvojnásobným je Kotouč Štramberk,“
informoval ředitel turnaje Zdeněk Vysloužil. Populární turnaj
se bude konat opět za mediální
podpory PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
O start na halovém kosteleckém
podniku je vždy solidní zájem.
Skladba týmů je stabilní, proto není

potřeba ani přílišná propagace.
„Samozřejmě nás to těší. Pozvánky
jsme rozeslali koncem listopadu a do
Vánoc byla kapacita plná. Ani jsme
nemuseli oslovovat další kluby,“
poznamenal Vysloužil, jenž dodal:
„Prostředí kostelecké haly je nadstandardní. Většina ženských turnajů se koná v mnohem spartánštějším
prostředí.“
A jaká že je tedy skladba účastníků
letošního ročníku? Barvy regionu
budou hájit výběry Mostkovic a domácího Kostelce. Z Brna dojedou
hned tři celky - dva týmy Horních
Heršpic plus Jelita z Brna. Sever Moravy zastupují Kotouč Štramberk,

olomoucké Nové Sady a Osek nad
Bečvou. Nejvzdálenějším týmem je
FÉNIX Jablonec a jediným nováčkem Sokol Troubsko. „Favorité jsou
každoročně stejní – Horní Heršpice,
Nové Sady a vždy skvěle motivovaný
Štramberk. Kdyby se dostal na bednu někdo jiný, jednalo by se o obrovské překvapení,“ uzavírá Vysloužil.
Týmy jsou nalosovány do dvou
pětičlenných základních skupin,
ze kterých postupují nejlepší čtyři
do play-off. Předpokládané finále by mělo začínat v 17:20 hodin.
Kompletní rozlosování a časový
rozpis najdete na www.vecer(red)
nikpv.cz!

BLÍŽÍ SE FOTBALOVÉ VOLBY:
Dojde k překvapení, nebo se udrží současné vedení?

PROSTĚJOV Čtyřleté období u konce, co dál? Vládnoucí garnitura Okresního fotbalového svazu (OFS) bude s největší pravděpodobností pokračovat jen s minimálními změnami. Totální
rošáda, která proběhla na poslední valné (volební) hromadě,
není tentokrát očekávána. „Informace o tom, že by někdo chtěl
kandidovat na předsedu, nemám,“ potvrdil Milan Elfmark, stávající šéf, jenž ale s úsměvem dodal:„On se to ale předseda vždy
dozví jako poslední...“

Zdeněk VYSLOUŽIL
Letošní Valná hromada OFS Prostějov se uskuteční příští sobotu 28. ledna v sále kulturního domu Smržice.
Volit by se měl nový předseda, členové výkonného výboru a členové
revizní komise. Podle interních informací Večerníku by se mělo vedení
okresního fotbalu měnit minimálně.
„Osobně doufám, že budou všichni členové současného výkonného
výboru kandidovat znovu. Pokud
se nic mimořádného nepřihodí, tak
budu na předsedu kandidovat znovu. Myslím, že jsme za ty čtyři roky
něco udělali. Před čtyřmi lety jsme
si předsevzali, aby probíhalo řízení
soutěží bez excesů a problémů. To se
nám víceméně dařilo,“ komentoval
Milan Elfmark. „Žádné informace
o tom, že by někdo ze stávajících členů kandidovat nechtěl, nemám.“
Letošní valná hromada bude mít
jednu premiéru. V průběhu minulých let došlo k elektronizaci
FAČR a z toho důvodu byly schváleny nové stanovy. „V nich se klade
důraz na to, že delegáti valé hromady
musejí být členy FAČR. Statutární
zástupci jednotlivých klubů musejí

EXKLUZIVNĚ
být bezpodmínečně členy FAČR,“
upozorňuje Elfmark. „V praxi to
znamená, že kdo z delegátů nebude
v den konání valné hromady členem FAČR, nebude moci hlasovat.
Přesněji řečeno, pokud klub nebude
splňovat podmínky uvedené ve stanovách, jím vyslaný delegát nebude
mít hlasovací právo.“
Svazové pracovníky tak čeká ještě
před samotnou valnou hromadou
spousta práce. „Každá jednota ať už
samostatná, nebo evidovaná v České unii sportu musí být zapsána
v rejstříku. My si podle něj ověříme,
jestli je statutární zástupce členem
FAČR. Samotného delegáta si potom ověříme v evidenci FAČR přímo na místě v den konání valné hromady,“ vysvětluje současný předseda
OFS Prostějov.
Ten se také ve stručnosti ohlédl za
uplynulým obdobím. „Nejprve bych
chtěl poděkovat všem klubům za
spolupráci. Jako největší pozitivum

beru, že se podařilo zajistit plynulý
chod soutěží. Bez problémů a ve
spolupráci s kluby se přešlo i na
elektronizaci, změnilo se členství
a poplatky. Podstatně se také zlepšila
spolupráce s krajským fotbalovým
svazem. To musí vnímat hlavně
mládežnická sekce například prostřednictvím programu ´Bezpečná
branka´. Podařilo se nám spojit
s Přerovem soutěž dorostu, což je
vnímáno jako velmi dobrý krok.
Zavedli jsme některé novinky, které
jsou vnímány také vcelku pozitivně,
jako penaltový rozstřel při nerozhodném výsledku,“ komentoval
Elfmark. „Naopak se nedaří zamezit poklesu hráčské základny. To je
ovšem celostátní problém.“
Výkonný výbor OFS Prostějov fungoval v uplynulém čtyřletém období
v následující podobě: Milan Elfmark
- předseda, Ladislav Dudík - místopředseda, Jan Kubalák, Miroslav
Juránek, Josef Sklenář, Jiří Přikryl,
Roman Minx. Tříčlenná revizní komise: Miroslav Navrátil - předseda,
Roman Jedlička, Stanislav Píchal.
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SK 1913 se raduje z BUÒKY!
Ze strany 21

PROSTĚJOV Dynamicky se rozvíjející hokejový klub SK Prostějov
1913 se může od minulého týdne
těšit z vlastní šatny. Doposud byli
malí hokejisté bez vlastního zázemí,
ale už pár dnů je tomu jinak. Vstříc
hokejové mládeži vyšlo město, které
prostřednictvím domovní správy
klubu pronajalo venkovní prostory poblíž strojovny. „My jsme za to
strašně rádi. Rodiče už nemusejí na
každý trénink tahat tašky s výstrojí,“
informoval Večerník Marek Černo-

DREKSA ZAMÍŘIL ZA PETRODOLARY!  
Hrubčický rodák podepsal Neftči Baku
Ze strany 27

➢

TURECKO, PROSTĚJOV Ázerbajdžánský velkoklub, jenž v samostatné lize nasbíral osm mistrovských titulů, prožívá nejhorší sezónu
dosavadní historie. V osmičlenné
tabulce přezimuje na předposlední sedmé příčce. Český stoper má být jednou
z několika zimních posil,
které nasměrují mužstvo
do vyšších pater. Zanedbatelná není ani finanční stránka
celého transferu. „Výše kontraktu je
zajímavá, jinak bych do toho asi nešel. U nás se jí mohou rovnat pouze
podmínky ve Spartě nebo Plzni,“
přiznává Dreksa hlavní stimul svého
přesunu.

Rodák z Hrubčic, jenž prošel ligovými štacemi v olomoucké Sigmě,
Baníku Ostrava, Ústí nad Labem
nebo Karviné, je s novým klubem
momentálně na soustředění v Turecku. „Už jsem v Neftči týden.
Zhruba tedy

ho působiště zatím jen pozitivní
dojmy. „Musím říci, že je zde vše na
vysoké úrovni. O hráče se stará několik masérů a kustodů. Je vidět, že
se jedná o ekonomicky silný, zabezpečený klub,“ říká Dreksa. „V kádru
je i spousta cizinců.
Na každý post jsou
zde dva až tři
fotbalisté. Záleží
jen na mně, jak se
s tím poperu.“
Dreksa v Neftči
netáhne káru sám, v týmu má
i jednoho krajana. „Je tu ještě Zdeněk Folprecht, který sem přišel z Liberce. Bydlíme spolu na pokoji, takže
to mám trochu lehčí. Jsme v novém
prostředí dva,“ uzavírá s úsměvem
Dreksa, jehož kariéru bude Večerník
i nadále sledovat.
(zv)
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vím, jak to v týmu funguje. V Baku
jsem ale zatím ještě nebyl, tam se
podívám až po soustředění,“ líčil
své dojmy Pavel Dreksa přímo
z Turecka.
Vyhlášený hlavičkář má z nové-

➢

šek, člen výkonného výboru SK Prostějov 1913.
„Nikdy jsme neprezentovali, že se nemáme kde převlékat. Vždycky jsme měli
k dispozici šatnu nebo dvě. Jediným
nedostatkem bylo, že jsme ji neměli nastálo, ale to se díky vstřícnosti města podařilo vyřešit,“ ujišťuje dále Marek Černošek a vyvrací tak fámu, že by se mělo
jednat o nějaký útlak klubu. „Jediným
problémem je zatím přechod z venku
umístěné buňky na led. Budeme to
muset nějak vymyslet. Jednou z variant
je přechod bez bruslí do haly, kde si je v
šatně obujeme. Další verzí je, že si pořídíme chrániče nožů,“ doplňuje Černošek.

Vnitřní vybavení unimobuňky, do níž se
nastěhovali hráči ročníků 2007 a 2008,
vyrobila prostějovská firma Laser Technology. „Buňka je prostorná, vejdou se
nám tam komplet dva týmy a všichni
brankáři,“ říká Marek Černošek a jedním dechem dodává: „Bereme to jako
první krok na naší dlouhé cestě. Ještě bychom potřebovali odpovídající zázemí
pro další ročníky 2009, 2010 a 2011. To
znamená srovnatelné podmínky, jako
mají LHK Jestřábi. Máme přece stejné
prostějovské děti.“
Oficiální reakci klubu SK Prostějov
1913 najdete v příštím vydání Prostě(zv)
jovského Večerníku.

(  9 

STRAŽISKO Mládežnický hokejový klub SK Prostějov 1913
se opět představil ve Stražisku.
V sobotním podvečeru se děti
ročníků 2007, 2008, 2009 a 2010
pustily do vzájemného souboje,
navíc pod světly reflektorů. Potřebnou kulisu jejich zápasům
v minihokeji dodávala i početná
rodičovská suita.
„Poděkování patří klukům ze Stražiska
za skvěle připravený led a šatnu,“ pochválil personál, který se stará o pěkný
hokejový areál, jeden z trenérů a člen
výkonného výboru SK Prostějov 1913
Pavel Kumstát.
Využití kluziště pojal klub jako generálku na plánované Winter Classic, ve kterém se Prostějované utkají
s Vyškovem. Termín této sportovní
události ještě není znám. Záležet
bude na domluvě se soupeřem a přízni počasí.

O co však mladí Hanáci určitě nepřijdou, jsou dva zápasy v tomto lednovém týdnu. První se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna od 17:30 v Uničově, kde
nejmladší ročníky SK - 2009 a 2010 poměří síly s tamními Orlíky. „Jsme jim
hodně vděční za pozvání,“ poděkovala
do Uničova členka výkonného výboru
SK Prostějov 1913 Martina Marko-

vá. Zároveň odtajnila další chystanou
akci. „V pátek budeme hrát doma zápas
s Vyškovem. Plánujeme hrát minihokej ve všech třech třetinách kluziště, tři
ročníky naráz - 2007, 2008 a 2009.“ Domácí měření sil s Vyškovem by mělo
proběhnout od 16:45 do 17:45 hodin
na ledě prostějovské víceúčelové haly.
(zv)
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HRÁČ

ZÁPASU

ADAM GOGA

Především kolektivním výkonem přehráli hráči
prostějovského BCM prvoligového soupeře z Havířova a hned šest basketbalistů dalo v zápase
přes deset bodů. Přesto na sebe dokázali upozornit i jednotlivci. V klíčovém úvodu střetnutí táhl
spoluhráče především prostějovský rozehrávač.
Celkově nastřádal čtrnáct bodů a především se
ani jednou neminul při střelbě za tři body. Během
odehraných dvaadvaceti minut proměnil všechny
tři pokusy. Navíc měl pět úspěšných asistencí.

Viktor
VAŠÁT

letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV Už kvarteto hráčů základní sestavy odešlo v průběhu sezóny z kabiny prostějovského klubu, vedení přesto
razantně odmítá, že to znamená začátek konce úspěšného týmu. Koneckonců okamžitě přivedlo nové basketbalisty a hráči
se stále snaží o co nejlepší umístnění v české elitní soutěži.
exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Takové věci se stávají. Všude a ve
všech sportech. Stačí se třeba podívat na hokej. Kolik hráčů během
sezóny zatím odešlo z Prostějova?
Dvacet? Podobné změny jsou i ve
fotbale. To je sportovní život,“ srovnává basketbal s dalšími i místními
sporty šéf Orlů Ivan Pospíšil. „Pravdou je, že změny zasáhly náš klub v
nepříjemné situaci, kdy bojujeme o
co nejlepší pozici před nadstavbovou částí. Ale s tím se nedá nic dělat.“

Nejprve odešel Jan Tomanec, který
neodolal vábení Brna. Lukáš Palyza
zase neskrýval své nejvyšší ambice
a zamířil do Děčína. S tím se Orli
vyrovnali, komplikace nastaly až po
odchodu Pavla Slezáka a Romana
Marka. Působištěm obou bývalých
opor jsou Svitavy, což zatím platí
pouze v případě zkušeného křídla s
reprezentační minulostí.
„Svitavy získaly na příští tři roky
silného partnera a normálně nám
šli do hráčů. Přeplatili je a s tím se
dá těžko něco dělat,“ krčí rameny
Pospíšil, podle něhož situace kolem rozehrávače Marka zůstává
v patové situaci. „S hráčem jsem

Foto: Josef Popelka

mluvil v průběhu minulého týdne, k žádnému posunu nedošlo.
Stále platí, že buď se domluvíme na rozvázání smlouvy, nebo
skončíme u arbitráže. Necháváme tomu volný průběh...,“ uvedl
pro Večerník klubový předseda.
Celému vedení nedávné odchody
přidělaly práci. Řešily se přestupy,
sháněly posily, teď se už všechno
vrací do normálu. „Už to potřebu-

jeme. Čekají nás důležité ligové
zápasy, potřebujeme se připravit na
pořádání pohárového Final Four.
V Prostějově už byli na kontrole
palubovky zástupci basketbalové
federace. Kolem takového turnaje
je poměrně hodně práce, ale určitě
všechno stihneme tak, aby to byl
pěkný basketbalový svátek pro fanoušky i samotné hráče,“ věří Ivan
Pospíšil.
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Opava i vysokoškoláci
unikají
Prostějov (lv) - Soupeři Prostějova v boji o horní šestku tabulky
Kooperativa NBL po základní části
nezaváhali, byť hráli na půdě soupeřů. Opava si i bez tří nemocných
hráčů poradila se Svitavami 63:57
a slavila jubilejní desátou výhru v
sezoně. Turům nepomohl ani Pavel Slezák, který dal při své premiéře osm bodů a rozdal stejný počet
asistencí. „Rozhodla výborná třetí
čtvrtina. Z naší strany míč putoval
na klíčové hráče. Jurečka tam dával
trojky. Bylo to s lehkostí a přineslo
nám to rozhodující náskok, který
se podařil i přes ubývající síly udržet,“ pochvaloval si opavský kouč
Petr Czudek.
V Kolíně dokázali při výsledku
71:69 naplno zabodovat basketbalisté USK Praha. Na přelomu třetí a
čtvrté desetiminutovky šli vysokoškoláci do vedení a potrestali menší
nasazení Medvědů. „Soupeř bojoval od první do poslední minuty,
což nebyl náš případ. Proto si hráči
USK výhru zasloužili. Měli lepší
obranu a procento střelby z dlouhé
vzdálenosti, hlavně trojky,“ uznal
trenér Kolína Predrag Benáček.

Páté vítìzství v první lize
Prostějov (lv) - Ve čtrnáctém kole
první ligy se hráči BCM Orli Prostějov popáté radovali z úspěchu. V
utkání proti Startu Havířov si pěkně zastříleli a po výsledku 111: 59
poprvé v sezóně překonali hranici
stovky. „Každý úspěch má pro nás
velkou cenu. V tomto případě jsme
navíc výhru i potřebovali. Není
vyloučeno, že v nadstavbové části
budeme hrát ve skupině o udržení
a v té bude i Havířov. Vzhledem k
tomu, že se do další fáze soutěže
započítávají i výsledky ze základní
části, má tento úspěch dvojnásobnou cenu,“ uvedl spokojený trenér
prostějovských mladíků Peter Bálint. Hanácký výběr byl od první
čtvrtiny ve vedení a rychle získal
pohodlný náskok. V poločase už
hosté prohrávali 26:51 a ani po
změně stran nedokázali čelit soustředěnému náporu Bálintových
svěřenců. Po třiceti minutách
už měli mladí Orli na své straně
náskok téměř čtyřiceti bodů, který
ještě v závěrečné desetiminutovce
navýšili.

Pohárové FINAL FOUR
$ 9  D, $ %   
PROSTĚJOV Už tři týmy mají
jistou účast ve finálovém turnaji Českého poháru, který se
bude hrát v polovině února v
Prostějově. Domácí Orly, kteří
měli start zajištěný v předstihu
jako pořadatel, doplnili po
čtvrtfinálových duelech basketbalisté Opavy a Pardubic. „Složení vypadá zatím
zajímavě. O našich ambicích
je zatím předčasné hovořit,
hodně bude záležet na losu,“
míní generální manažer Orlů
Petr Fridrich.

Obhájce trofeje z Pardubic přijel
do Děčína bez čtyř hráčů základní
rotace, přesto dokázal na severu
Čech zvítězit 78:70 a vybojoval postup. O ten se zasloužili
pivoti. Jejich lídr Švrdlík dal 22
bodů, trefil se i při pokusu za tři
body. „Bylo to těsné utkání, skóre
se přelévalo. Po vyrovnaném
poločase jsme si řekli, že musíme pohlídat především útočný
doskok domácích. To se nám
podařilo. Děčínu jsme dovolili
dva útočné doskoky ve třetí a dva
ve čtvrté čtvrtině. To Válečníky

zbrzdilo a my jsme překlopili vedení na svou stranu. Vydřeli jsme
postup, což byl náš cíl a máme z
toho radost,“ těšilo pardubického
trenéra Tomáše Bartoška.
Opava nastoupila v hale Tatran
proti Ostravě a v regionálním derby zvítězila 99:95 po prodloužení
po hodně divokém průběhu. Nová
huť přitom v průběhu prvního
poločasu vedla 54:30. K postupu
Slezanům nestačilo ani vedení
o čtyřiadvacet bodů. „Vůbec
nám nevyšel první poločas, kde
naše hra připomínala křeč. Do-

stat šestapadesát bodů je špatné.
V šatně jsme si ale řekli, že se
nebudeme ve druhém poločase
dívat na skóre, hlavní byl náš
výkon. Pak jsme měli pasáž, která
nám vyšla. Basket je ale rychlá
hra a během chvilky jsme přišli o
desetibodové vedení, takže se šlo
do prodloužení. V něm se nám
podařilo srovnat a Kuba Blažek
důležitou trojkou soupeře srazil. Přitom celou akci, která jí
předcházela, jsme uspěchali,“ komentoval zápas trenér Opavy Petr
Czudek.

Poslední účastník Final Four vzejde z duelu USK Praha - Nymburk,
který se hraje Na Folimance 1.
února.
(lv)

„LÍDRY SI MUSÍME VYCHOVAT,“
tvrdí trenér mladých Orlů Peter Bálint
PROSTĚJOV První sezónu kroutí ve druhé nejvyšší domácí soutěži
mladé naděje prostějovského basketbalu. Tým BCM Orli Prostějov
si hledá v první lize své místo a hlavní ambicí je záchrana. Přesto již
odehrál celou řadu kvalitních zápasů, což je z pohledu budoucnosti
tohoto sportu ve městě povzbudivé.„Je skvělé, že kluci, kteří odcházejí z dorosteneckých kategorií, mají možnost tímto způsobem přecházet mezi muže,“ těší trenéra Petera Bálinta.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
 Máte za sebou čtrnáct zápasů.
Stačila tato porce, aby bylo zřejmé,
jestli mladým hráčům první liga
prospívá?
„Ty plusy jsou naprosto jasné, hráči
začínají chápat mužský basketbal.
Uvědomují si, jak se pracuje se sílou
a rychlostí. Zjišťují, že musí u basketu
přemýšlet, že se neprosadí jenom
rychlostí jako v dorostu. To všechno
si potřebují osahat a je výborné, že
k tomu mají příležitost v první lize
přímo v Prostějově.“
 Neschází nadějným basketbalistům při přechodu do seniorské kategorie trochu síla? A nedá se
s tím něco dělat?

„Všechno chce svůj čas. Pokud bychom
spěchali, dostaneme do hráčů sílu na
úkor rychlosti a to rozhodně nechceme.“
 V čem ještě nastupující generace
zaostává za ostřílenými prvoligovými hráči?
„Ve zkušenosti. Každý zápas je pro
mladé velká škola. Hledají způsob,
jak překonat obranu, jak si poradit
při hře jeden na jednoho. Takovou
možnost v mládežnických kategoriích
neměli. Hráli proti vrstevníkům se stejnými zkušenostmi a vyhrával silnější a
rychlejší. Teď to už neplatí. Musí si tím
projít a ohrát se.“
 Řada klubů se opírá o hráče z Kooperativa NBL, kteří mají vyřízené
střídavé starty. Vnímáte rozdíly ve
výkonnosti vašich soupeřů v jednotlivých mistrovských zápasech?
„Pochopitelně je poznat, jestli třeba
za Pardubice nastoupí Viktor Půlpán

nebo David Škranc. To je pak úplně
jiný tým. Podobně je to i v dalších klubech. U nás takovou roli hraje pouze
Marek Sehnal. Podobné lídry si musíme vychovat.“
 Vadí vám, že nemáte, na rozdíl
od soupeřů, kam pro takové lídry
sáhnout?
„Ani ne. Časem se nám to vrátí. Kluci
vědí, že zápas nikdo neuhraje za ně,
nemají se za koho schovat a musí se
poprat o výsledek sami. To se jim za
čas bude hodit.“
 Není také vaším problémem menší počet hráčů?
Řada basketbalistů, kteří jsou na
prvoligové soupisce, ještě hraje v
mládežnických kategoriích...
„Částečně je to pravda. První ligu
třeba hrajeme v pátek, o víkendu se
hraje juniorská extraliga a je to někdy
hodně náročné. Trošku jsme s tím ale
na začátku sezóny počítali. Je to první
rok, kdy klub hraje druhou nejvyšší
mužskou soutěž, a věděli jsme, že to
bude složité. Ale může nám to i pomoci, třeba v play-off juniorské extraligy
můžou kluci zúročit zkušenosti, které
získávají mezi muži. Příští sezóna už
bude jiná, mezi muže přejde několik

hráčů a všechno
bude jednodušší.“
 Klub se netají představou,
že první liga
má především
připravovat hráče
na elitní soutěž. Jsou pro
vás osobně důležitější
výsledky, nebo herní
zlepšení basketbalistů?
„Někdy je to těžké určit.

“

Každý zápas je pro mladé
velká škola. Je to náročné,
ale nikdo před sezónou
nečekal, že to bude snadné.

Chceme dávat
šanci co nejmladším hráčům,
současně je cílem     
udržení soutěže. Rádi
přejeme co nejlepší výsledky. Je to
bychom co nejvíce upřednostňovali náročné, ale nikdo před sezónou
herní růst našich nadějí, k tomu si nečekal, že to bude snadné.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 16. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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Haná vyškolila favorizovaný Bexim
PROSTĚJOV Šlágrem nedělního programu futsalové ligy veteránů byl přímý souboj o druhou příčku mezi Hanou a Beximem.
Oba celky nastupovaly do duelu v rozličném rozpoložení. Bexim
těšil cenný skalp Modelárny, Haná si sice poradila se Štikou, ale
do souboje šla druhý zápas v řadě, navíc jen ve čtyřech hráčích
v poli. Favoritem tak byli početně silnější a odpočatější plejeři
Beximu. Realita na hřišti však byla úplně jiná. Heroický odpor
a sázka na brejky vyšla Hané dokonale, když nervózního soka
ztrestala rychlými kontry.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Utkání zpočátku probíhalo podle papírových předpokladů. Bexim držel
míč, snažil se kombinačně rozebrat
defenzivu Hané. Čtveřice v oranžových rozlišovácích však kladla sveřepý
odpor a rychlými protiútoky rozvracela otevřenou obranu Beximu. Výsledkem byla první branka Světlíka po
střele zpoza devítky - 0:1. Rozhozený
Bexim nadále chyboval, druhý gól měl
na noze Husařík, ale vysoko přestřelil.
Tentýž hráč ale svou chybu napravil,

když se obtočil kolem Grázy – 0:2.
Beximákům začaly téct nervy a disciplinovaně hrající Haná toho využívala.
Daniel Kolář trefil z další loženky tyč,
ale do půle se Haná ještě radovala.
Krupička vyvezl míč, v přečíslení počkal na docházejícího Husaříka, narazil si s ním a poslal míč do sítě - 0:3.
Poločasová pauza zklidnila Beximu
nervy a začal protivníka hrajícího na
pokraji sil zle svírat. Protržení střelecké bezmocnosti zařídil po kombinaci s Hodulákem zkušený Doležel – 1:3. Následně napálil Hodulák
z jasné pozice břevno. Po střele
Bílého protlačil dorážkou do sítě
Doležel a schylovalo se k dramatu
– 2:3. Rychlou odpověď ovšem našel
Husařík, jenž z těžkého úhlu vyme-

¬ )  %($ %x~¢}x£
Branky: Doležel 2, Řehořek – Husařík 3, Světlík 3, Krupička.
Rozhodčí: Komárek, Milar.
Sestavy týmů:
Bexim: Bureš – Doležel, Gréza, V. Kučera – Bílý, Hodulák, Řehořek. Trenér: Evžen Kučera.
Haná: Lošťák – Světlík, Krupička – Husařík, D. Kolář. Hrající trenér: Daniel Kolář.

„Je to docela nářez, ale zatím ještě
nejsem ani ve třetím kole. Nějak se
s tím poperu,“ uzavřel teoretické debaty Berdych.
Snad ještě hůř dopadl Jiří Veselý.
Hned v prvním kole vyfasoval světovou šestku Francouze Monfilse.
„Hůř než posledně dopadnout
nemůžu,“ hledá na losu pozitiva
Veselý, který v předchozích letech
vypadl na Australian Open hned po
prvním zápase.
Alespoň Adam Pavlásek měl kousek
štěstí a půjde na domácího Whittingtona, který dostal od pořadatelů
divokou kartu. Už v dalším kole však
hrozí chorvatský zabiják Karlovič.
Relativně příjemný první týden by
mohla mít před sebou Karolína Plíšková. Nasazené pětce hrozí známější tenistka až ve čtvrtém kole. A ani
Švýcarka Bacsinszká není nikterak

objednejte si
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Evžen KUČERA – Bexim Paletten
„Největší problém byl v pohybu. Kluci si asi mysleli, že když je soupeř ve čtyřech,
že se porazí sám. Haná hrála s větším nasazením i pohybem, byla zkrátka lepší.
Pro mě je největším zklamáním, že hrajeme s jedním hráčem v poli navíc a nejsme schopní si vytvořit takový tlak, jako v předchozím zápase Modelárna s námi.
Nevytvořili jsme si kloudnou šanci, chybělo mi větší zaujetí.“
Daniel KOLÁŘ – Haná je věčná
„Někdy takové zápasy zkrátka jsou... Soupeř je silnější, má početní převahu
a stejně prohraje. Bojovali jsme jeden za druhého. Naší výhodou bylo i to, že
soupeř neudržel nervy na uzdě. Otevřeli navíc hru dříve, než to bylo nutné.
Díky tomu se nám podařilo zvítězit. Přitom druhý poločas jsme už nemohli
a jen šlapali vodu. Řekl bych, že vyhrála zkušenost, ale vzhledem ke zkušenostem soupeře musím říci trpělivost.“
tl šibenici – 2:4. Bexim následně
zkusil hru bez brankáře, ale byla to
cesta do hrobu. V klidu hrající Haná
přidala tři branky do prázdné a bylo

„Berďovi" hrozí Federer už ve 3. kole
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Žádné velké nadšení nezavládlo
mezi českými tenisty po losu Australian Open. Hodně špatně dopadl například Tomáš Berdych,
jeden z šesti prostějovských zástupců na prvním grandslamu sezóny. Už ve třetím kole může narazit na Rogera Federera, který je po
dlouhé pauze ve druhé polovině
loňského roku nasazený až jako
turnajová sedmnáctka.
„Vůbec mě to nepřekvapuje, vždy
jsem měl na losy štěstí...,“ poznamenal s trpkým úsměvem Berdych,
který v Melbourne obhajuje účast
ve čtvrtfinále. V úvodním utkání
českou jedničku čekal dnes v noci
kvalifikant Vanni a pak pravděpodobně veterán Mahut. Tím ovšem
přijatelní soupeři končí. Papírově
následuje Federer a pak Nišikori.
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nepřekonatelná překážka. Pak už by
to ale byla jiná káva - světová trojka
Radwaňská a pak Serena Williamsová. „Když budu hrát dobře, můžu
porazit každou soupeřku,“ říká sebevědomě nasazená pětka turnaje.
Na obhajobu postupu do osmifinále myslí Barbora Strýcová, druhá
nasazená Češka. A právě v tomto
kole by mohla nastoupit proti Lucii
Šafářové. Pokud tedy poslední prostějovská tenistka v soutěži přejde
přes Wickmayerovou, Benciovou a
Babosovou. „Doufám, že v turnaji
vydržím co nejdéle. Chtěla bych
získat nějaké body a posunout se v
žebříčku nahoru,“ plánuje Šafářová.
Další tři zástupci TK Agrofert
skončili v kvalifikaci. Hned v prvním utkání prohrál Zdeněk Kolář
a Tereza Smitková, ve druhém kole
vypadla Barbora Štefková.
(lv)

SYDNEY, PROSTĚJOV Už na
šestnácté místo se v tenisovém
žebříčku WTA posunula Barbora Strýcová, která drží kvalitní formu z posledních měsíců.
Hráčka TK Agrofert t potvrdila
také postupem do semifinále v
Sydney, kde nestačila až na Polku
Radwaňskou. O jednu příčku výš
postoupila další členka prostějovského oddílu Karolína Plíšková, která je aktuálně pátá na světě.
Dobrou pohodu před startem Australian Open ale dokumentovala
její čtvrtfinálová výhra nad Dánkou
Wozniackou. „Ten zápas mi vzal
hodně sil, které v semifinále chybě-

ly. Ale cítím, že hra je dobrá a snad
to ještě chvíli vydrží,“ přála si Strýcová, která během turnaje vyřadila i
silnou Italku Vinciovou.
V Hobartu se do druhého kola dostala Lucie Šafářová. Po výhře nad
Golubicovou nestačila na Japonku
Ozakiovou. „Bylo to těsné, až v závěru třetí sady jsem odpadla. Taková porážka zamrzí, příště to ale třeba
dopadne opačně," uvedla Šafářová.
Do čtvrtfinále postoupil Jiří Veselý
v Aucklandu, kde v roce 2015 slavil
turnajový triumf. Jeho katem byl
Kypřan Baghdatis. „Ten zápas mi
nevyšel. Neměl jsem proti soupeři
žádnou zbraň,“ uznal Veselý. (lv)

rozhodnuto - 2:7. Když k tomu přidáme i pár výborných zákroků Lošťáka, překvapivý, ale plně zasloužený
výsledek byl na světě.

TENIS
&5:*
Exhibice Adelaide (Nový Zéland)
CB ?'"BE Berdych - Querrey (USA) 6:7, 3:6;
Berdych - Dolgopolov (Ukrajina) 6:3, 3:6, 8:10.
,B  'F<,..B?E
>  E Veselý - Zeballos (Argentina) 6:4,
6:3. H> E Veselý - Statham (N. Zéland)
6:7, 7:5, 6:3. ;?z E Veselý - Baghdatis
(8-Kypr) 2:6, 4:6.
,B$?' '! 
' z' <FB ?'J> E %EG ! +
(Srbsko) 6:3, 1:6, 5:7.
:38Y
7 '?<W.,.B?
CB ?'<> E F_EGHE ! <%=NHE
(Švýc.) 6:3, 6:4. H> E F_EGHE ! TDHE
(Jap.) 6:2, 3:6, 5:7.
-F <W.,.B?
CB ?' < >  E Strýcová - Makarovová
(Rusko) 6:3, 7:5. H> EStrýcová - Vinciová
(9-Itálie) 6:2, 6:3. ;?z E CHE ! ID!
acká (10-Dánsko) 7:5, 6:7, 6:4. - "z E
CHE ! $ *df+E [ !%+\ Q Q 
,B$?' '! 
' z'  < FB ?'J >  E Štefková
- Limová (Fr.) 6:3, 6:0; Smitková - Townsendová (14-USA) 0:6, 6:7. H> E Štefková Bradyová (4-USA) 7:6, 4:6, 1:6.

Foto: Internet

Exhibice Berdychovi nevyšla
ADELAIDE, PROSTĚJOV S bilancí dvou porážek z exhibičního podniku v Adelaide půjde do úvodního
grandslamu sezóny Tomáš Berdych.
České jednička prohrála své zápasy
s Američanem Querreym i Ukrajincem Dolgopolovovem.

„Některé věci byly dobré, hlavně
šlo o to, abych si zahrál nějaké zápasy před Australian Open. Nemůžu
si stěžovat, prostředí bylo parádní,
byla to skvělá příprava,“ neztratil
přes porážky dobrou náladu Berdych.
(lv)

VELKÁ CENA

ve stolním tenisu
ČECHOVICE Oddíl TJ Sokol
Čechovice ve spolupráci s městem Prostějov pořádá Velkou
cenu města Prostějov ve stolním
tenisu. Turnaj je zařazen jako 5.

krajský bodovací turnaj mládeže
(KBTM).
Akce se koná v neděli 22. ledna 2017
v hale Sportcentra DDM Prostějov.
Zahájení v 9:00 hodin.
(zv)

Juniorky VK přivezly z Křišťálové vázy 2017 TJ OP Prostějov má
bronz, kadetky skončily v Ostravě sedmnácté úspěšné mladé sportovce
OSTRAVA, PROSTĚJOV Ani
tentokrát nechyběla v programu
mladých volejbalistek VK AGEL
Prostějov zkraje nového kalendářního roku tradiční účast na mezinárodním turnaji v Ostravě. Křišťálovou vázu 2017 absolvovaly jak
juniorky, tak kadetky a stejně jako
loni skončil tento přípravný start
pro starší výběr vékáčka medailovým ziskem.
Agelky U19 obhajovaly na severu
Moravy triumf z minulého ročníku
a během klání plnily roli jednoho z
favoritů. V základní skupině jasně
porazily pražské Řepy (později mimochodem stříbrné) i polský celek
WOLA Varšava a trochu nečekané
podlehnutí kadetkám Frýdku-Místku už nic nezměnilo na postupu z
prvního místa. V play-off si svěřenky
Lukáše Mičeka hladce poradily s kadetkami Ostravy i se Šternberkem,
ale v semifinále nezvládly třísetovou
bitvu s Olympem Praha, celkovým
vítězem turnaje. Náladu pak spravilo
udolání domácího družstva v duelu o
třetí pozici a tím vybojování bronzu.

Prostějovský kolektiv U17 sice šem vyzkoušeli i nějaké herní věci, mládežnických volejbalistek Prosprohrál všechny tři zápasy základní takže spokojenost,“ shrnul šéftrenér tějova Jaroslav Matěj.
(son)
grupy, ovšem dva jen velmi těsně a
díky tomu i ze čtvrté příčky sahal
po průniku do vyřazovací fáze. O
ten kadetky VK paradoxně připravily starší oddílové parťačky, neboť
JUNIORKY
kdyby juniorky AGEL neklopýtly Základní skupina: Španielka Řepy 2:0 (22, 18), WOLA Varšava 2:0 (17,
s frýdeckými kadetkami (viz výše), 15), Frýdek-Místek kadetky 1:2 (26, -21, -12). Pořadí: 1. Prostějov juniorzahrály by si play-off mladé Hanač- ky 7, 2. Španielka Řepy 6, 3. WOLA Varšava 3, 4. Frýdek-Místek kadetky 2.
ky. Takhle se musely spokojit se Play-off – osmifinále: Ostrava kadetky 2:0 (15, 6). Čtvrtfinále: Šternberk
závěrečnou skupinou o 17. až 20. 2:0 (17, 17). Semifinále: Olymp Praha 1:2 (-6, 20, -7). O 3. místo: Ostrava
post, kterou díky třem vítězstvím 2:0 (12, 33).
KADETKY
ovládly.
„Stejně jako každoročně jsme tuto Základní skupina: Ostrava juniorky 0:2 (-19, -13), Sparta Varšava 1:2 (-17,
20,
-7),
Jehnice
1:2
(-25,
15,
-14).
Pořadí: 1. Ostrava juniorky 9, 2. Sparta
akci pojali vyloženě přípravně a
Varšava 5, 3. Jehnice 2, 4. Prostějov kadetky 2.
výsledky pro nás neměly stěžejní Play-off – skupina o 17. až 20. místo: Vyškov 2:0 (20, 16), Bílovec 2:0
důležitost. Šlo hlavně o to, aby si (20, 19), Opava 2:1 (21, -27, 9). Pořadí: 17. Prostějov kadetky 7, 18. Bílodostatečně zahrály všechny přítom- vec 6, 19. Opava 5, 20. Vyškov 0.
né holky a během dlouhé soutěžní
%9&(#&:9;<7)%;$=>?@9C:C?HMPQSV
pauzy se udržely v zápasovém tem- 1. Olymp Praha, 2. Španielka Řepy, 3. VK AGEL Prostějov juniorky, 4. Ospu. Několik hráček chybělo přede- trava juniorky, 5. Frýdek-Místek juniorky, 6. Sparta Varšava, 7. Šternberk,
vším ze zdravotních důvodů a první 8. Přerov, 9. Poruba, 10. Zawiercze, 11. Frýdlant nad Ostravicí, 12. Ostrava
nahrávačka kadetek Klára Dvořáč- kadetky, 13. WOLA Varšava, 14. Frýdek-Místek kadetky, 15. SG Ostrava,
ková kvůli reprezentačním povin- 16. Jehnice, 17. VK AGEL Prostějov kadetky, 18. Bílovec, 19. Opava, 20.
nostem, pro všechny ostatní to byl v Vyškov.
Ostravě dobrý test aktuální výkon- Nejlepší hráčkou juniorského týmu Agelek
nosti. Navíc jsme s kolegou Luká- byla vyhlášena Aneta Weidenthalerová

VÝSLEDKY VK AGEL PROSTÌJOV
<=?«@8W {}*~

PROSTĚJOV Výkonný výbor TJ OP Prostějov na svém zasedání projednával činnost jednotlivých oddílů a jejich účast v soutěžích. Sportovně nejcennějších výsledků dosahují členové oddílu kanoistiky, kteří
jsou v současnosti členy reprezentačních družstev, která na mistrovství
světa v Dubaji sbírala nejcennější medaile.
Na výkonnostní sport jsou zaměřeny oddíly basketbalu, volejbalu a stolního
tenisu, kterým se úspěšně daří zabavit děti a mládež pohybem místo vysedávání u počítačů, nebo bloumání po obchodech. Juniorkám a kadetkám
oddílu volejbalu se daří v krajském přeboru a juniorky mají naději postoupit
do 1. ligy. Obě družstva se zapojí do celorepublikového Českého poháru.
Oddíl basketbalu je dívčí záležitost. Mají obsazeny všechny kategorie od
děvčat v přípravce přes žačky, kadetky, juniorky i ženy. Nejlepších výsledků v
současnosti dosahují juniorky. Členové oddílu stolního tenisu se zúčastňují
regionálních a krajských soutěží. Soutěžní ambice se neprosazují v oddílech
sportu pro všechny a turistiky. Cílem těchto oddílů je, aby jejich členové získali dobrou fyzickou kondici, a sní související psychickou pohodu a oboje si
udrželi i ve vyšším věku.
Činnost oddílů vyžaduje nemalé finanční prostředky, které se v současnosti
velice obtížně získávají. Nezastupitelná je finanční podpora města Prostějova a Olomouckého kraje. Bez těchto prostředků by bylo velmi náročné
udržet běžnou činnost oddílů. Finanční pomoc je důležitá i od sponzorů.
Bohužel TJ OP nemá v současnosti žádného finančně silného podporovatele. Letošní rok byl finančně zabezpečen, ale určitá nejistota panuje nad
rokem 2017. Dlouholetou úspěšnou prací trenérů a úsilím mládeže nastává
situace, kdy žačky, kadetky i juniorky oddílu basketbalu a volejbalu hrají nejvyšší soutěže. Tím ale rostou náklady na jejich zabezpečení, a proto podpora
města Prostějova bude zásadní položkou pro zabezpečení činnosti mládežnických oddílů pro rok 2017.
(red)
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DIVÁCKÉ NÁVŠTĚVY NA HOKEJI V PROSTĚJOVĚ?

V TÉTO SEZÓNĚ JE PATRNÁ URČITÁ STAGNACE!
Současný průměr je DRUHÝ nejnižší za poslední čtyři sezóny...

PROSTĚJOV Který ze sportů má v prostějovském regionu nejpočetnější fanouškovskou základnu a je divácky nejsledovanější? Jednoduchá odpověď: lední
hokej. Jiná odvětví se mu mohou rovnat
Marek
jen jednorázově v případě mimořádně
SONNEVEND
atraktivních utkání, zatímco z dlouhodobého hlediska se největšími návštěvami v ochozech vždy pyšnili, stále pyšní
a určitě i budou pyšnit borci na bruslích, ať už vede klub kdokoliv. V probíhající sezóně navíc vznikl slibný potenciál pro překonání novodobých rekordů
co do početnosti lidí v hledišti, když muži LHK zkraje WSM ligy 2016/2017
výsledkově váleli a dokonce vedli druhou nejvyšší soutěž ČR! Proč přesto na
hokejisty Prostějova chodí během aktuálního ročníku méně příznivců než
loni? Večerník se nad danou problematikou pokusil zamyslet.

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Minulost:
vrchol 2002/03
Za posledních dvacet let zápasové návštěvy
na prostějovském zimním stadiónu kolísaly
na základě vcelku logických ukazatelů. Tím
nejzásadnějším samozřejmě vždy bylo, jak
dobře oblíbený tým hrál. Vyšší soutěž přitom neznamenala rozhodně záruku toho, že
bude chodit víc fandů. Naopak například
některé hůř povedené prvoligové sezóny
vykazovaly podstatně nižší průměr diváků
než vydařené ročníky ve druhé lize, kdy se
Hanáci pohybovali v popředí tabulky. Absolutním vrcholem se stala 1. liga 2002/03,
kdy tehdejší svěřenci Kamila Přecechtěla
korunovali tříletku postupného zlepšování
slavným postupem přes Mladou Boleslav do
semifinále play-off, v němž následně vypadli s Kladnem. Tenkrát před čtrnácti lety byl
místní zimák často hodně zaplněný a při zmíněných top bitvách ve vyřazovací fázi opakovaně praskal ve švech. Ostatně celá Česká republika tehdy ještě žila v hokejovém opojení
ze zlatého hattricku na mistrovstvích světa a
oddílová paráda HC do téhle nálady báječně
pasovala.

Sezóna 2013/14:
jízda za postupem
Pro dnešní téma jsme podrobně zmapovali
fanouškovskou sledovanost duelů LHK za
uplynulé čtyři roky. Už předtím šla sezónu od
sezóny nahoru společně s tím, jak se jestřábí
letka zlepšovala a pořád reálněji se zapojovala
do druholigových bojů o postup. V ročníku
2013/2014 již prostějovští dravci jednoznačně figurovali v roli největšího favorita soutěže
a neboť ji také plnili, pokladna ze vstupného
se utěšeně plnila. Po vítězství v základní části
vše gradovalo během play- off, kdy každým
dalším střetnutím od čtvrtfinále (Frýdek-Místek) přes semifinále (Vsetín) až po památné finále (Přerov) chodily stále vydatnější
hordy fandů a na třetí finálový derby spektákl s rivalskými Zubry, jenž stvrdil postup
do baráže o první ligu, jich dorazilo více
než pět tisíc! Rovněž v barážových utkáních
to poté stálo za to včetně rozhodujícího na
závěr s Berounem a celkový průměr za celou
postupovou sezónu tím vystoupal na 1843.

Sezóna 2014/15:
trápení a pokles
Ve druhé nejvyšší národní soutěži si Jestřábi
troufali minimálně na střed tabulky a věřili,
že větší kvalita soupeřů naláká k ledu ještě
víc zvědavců. Jenže hned na premiéru
proti Litoměřicím dorazilo „jen“ 1650
příznivců, což navíc byla na dlouho nepřekonaná návštěva. Příčina? Herní tápání mužstva, z toho pramenící časté porážky,
pohyb ve spodních patrech pořadí. A vcelku
pochopitelná nechuť diváků na takový hokej
chodit. Veřejnost vyburcovala až tvrdá řežba
o záchranu do posledního kola. Na osudový
střet s Havlíčkovým Brodem tak přišlo víc
než dva a půl tisíce osob, což zvedlo celoroční
průměr na 1283. Hlavní přitom bylo vydřené
udržení první ligy, ovšem zároveň se jasně
jevil jeden klíčový fakt: aby fanoušci znovu
našli zpět cestu na prostějovský hokej ve významnější míře, musí jejich miláčci předvádět
odpovídající výkony...

Sezóna 2015/16:
zájem letí nahoru
Letní mohutné posílení hráčského kádru
i návrat v minulosti tolik úspěšného kouče
Přecechtěla. Tyhle dva pozitivní faktory
navnadily fans natolik, že vstupní duel se
Slavií Praha sledovalo tři a půl tisíce hlav!
Vzhledem k nevydařenému startu do sezóny pak sice zájem dost opadl, ale jakmile vše
začalo lépe šlapat, atmosféra houstla kladným směrem. Dohromady čtyřikrát součet vyšplhal nad výtečné čtyři tisícovky
(dvakrát Přerov v základní části + dvakrát
Slavia ve čtvrtfinále) a společně se stabilně
solidní zaplněností zimáku byla vyústěním

průměrná cifra za minulý ročník 2192. Tedy
nejvyšší od dříve probírané jízdy zkraje třetího tisíciletí.

Sezóna 2016/17:
neèekaná stagnace
V aktuální sezóně se povedlo splnit veškeré
základní okolnosti, aby fanouškovský boom
Jestřábů nejen pokračoval, nýbrž ještě zesílil.
Další vyztužení soupisky, setrvání úspěšného
trenéra, jasně proklamované ambice vedení klubu na atakování čela WSM ligy. Borci
LHK dokonce smělé plány opravdu naplňovali, téměř v každém kole bodovali
a opakovaně pronikli do čela tabulky! Že
by však za takové situace nebylo v ochozech k hnutí, jak se logicky dalo předpokládat? Ani náhodou! V době většinových
triumfů Prostějova průměrná návštěvnost
přibližně odpovídala předchozímu ročníku,
a jakmile na tým přišla krize, klesla pod patnáct stovek. Dá se tedy říct, že místo erupce
nastalo zklamání.
„Samozřejmě děkujeme všem příznivcům,
kteří kdykoliv dorazí do hlediště, tak nás
povzbuzují. Na druhou stranu si myslím, že
pokud tak často vyhráváme a pohybujeme
se nahoře v pořadí, tak by mohlo pravidelně chodit i přes tři tisíce lidí. Škoda že skutečnost je trochu jiná,“ zalitoval po jednom
z méně sledovaných duelů útočník Lukáš
Luňák.
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SEZÓNA 2013/2014 - 2. LIGA
Základní část: Hodonín 1180, Nový Jičín 1080, Frýdek-Místek 1045, Břeclav 1590, Technika
Brno 1825, Poruba 1350, Přerov 2360, Valašské Meziříčí 1135, Opava 1232, Orlová 1318, Vsetín
1621, Hodonín 1115, Nový Jičín 976, Frýdek-Místek 1000, Břeclav 1052, Technika Brno 1132,
Poruba 1628, Přerov 2285, Valašské Meziříčí 1129, Opava 1123, Orlová 826, Vsetín 210.
Play-off – čtvrtfinále: Frýdek-Místek 1263, Frýdek-Místek 1526, Frýdek-Místek 1653.
Semifinále: Vsetín 2048, Vsetín 2306. Finále: Přerov 4212, Přerov 5125.
Baráž o 1. ligu: Sokolov 3322, Most 3813, Kolín 2912, Beroun 4412.
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Foto: Marek Sonnevend.

Momentálně tudíž divácký průměr činí
1738 na jedno utkání a je vůbec nejnižší
za poslední čtyři sezóny! Uvidíme tedy, jakým směrem se pohne do konce stávajícího
ročníku. Poslední duel přitom mnoho optimismu nepřidal. Na souboj proti jihlavské
Dukle totiž ve středu uplynulého týdne dorazilo jen 897 příznivců(!), což je nejenom
suverénně nejméně v probíhající sezóně,
ale dokonce jen velice těsně za vůbec pěti
nejnižšími návštěvami v posledních čtyřech
letech! Rozhodně však bude záležet především na tom, kam se výkonnostně, výsledkově i celkově posunou samotní hokejisté
LHK Jestřábi Prostějov...

Z pohledu Večerníku je to asi následovně.
Jestřábi mají okolo tisícovky věrných fanoušků, kteří chodí na úplně všechny mistrovské mače. A cokoliv dalšího nad tuto
základní hranici se nabaluje podle toho, jak
se mančaftu daří, co předvádí na kluzišti
a jakého má zrovna protivníka. Výraznou
úlohu přitom aktuálně hraje ekonomicky
složitá doba, kdy stále víc lidí musí dvakrát
zvážit jakékoliv finanční výdaje a ne každý
je ochoten či schopen do svého rozpočtu
zařadit pravidelné placení vstupného za
hokej. Zvlášť pokud herní projev není vyloženě atraktivní a obecně ve společnosti
panuje takzvaná blbá nálada.

SROVNÁNÍ NÁVŠTÌV FANOUŠKÙ
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SEZÓNA 2014/2015 - 1. LIGA

76
321

13
372

Základní část: Litoměřice 1650, Třebíč 1312, Šumperk 1620, Kladno 1616, Kadaň 1124, Benátky nad Jizerou 1135, Havířov 1520, Chomutov 924, Jihlava 1240, Havlíčkův Brod 1398,
Most 1183, Ústí nad Labem 890, České Budějovice 1912, Litoměřice 1098, Třebíč 712, Šumperk 948, Kadaň 832, Benátky nad Jizerou 925, Havířov 1680, Chomutov 930, Jihlava 1200,
Havlíčkův Brod 1320, Kladno 1501, Most 1328, Ústí nad Labem 1032, České Budějovice 973.
Skupina o záchranu: Šumperk 1240, Most 1358, Havlíčkův Brod 2612.
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SEZÓNA 2015/2016 - WSM LIGA
Základní část: Slavia Praha 3450, Třebíč 1853, Jihlava 2132, Litoměřice 1120, Šumperk 1953,
Kladno 1616, Benátky nad Jizerou 1100, České Budějovice 2584, Kadaň 2016, Most 2021,
Havířov 1740, Ústí nad Labem 1492, Přerov 4123, Slavia Praha 2016, Třebíč 1242, Jihlava
1353, Litoměřice 2343, Šumperk 1314, Kladno 1785, Benátky nad Jizerou 1230, České Budějovice 2413, Kadaň 1570, Most 1420, Ústí nad Labem 1230, Přerov 4890, Havířov 2589.
Play-off - čtvrtfinále: Slavia Praha 4755, Slavia Praha 4016.

SEZÓNA 2016/2017 - WSM LIGA

Základní část: Třebíč 1490, Kadaň 1256, Ústí nad Labem 1286, České Budějovice 2256,
Havířov 1630, Slavia Praha 3258, Jihlava 1712, Most 1421, Frýdek-Místek 2168, Přerov
4016, Litoměřice 1768, Benátky nad Jizerou 1400, Kladno 1641, Třebíč 1416, Kadaň 1292,
Ústí nad Labem 1116, Havířov 1725, Slavia Praha 1325, Dukla Jihlava 897.
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2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
* v aktuálním ročníku jde o čísla za úvodní tři čtvrtiny základní části.
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