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PROSTĚJOV
V Jakoby se proti Vrahovicím v minulých dnech
spikla „paní
„pan Smrt“! V ubytovně
v ulici Marie Pujmanové se oběsil jeden z nájemníků, druhou
mrtvolu pak
p našli ve stejném
zařízení města
mě policisté poté, co
jeden z m
mužů několik dní nevychá
vycházel z bytu a jeho pes
zzavřený v bytě vyl,
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až uši zaléhaly! A aby toho nebylo
málo, uplynulou středu odpoledne
vystrašila zdejší lidi před domem ve
Vrahovické ulici tři policejní auta se
sanitkou. „Soused se oběsil. Chodil
k nám nakupovat, je to strašné neštěstí,“ prozradila Večerníku prodavačka večerky z domu hned vedle
místa, kde se odehrála tragédie.
Třetí v několika málo dnech...

➢
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Ptaèí chøipka i u nás?
Prostějov (mik) - Těsně před uzávěrkou tohoto vydání získal Večerník
informaci o úhynu blíže nespecifikovaného počtu drůbeže na Prostějovsku. Paniku z ptačí chřipky příliš v médiích nerozptýlil ani krajský veterinář.
„Čekáme na výsledky rozboru testů.
Nebudeme k tomuto případu zatím
sdělovat podrobnější informace a ani
místo výskytu uhynulého ptactva.
Nepřispělo by to k uklidnění situace,“
řekl pouze velmi stroze Aleš Zatloukal
z krajské veterinární správy.

Okleštìk obhájil
Olomoucký kraj (mik) - Čtyřiačtyřicet delegátů z pěti oblastí volilo
nové vedení krajské organizace hnutí
ANO 2011 v Olomouckém kraji.
Stalo se tak v pondělí 16. ledna 2017
v Přerově. Pozici předsedy podruhé
obhájil poslanec Ladislav Okleštěk,
bývalý starosta Výšovic. „V rámci
kraje bych chtěl pracovat se všemi
a pro všechny. Všechny podněty
jsou pro mě inspirující a ať už se rozhodnete, jak se rozhodnete, určitě
neuděláte špatně,“ promluvil k delegátům Okleštěk krátce před volbou.
Nováčky ve vedení kraje jsou Milan
Klimeš a Sieglinde Mimrová, stálicí
na pozici místopředsedy je pak Petr
Vrána. Poměrné zastoupení oblastí
v předsednictvu připadne Prostějovu, Šumperku, Přerovu a Jeseníku.

Kaufland konèí?
Prostějov (mik) - Na sociálních
sítích se rozvinula široká diskuse
o možném konci supermarketu
Kaufland v Okružní ulici. Podle informací Večerníku, které jsou dosud
dostupné, však vedení této prodejny
počítá pouze s červencovou „uzavírkou“ kvůli nutné rekonstrukci.

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

FOTO
KUPŘEDU,
VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

Někdo si může myslet, že prostějovští konšelé jsou v rozhodování pomalí
a neumí se ani rychle pohybovat
v problémech. To ale každopádně neplatí o prvním náměstkovi primátorky
Zdeňku Fišerovi. Ten nedávno na radnici vykročil ze své kanceláře tak rázně,
že redaktorovi Večerníku málem vyrazil zuby! „Uhněte, nezdržujte mě, spěchám! Nemám čas, a už vůbec ne pro
bulvár,“ smetl se smíchem redaktora
zástupce primátorky. Ovšem na to, že
Zdeněk Fišer je člen levicové strany,
tak ze své kanceláře pravidelně vychází
pravou nohou. Proč?

Agentura
No proč by ne! Už nějaký ten měsíc
funguje v Prostějově Senior taxi. Dědouškové a babičky si službu chválí,
vždyť pan šofér v autě s červeným
srdíčkem na kapotě je doveze všude,
kam si jen řeknou. Tedy skoro všude.
Ale proč se nesvézt k lapiduchovi do
nemocnice za mrzkou dvacetikorunu? To však s nelibostí berou prostějovští mládežníci, kteří by chtěli
podobnou výsadu.
„Je přece rovnoprávnost, proč my
nemůžeme jezdit do školy za dvacku? Chodím furt pěšky jako trubka,“ poslal dopis na adresu Agen-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Michal Kadlec

•• Pondělí ••
Židé mají šanci? Večerník nestačil ani oschnout z tiskárny a vedení prostějovského magistrátu odvolalo, co už jednou odvolalo... Petici za zachování stávající podoby parku ve Studentské ulici podepsaly přes tři tisícovky
občanů Prostějova a radní napoprvé přikývli, že ji doporučí zastupitelstvu
ke schválení. Ale hned v pondělí ráno vyšli ven se zprávou, že petice může
být podvod. Konšelé tak otočili jako na obrtlíku...
•• Úterý ••
Alkohol je metla. K rodičům se má člověk chovat uctivě, to přece ví každý slušně
vychovaný člověk. Jenomže strážníci zaznamenali případ, kdy z domu museli vyvést a následně na záchytku dopravit pětatřicetiletého chlapíka. Důvod? O pomoc
zavolali rodiče, jejichž syn byl pod vlivem bezmála tří promile alkoholu na ně drzý!
•• Středa ••
„Hospodští už vymýšlejí. Senátoři ničím nepřekvapili a schválili protikuřácký zákon. Od konce května si tak kuřáci nesmí zapálit v žádné restauraci
ani kavárně. „To abych hospodu zavřela! Už to probírám s právníkem, musíme vymyslet, jak to všechno obejít,“ prozradila majitelka nejmenované
hospůdky v Prostějově. Nic jiného se čekat nedalo...
•• Čtvrtek ••
V ráji panenek. Jakoby v Dobromilicích mávli čarovným proutkem. Hrát si
s panenkami v padesáti letech, proč ne? Jenomže pro Zdeňku Mudrákovou
nejde pouze o hru, ale o lopotnou práci i koníček zároveň. Dokáže panenkám
ušít módní oblečky, které nosili muži i ženy od antiky až po současnost. Však se
jeďte do dobromilického muzea pokochat!
•• Pátek ••
Lze vám jen závidět. Paní Stanislava Páleníková se v plné svěžesti dožila
104. narozenin. Nejstarší občance Prostějova můžeme její energii v tak pokročilém věku pouze závidět. Dožijeme se také alespoň „stovky“? Sotva!
Při našem životním stylu o tom můžeme jen snít...
•• Sobota ••
Na vesnici větší zábava. To není jen můj osobní dojem, potvrdí vám to většina
lidí. V obci se prostě lidé umí bavit daleko lépe než ve městě. Pokud máme porovnat atmosféru na plesech, určitě vyčnívá větší srdečnost vesničanů. Ti nemusejí
zábavu ani předstírat, mají ji prostě v krvi. A sobě navzájem tak nějak blíž...
•• Neděle ••
Husí kůže jen na pohled! Zatímco nedávno si na Štědrý den otužilci na plumlovské přehradě stěžovali, že je příliš teplo, nyní měli zcela odlišné podmínky.
Třináct statečných se vykoupalo v tůních u Stínavy. A měli jediný problém. Pořadatelé akce museli nejprve vysekat přes dvacet centimetrů tlustý led, aby otužilci
mohli vůbec vklouznout do vody. Při pohledu na ně nabíhala divákům husí kůže.

MILUJE
ME
VEERN
ÍK

letos slavíme jubileum...
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rubriky
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PRAVÁ!

CO NÁS POTŠILO...
Pořád svěží. Nejstarší občance Prostějova Stanislavě Páleníkové bylo již
úctyhodných 104 let. Popřát této stále
energické seniorce přišla do Domova
důchodců v Nerudově ulici nejen primátorka Alena Rašková, ale také Večerník. A byly to osvěžující chvíle, kdy
si řeknete, že na světě není tak špatně
a život je přece krásný...
CO NÁS UDIVILO…
„Klokánek“ prodán. O finančních problémech projektu Fondu ohrožených
dětí se ví dlouho a jak známo, dotkla se
i Prostějova. Místní magistrát věnoval na
potřebnou věc nemovitost v Západní ulici, avšak vše dopadlo špatně. Nyní kauza
ožívá, když došlo k prodeji domu jiné společnosti, kterou však Večerník neobjevil...

Na Zde"kovi Fišerovi byly spch
a nervozita vidt na první pohled.
Jen tak tak jsme mu uhnuli z cesty.
Foto: Michal Kadlec

ZACHYTILI JSME…

V Prostjov bude jezdit i Junior taxi!
tury Hóser Jakub Morava, mluvčí
prostějovského žactva a studentstva.
Jestliže za důchodce a Senior taxi
zaplatí magistrát ročně půl milionu
korun, za Junior taxi by to byl více
než dvojnásobek. „Nechápu, proč se
někteří chtějí takovou zhovadilostí
zabývat. No dobře, když už o návrhu, zda zřídit kromě Senior i Junior
taxi, budeme v radě diskutovat, já
si k tomu řeknu svoje,“ netváří se na
požadavky mládeže prostějovská
primátorka Alena Rašáková.
Rada města ale každopádně může
Junior taxi schválit, čímž bychom se
stali prvním městem na světě. „Nechápu, proč se tak levně po městě
mohou vozit jenom důchodci. My
taky potřebujeme rychle odvézt do

KRIMI
íslo

Přejeme všem řidičům, aby
se s takovými piráty na silnicích vůbec nepotkávali! Policisté od 1. ledna tohoto roku
nachytali na komunikacích
Prostějovska už dvacet řidičů
motorových vozidel a dva cyklisty pod vlivem omamných
látek!

22

školy, do hospody nebo na fotbal.
Vždyť přece všichni na radnici furt
tvrdí, že chtějí podporovat mládež,
tak ať to dokáží,“ vyzývá prostějovské konšele Ferdinand Líný, student
třetího ročníku střední pomocné
školy. „Pravda je taková, že mládež se podporovat má. Jestliže jim
taxislužba bude sloužit k tomu, aby
byli rychleji na sportovištích nebo
na kulturních akcích, tak proč ne?
Ale do hospody určitě ne, pro to ruku
nezvednu,“ svěřil se Agentuře Hóser
Jaroslav Brambor, uvolněný radní
Prostějova. Jak ale dodává, pokud
bude o zřízení Junior taxi hlasovat
i zastupitelstvo, návrh nemusí tak
lehce projít. „Bude to o fous, protože
na druhé straně je pravda, že teď se

budou moci ozvat i zástupci střední
generace, a za chvilku tak bude chtít
dotované vození po městě každý. Nu
což, já sám bych taxíka za dvacku
uvítal, aspoň bych na sjezdy strany
nemusel chodit pěšky či jezdit na
kole,“ dodal Brambor. Ovšem jak
Agentura Hóser zjistila, právě tento
radní vzhledem ke svému věku už
kliďánko může používat Senior taxi.
Uvidíme tedy, zda v Prostějově budou jezdit brzy i taxíky, které zabezpečí osobám mladším osmnácti let
dopravu po městě za dvacet korun.
Za Agenturu Hóser Majkl

5

Na šestimístné stupnici škodlivosti
vzduchu stupeň pět! Ten aktuálně
platí pro celý Prostějov, který už několik dní svírá neskutečný smog. Jistě
v republice jsou na tom ještě hůř, například v Praze platí už šestka. Co se
dá dělat, musíme nyní omezit pohyb
venku, starší lidé by raději neměli vůbec vycházet...
ZAUJAL NÁS…

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

PÁTRÁNÍ

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

Zejména šoférům aut hrozí
až roční vězení, odebrání řidičského oprávnění a vysoká
pokuta. Ale stačí to? Počet
přistižených řidičů nebo cyklistů pod vlivem alkoholu či
drog neustále stoupá, jakoby
nikdo nechtěl slyšet, že je tímto nebezpečný nejenom pro
sebe, ale i pro okolí. Pamatujte, auto je stále největší smrtelná zbraň!

MIROSLAV CHUDÁREK

objednejte si
předplatné
strana 28

se narodil 13. června 1966 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
18. listopadu 2016. Jeho zdánlivé stáří je 50 let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, hnědé vlnité vlasy
a nosí knír.

Foto: Michal Kadlec

ZDEÒKA
MUDRÁKOVÁ
Regionální muzeum v Dobromilicích zahájilo unikátní výstavu
„Střípky z dějin módy“. Panenky
oblečené do nádherných dobových kostýmů od antiky až po
současnost zde vystavuje vlastní
prací žena ze Zlína. Opravdu šikulka...
Čtěte na straně 23
ZASLECHLI JSME…

„PŘEPADLA MĚ
CHŘIPKA, NEMŮŽU

JAROSLAV KULHAN

TEĎ BĚHAT!“

se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. prosince
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 53 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu, zelené oči, hnědé
vlasy a nosí knír.

Aktuálně nejstarší občanka
Prostějova Stanislava Páleníková
oslavila 104. narozeniny.
Postěžovala si jen
na momentální zdravotní
indispozici...
POÈASÍ v regionu
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RADNÍ BEROU
ROZHODNUTÍ

zpravodajství

„KLOKÁNEK“
!
T
ZPÌ JE PRODÁN!

Je petice PODVOD?
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Všechno může být jinak! Večerník v minulém čísle informoval o rozhodnutí rady města doporučit zastupitelstvu ke
schválení petici Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před Reálným gymnáziem a základní školou města Prostějova
ve Studentské ulici v plném rozsahu a beze změn. Tu jako výraz
odporu proti židovskou obcí plánovaným změnám podepsalo
3 126 občanů Prostějova. Co se ovšem nestalo? Hned v pondělí 16.
ledna vydalo vedení magistrátu na svých webových stránkách razantní prohlášení, které nasvědčuje tomu, že s peticí neníí něco
něc
ěěco
c v popo
pořádku. V zákulisí se dokonce nahlas hovoří o podvodu!
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zjistili jsme

3

PRAHA, PROSTĚJOV O tom,
že dům v Západní ulici nebude
sloužit prospěšné společnosti
Klokánek, Večerník informoval
už na začátku loňského roku.
Aktuální novinkou však je, že
Fond ohrožených dětí, které-

VŠE PODSTATNÉ NAJDETE NA STRANĚ 6
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REKONSTRUKCE!

KREV!
Michal KADLEC
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PRAHA, PROSTĚJOV Večerník podrobně sleduje zdravotní
stav poslance parlamentu a prostějovského zastupitele Jaroslava Faltýnka poté, co ve čtvrtek
12. ledna přímo ve Sněmovně zkolaboval. „Pravou ruku“
Andreje Babiše už z vojenské
nemocnice ve Střešovicích propustili a člen hnutí ANO 2011
se Večerníku exkluzivně svěřil
s kritickými okamžiky, které ho
postihly...

ČTĚTE NA STRANĚ 26
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ZVRACEL JSEM  
ZIVN
XKLU

mu magistrát celou nemovitost
daroval pro potřeby dětského
zařízení, „střelil“ objekt jinému spolku. A podle všeho ne za
levný peníz. Když pomineme,
že od magistrátu budovu dostal
darem, zarazilo nás

➢

 

       
zjistili jsme

PROSTĚJOV Že by se konečně hnuly ledy? Už se o tom mluví přes deset
let, k rekonstrukci stařičkého místního nádraží v Prostějově ale nikdy
nebylo tak blízko. Podle exkluzivních
informací Večerníku by stanice mohla obléknout nový háv už za dva roky!
První náznaky toho, že by se zdevastovaná stoletá budova místního nádraží
mohla začít opravovat, tu byly už po
sametové revoluci v roce 1989. Vážněji
se ale o rekonstrukci začalo uvažovat
v roce 2006. „Původní majitel, České
dráhy, měl rozpracován projekt komplexní opravy výpravní budovy, kterou
zastavilo řízení o prohlášení nádraží kulturní památkou. Ten projekt je skutečně
starý okolo deseti let,“ potvrdila Večerníku Kateřina Šubová, tisková mluvčí
Správy železniční dopravní cesty.

Právě SŽDC nedávno převzala i obě
prostějovská nádraží do svého majetku. „Místní nádraží nakonec kulturní
památkou prohlášené nebylo, takže
můžeme zahájit přípravy. Pilotní
projekt však musí projít rozsáhlejší aktualizací, s opravou počítáme
nejdříve v roce 2019. Bude se jednat

o celkovou rekonstrukci střechy, fasády, rozvodů, oken, dveří, celého
interiéru a podobně. Zmodernizovat
chceme každopádně i perón a nástupiště. To první by mělo být určitě bezbariérové,“ doplnila Šubová s tím, že
v současné době nelze ani odhadnout
předpokládané náklady.
(mik)
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Zahalil

MRÁZ SMOG!

nás hustý

NEPÁLIL...
17012010063

 

STÍNAVA To chce pořádnou kuráž! Druhý ročník otužileckého plavání na tůních, který pořádají stínavští hasiči ve spolupráci s obecním úřadem, se vydařil. Čtrnáct dní přetrvávající mrazy ‚ohřály´ vodu na jeden stupeň, což je z pohledu otužilců téměř na hraně. Přesto třináctka
‚ledo-vodomilů´ uplynulou neděli odpoledne hýřila úsměvy a ochotně pózovala přítomným
fotografům. Opalovat se na ledových krách víc než dvacet centimetrů silných je vskutku nezapomenutelný zážitek.
(zv)

Exkluzivní reportáž najdete na dvoustraně 10-11 dnešního vydání.

PROSTĚJOV Žít v Prostějově
není v těchto dnech příliš zdravé!
Ostatně celou republiku nyní za
současných mrazů trápí smog,
jehož hodnota na některých místech dosáhla nejvyššího stupně
škodlivosti. Například v Praze na
mnoha místech vyhlásili hygienici stupeň šest, což znamená velmi
špatnou kvalitu ovzduší.
Ovšem ani v Prostějově se nám
nedýchá příliš dobře, ještě během
uplynulého víkendu platil ve městě stupeň pět, tedy špatná kvalita
ovzduší. Stát nakonec vyhlásil
v pěti krajích, včetně Olomouckého, takzvanou regulaci. „Odborníci
doporučují také maximálně omezit
využívání dopravních prostředků se
spalovacím motorem a přednostně
používat veřejnou dopravu,“ uvedla
Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu.
(mik)
Celý článek najdete
na www.vecernikpv.cz!
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PO STOPÁCH

Zdenička měla
po havárii

Napsáno
pred
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Naštěstí se najdou hodní lidé,
kteří i během uplynulého roku
přispěli několika dáry. Učinili
tak na transparentní účet, který
založil Okrašlovací spolek města
Prostějova. Putovaly na něj i peníze
vybrané při některých kulturních
akcích. Zdeničce stále můžete
finančně přispět i vy, a to na účet
107-5771500217/ 0100 vedený
u Komerční banky.
(mls)

PROSTĚJOV Zatímco před
rokem prostějovští radní zveřejnili „sčot“ za škody napáchané
na městském majetku během silvestrovských oslav a novoročního
veselí roku 2016, který vyrazil
dech i otrlým, letos se z této zprávy stal klasický STÍN MINULOSTI. Tehdy totiž během několika
hodin na přelomu roku opilí vandalové zničili pětapadesát košů
na odpadky! Letos sice opilci při
oslavách řádili také, dělo se tak
ovšem v menším rozsahu...
Vandalové řádí v Prostějově během
celého roku, ovšem nikdy v historii
města nebyly jejich „nájezdy“ tak ničivé, jako v prvních hodinách nového
roku 2016. „Zdá se to neuvěřitelné,
a věřit jsem tomu nechtěl ani já. Když
jsem ale viděl všechny fotografie, nechápavě jsem kroutil hlavou. Během
několika málo hodin vandalové rozkopali nebo jinak zničili pětapadesát
odpadkových košů z umělé hmoty.
A to v nejrůznějších lokalitách města. Škoda přesáhla sto padesát tisíc
korun,“ spočítal koncem ledna loňského roku škody napáchané během
silvestrovských a novoročních oslav

D   %% %$      $ %  3   %      
 


Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
statutárního města Prostějov.
Uběhl další rok a Večerník zajímalo,
zda oslavy příchodu nového roku
byly v Prostějově z tohoto hlediska
opět tak živé. „Došlo k menším škodám. Co se týká odpadkových košů,
těch zničili pachatelé zhruba polovinu
co před rokem,“ prozradil Večerníku
už na začátku ledna Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov. Náměstek
primátorky pak Večerníku minulý týden veškeré počty upřesnil. „Máme
už k dispozici přesnou statistiku.
V noci z jednatřicátého prosince

2016 na prvního ledna 2017 vandalové zničili třiatřicet odpadkových
košů. Je to o dvaadvacet kusů méně
než vloni, přesto spokojeni určitě nejsme. Rozbité koše jsme také letos okamžitě nahradili novými, jeden přijde
na dva a půl tisíce korun. Škodu hradí pojišťovna.“
Vloni ani letos se policii bohužel nepodařilo vypátrat byť jediného pachatele
vandalských činů. „Je tomu tak. Pokud
by byl známý nějaký pachatel, ztrátu
na městském majetku bychom samozřejmě vymáhali po dotyčných výtržnících,“ vzkázal Jiří Pospíšil. (mik)

V Určické namaloval na popelnice policajty!
Nevšední výtvarný kousek provedl Petr Ošťádal, který bydlí ve frekventované Určické ulici
v Prostějově. Už delší dobu ho dráždí řidiči,
kteří zde absolutně nerespektují dopravní značení omezující rychlost na padesát kilometrů
v hodině. Jeho nápad, jak nesvědomité šoféry
vystrašit, je vskutku originální.
Na dva kontejnery na komunální odpad namaloval
dva policisty ve žlutých vestách, a to skoro v životní
velikosti a ještě k tomu s policejním vozidlem! Zdá

se vám to zbytečné? To byste se divili, jak řidič jedoucí od Určic rychle dupe na brzdu, když z dálky
vidí policejní symboly! „Již delší dobu se snažím
o to, aby došlo ke snížení nejvyšší povolené rychlosti v Určické ulici směrem k městu. Dopravní
značka, která je umístěna poblíž statku na stejné
ulici, omezuje rychlost na sedmdesát kilometrů
v hodině. Těsně u domu, ve kterém bydlím, je však
rychlost snížena dopravní značkou už na padesát
kilometrů za hodinu. Toto omezení však velká

část řidičů nerespektuje. Auta, a často i nákladní, se
zde pohybují vysokou rychlostí a zpomalují až na
křižovatce u rybníka. Navíc by mě zajímalo, proč
v Určické ulici není vybudovaný třeba i neosvětlený přechod pro chodce?,“ svěřil se Večerníku
s dopravními problémy Petr Ošťádal, který trápení
s neukázněnými řidiči vyřešil po svém. Jeho dílem
se na dvou kontejnerech u jeho domu objevili dva
namalovaní policisté i s autem. Nic proti tomu nenamítá ani prostějovská policie.
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DALŠÍ ÚRAZ

trvalé poškození šedé kůry mozkové,
kteréovlivniloschopnostsamostatně
se rozhodovat a dělat několik věcí
zároveň. „Společně se učíme číst i psát,
nebo si stavíme kostky, aby se holce
zlepšila jemná motorika. Také se mě
neustále na něco vyptává, odpovídat na
její dotazy, které se čas od času opakují,
vyžaduje dost energie,“ zmínila se paní
Zdeňka, která se společně se svojí
dceru nedávno ocitla na místě,, kde
d
došlo k osudové nehodě. „Jely
ely
jsme z Olomouce ´po staré´,
´,
a když jsme se blížily k
místu, kde došlo k havárii,i,
tak Zdeňka dostala záchvat
at
ila
panické úzkosti,“ prozradila
Večerníku paní Zdeňka, kteráá se
dává
navzdory všemu stále nevzdává
dnou
naděje, že její dcera bude jednou
soběstačná. „Zvlášť když si
vzpomenu, jak mi po havárii
řekli, že už se pravděpodobně
nikdy neprobudí. Přitom
vidět její úsměv každé ráno,
když zrovna otevře oči, to je obrovský
dar,“ zasnila se dáma.
Na Zdeničku mladší teď čeká další rehabilitace,kterábymělapomocizlepšit
její zdravotní stav. „Musíme se ale ještě
předtím vylízat z nedávného úrazu
i nemocí. Ale rádi bychom vyrazili do
Luhačovic a později i do Piešťan. Vše
je ovšem finančně velmi náročné,“
nastínila Zdeňka Kotyzová, že život je
někdy opravdu pes...

STÍNY MINULOSTI
Vandalové 

   

jak šel čas Prostějovem ...

Svatoplukova ulice

Bodejť by tenkrát policisté hudrovali, vždyť tehdy před deseti lety vlastně
svým nápadem Petr Ošťádal vyřešil
svízelnou dopravní situaci v Určické ulici. Večerník tenkrát několik
dní sledoval, jak šoféři skutečně už
z dálky při pohledu na dva namalované policajty sundávali nohu
z plynu a snižovali rychlost na předepsanou „padesátku“. Nakreslení
strážci zákona na popelnicích vydrželi několik let. Porušování předpisů později významně omezil i nový
rondel v Určické ulici, před nímž pochopitelně řidiči brzdí automaticky. Ale tenkrát se jednalo skutečně
o originální a odvážný nápad, jak
se vypořádat s piráty silnic. Možná
by po zrušení stacionárních radarů
stálo za úvahu i dnes namalovat
policisty i na jiných frekventovaných silnicích v Prostějově... (mik)
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Příště: Pernštýnské náměstí

17011910058

PROSTĚJOV Už to budou dva
roky! Neděle 25. ledna 2015 se stala
osudnou pro tehdy čerstvě jednadvacetiletou Zdeňku Kotyzovou.
Na neudržované silnici ve směru
z Držovic na Olšany u Prostějova
nedokázala při jízdě z kopce na náledí
udržet auto na vozovce, dostala smyk
a v protisměru narazila do stromu.
Nyní se pokouší o návrat do normálního života. Večerník zjišřoval, jak se
této slečně momentálně daří...
Jak známo, Zdeňka Kotyzová byla po
havárii převezena do nemocnice, kde
bojovala o holý život. Lékařům se ji
naštěstí podařilo zachránit. Doslova a
do písmene se dá říci, že se znovu narodila. A to se vším všudy. Po havárii se však
z atraktivní mladé slečny stalo „velké malé
dítě“. Přitom je obrovský rozdíl, pokud
se učíte chodit a mluvit nedlouho po
narození či v jednadvaceti letech... Díky
neobyčejné energii i trpělivosti během
uplynulých dvou let udělala Zdenička
neuvěřitelné pokroky a překonala hranice
nemožného. Přesto je jasné, že už nikdy
nebude žít zcela normální život.
„Zdenička stále sama nechodí,
zlepšování jejího stavu se v posledních měsících zbrzdilo. Jedním
z důvodů je i úraz, který si přivodila
při nekontrolovaném pádu v koupelně,
když se jí zamotala hlava,“ konstatovala její maminka, která se i kvůli dceři
přestěhovala z Prostějova do Konice.
Hlavním problémem u mladé ženy je

STARÉHO
PŘÍPADU

letos slavíme jubileum...
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Strašil šroubovákem

V ulici Kramářská se předminulou
sobotu 14. ledna pohyboval muž se
šroubovákem. Oznamovatel pojal podezření, zda tato osoba nemá v úmyslu
se vloupat do některé z provozoven.
Strážníci dotyčného „lupiče“ zastihli,
jednalo se o bezdomovce. Muž sdělil, že nemá místo na přespání, ale do
žádného objektu se vloupat nechtěl.
Hlídka nezjistila žádné poškození na
majetku. Dotyčnému bylo doporučeno, aby požádal o přespání v azylovém
domě, což učinil. Nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

! 



Nezvaný návštěvník

Na pozemek volajícího muže na
linku 156 vnikl předminulou neděli
15. ledna pes. Přivolaní strážníci zvíře odchytili a převezli na služebnu.
U psa byl zjištěn čip, takže na základě
evidence se podařilo v místě bydliště
vyrozumět majitelku. Ta si následně
svého čtyřnohého tuláka vyzvedla.
Za porušení vyhlášky města na ochranu zvířat proti týrání, kde je zakázáno
volné pobíhání psů, jí byla uložena
bloková pokuta. Ta se může vyšplhat
až do výše pěti tisíc korun.

Zadrželi hledaného

PROSTĚJOV Zkoušejí to pořád, až to už lidem leze krkem. Na
zvonky u bytů prostějovských občanů neustále vyzvánějí dealeři dodávek energií, zástupci mobilních operátorů či další slušně oblečení lidé nabízející různé služby. Podomní prodej je ale v
Prostějově zakázán! Naposledy strážníci honili řemeslníka, který
lidem nabízel panty do dveří.



Michal KADLEC

Okradena na parkovišti

„V pondělí šestnáctého ledna po
devatenácté hodině bylo přijato na
linku 156 sdělení bydlícího o muži,
který zvoní na byty a nabízí lidem
montáž dveřního kování. I přestože
jej oznamovatel upozornil na zákaz
takového počínání, a následně bylo
zjištěno, že nejen on, ale i oslovení

PROSTĚJOV Vrchol neopatrnosti! Dáma z Prostějova přijela na
kole k obchodu, neuzamkla si ho
a vydala se na nákup. Zloději stačilo pár vteřin, aby na jízdní kolo
nasedl a ujel. Majitelka chmatáka
viděla, když si z regálu v prodejně
vybírala zboží. Samozřejmě už
bylo pozdě...
„V úterý sedmnáctého ledna po
osmnácté hodině bylo přijato sdělení od ženy, která ponechala neuzamčené jízdní kolo před samoobsluhou v Prostějově a šla nakupovat.
Následně přes výlohu uviděla muže,
jjak nasedl na jjejíj bicykl a ujel. I přes

Strážníci okrskové služby při kontrole
ulice Wolfova zajistili osobu, o které
z místní znalosti věděli, že je celostátně
hledaná Policií ČR. Muž skončil na
obvodním oddělení v rukou policistů.
Při předvedení nekladl odpor a neměl
u sebe žádnou zbraň.

Opilec v rodině

Opilý syn se choval nevhodným způsobem k rodinným příslušníkům, kteří tak minulé úterý 17. ledna přivolali
strážníky. Při dechové zkoušce u pětatřicetiletého muže bylo zjištěno 2,64
promile alkoholu. Bylo rozhodnuto
o převozu na záchytnou stanici do Olomouce. Opilec je navíc podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Věc
byla postoupena správnímu orgánu.

Pokuta za reklamy

Při kontrolní činnosti v úterý 17. ledna byly strážníky zjištěny dva případy,
kdy stál reklamní poutač na chodníku
bez příslušného povolení, které vydává odbor dopravy Magistrátu města
Prostějova. Provozovatelé jsou tímto
podezřelí ze správního deliktu, neboť
užili místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem a k jinému účelu,
než pro které je určena. Dále porušili
povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce, a to tím, že neuhradili poplatek spojený se záborem veřejného
prostranství. O pokutě bude rozhodovat správní orgán.

Chtěl se jen ohřát...

Žena volající na linku 156 se uplynulou středu 18. ledna obrátila s prosbou
o příjezd hlídky na Žižkovo náměstí,
kde se ve vestibulu drogerie nacházel
muž, o kterém měla za to, že se před
někým schovává. Na místě strážníci
zjistili bezdomovce. Ten se jen ukrýval
před zimou, prostory za přítomnosti
strážníků opustil.

Trampoty s čipem

Prodavačka oznámila ve čtvrtek 19.
ledna podezření o krádeži, neboť zákaznici při opuštění prodejny spustil
signál ohlašující čip na oděvu. Tato
žena ale tvrdila, že rolák zde zakoupila
před několika dny a doklad o koupi má
doma. Její výpověď se zdála nepravděpodobná oznamovatelce, neboť ta
podle svých slov čip vždy ze zboží odstraní, a pokud by k tomuto nedošlo,
při odchodu by byl aktivován. Celá věc
byla tudíž postoupena ke správnímu
orgánu k dořešení.
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z vedlejších vchodů ho na protizákonnost jeho počínání upozorňovali,
dotyčný v této činnosti přesto pokračoval. Strážníci muže zastihli v horním patře domu. Odvolával se na firmu, pro kterou pracuje, a vysvětloval
rozmanitost nabídky služeb. Například i promazávání pantů a podobně,“
uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

„Svého“ zloděje viděla! Pozdě...
 

krimi

jeho popis a kontrolu okolí se hlídce
pachatele v dané době nepodařilo
vypátrat,“ uvedla Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie Prostějov. Strážníci tedy událost oznámili
na Policii ČR. „Z tohoto případu je
zapotřebí se poučit, neboť i strážníci
se často setkávají s majiteli kol, kteří
jednají úplně stejně, jako tato žena.
Na připomínku o chránění svého
majetku se oslovení hájí tím, že na
kolo vidí, a výtku, že to nestačí, neboť případného zloděje nedostihnou, neberou vážně,“ konstatovala
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Chcete předplatné?
nalistujte stranu
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Řemeslníka, byť možná poctivého,
teď ovšem nečekají příjemné chvíle.
„Muž je svým jednáním podezřelý
z přestupku, neboť porušil Tržní
řád města Prostějova, který podo-

! 



mní prodej jednoznačně zakazuje.
Zadrženému řemeslníkovi hrozí
u správního orgánu pokuta až do
výše třiceti tisíc korun,“ potvrdila
Adámková.

„KVITOVÁ“:OzvalseiSENZIBIL
PROSTĚJOV Večerník i nadále bedlivě sleduje postup kriminalistů
při pátrání po pachateli loupežného
přepadení tenistky Petry Kvitové
v jejím. Bohužel ani během uplynulého týdne nedošlo k pozitivnímu
posunu ve vyšetřování případu.
„Na prověřování všech získaných poznatků usilovně pracují prostějovští
kriminalisté a na vyšetřování se podílejí
rovněž policisté z krajského ředitelství.
Bohužel žádná stopa zatím nevede k pachateli přepadení slečny Kvitové,“ sdělila
Večerníku v pátek 20. ledna Miluše Zajícová, zastupující tisková mluvčí Policie
  

ČR pro Územní odbor Prostějov.
Podle zdrojů Večerníku se policii rovněž ozvali senzibilové, kteří se snaží
určit totožnost a současný pobyt pachatele podle identikitu, který policisté zveřejnili pár dní po přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky.
(mik)

Kriminalisté prověřují DVĚ SEBEVRAŽDY
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Policie nyní vyšetřuje hned dvě tragédie. A obě
se staly shodou okolností ve
Vrahovicích, konkrétně v tamní
ubytovně domovní správy, kde
se předminulý pátek 6. ledna oběsil dvaatřicetiletý muž, stejným
způsobem si pak uplynulou středu 18. ledna vzal život nedaleko

v domě ve Vrahovické ulici muž
středního věku.
„Mohu potvrdit, že v ulici Marie
Pujmanové prověřujeme případ úmrtí, které nesouvisí s dalším nálezem
ve stejné budově (Večerník informuje
na straně 15 - pozn.red.). Co se týká
mladého muže, který byl nalezen bez
známek života, v tomto případě nebyly zjištěny známky cizího zavinění,
nařídili jsme však soudní pitvu,“ uvedl k oběšenci v ubytovně ve středu

18. ledna František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
To však ještě netušil, že ve stejný den
vyjedou kriminalisté do Vrahovic k
podobné tragické události. V domě
ve Vrahovické ulici v těsném sousedství večerky U bábinky se oběsil
muž středního věku. „Přijela hned
tři policejní auta, pak za nimi sanitka.
Nevěděli jsme, co se děje. Až později
jsme se dozvěděli, že vedle v domě se

oběsil jeden pán. Znala jsem ho, chodil
k nám pravidelně nakupovat,“ prozradila Večerníku prodavačka prodejny.
„Od středečního odpoledne osmnáctého ledna skutečně prověřujeme
úmrtí osoby v domě ve Vrahovické ulici. S ohledem na rodinu a pozůstalé ale
nebudeme k této události poskytovat
žádné bližší informace,“ konstatovala
Miluše Zajícová, zastupující tisková
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor
Prostějov.
(mik)

    

Krvavé napadení v Mlýnské ulici ´beze svědků´
„Byla to jen facka, nekopal jsem ho,“ tvrdí obžalovaný
PROSTĚJOV Už teď sedí ve vězení za těžké ublížení na zdraví
a za mřížemi si pobude ještě pět let! Minulé úterý vězeňská
eskorta dopravila osmadvacetiletého Michala Bradáče v poutech do soudní síně Okresního soudu v Prostějově, kde čelil
dalšímu obvinění z násilného činu. V polovině dubna loňského roku měl napadnout a pěstmi i kopanci do břicha zranit
Dalibora Koláře. Incident se odehrál v Mlýnské ulici poblíž zábavního podniku Ponorka.
Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Předsedkyně senátu Ivona Otrubová
neměla při posuzování fyzického napadení ze 17. dubna loňského roku
jednoduchou situaci. K soudu se nedostavilo několik svědků, a co bylo
hlavní, bez omluvy nepřišel ani poškozený Dalibor Kolář. „Na chodníku
u baru Ponorka v Mlýnské ulici jej
obžalovaný udeřil pěstí a na zemi ho
pak kopal do břicha i hlavy. Poškozenému způsobil těžké poranění hlavy
s otřesem mozku a zranění hrudníku,“ zkonstatovala v úvodní řeči státní zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Soudkyně Ivona Otrubová nato vy-

zvala muže ve vězeňském munduru,
aby se k obvinění vyjádřil. „Začalo to
už v Ponorce. Přišel jsem si sem dát
s kamarádem pivo a při odchodu po
mně vystartoval poškozený. Nadával
mi a začal do mě strkat. Ptal jsem se
ho, co to má znamenat a řekl mu, ať
toho nechá, že je opilý. Když jsem
vyšel ven, pronásledoval mě a křičel,
že mě zabije. Vůbec jsem ho neznal,
v Ponorce jsem jej viděl poprvé v životě,“ začal vyprávět Michal Bradáč.
„Když mi začal vyhrožovat smrtí,
otočil jsem se na chodníku u Žudru
a vrátil se k němu. Dal jsem mu jen
jednu facku, nic víc. Svalil se na zem
a začal brblat. Pokud bych ho měl ještě kopat, jak mě obviňuje paní státní
zástupkyně, pan Kolář by už asi nežil.
Měl jsem totiž na nohách pracovní
obuv s železnými špičkami,“ řekl Michal Bradáč.

BYLI JSME
U TOHO
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Předminulý pátek 13. ledna po
půl šesté večer odcizil dosud nezjištěný pachatel na parkovišti
v Okružní ulici dámskou kabelku, když využil neopatrnosti její
padesátileté majitelky, která měla
majetek v nezajištěném osobním
automobilu v době, kdy do zavazadlového prostoru vozidla ukládala
nákup. Kabelku totiž ponechala
bez dozoru v kabině. Přišla tím
o mobilní telefon značky Samsung,
koženkovou peněženku s osobními
doklady, platební kartou a finanční
hotovost jeden tisíc korun. Celkem
poškozená žena způsobenou škodu
vyčíslila na čtyři tisíce korun.

Příprava na hory?

Vysokou škodu způsobil zatím neznámý pachatel, který se
v době od čtvrtka 19. do soboty
21. ledna vloupal do sklepní kóje
v domě na náměstí Spojenců, kam
se dostal po poškození petlice a odcizil dvoje značkové sjezdové lyže,
pánské i dámské lyžařské boty. Majitelům vznikla škoda v předběžné
výši za téměř třiadvacet tisíc korun.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů
krádeže a porušování domovní
svobody, za které pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.

„Bytař“ vzal notebook

V době od pátku 13. do neděle
15. ledna měl dosud nezjištěný
pachatel z bytu v ulici Jana Zrzavého odcizit notebook značky Acer,
do nějž vnikl dosud nezjištěným
způsobem. Majitelce přístroje
měl tímto činem způsobit škodu
vyčíslenou na šestnáct tisíc korun.

Stačily čtyři minuty

Minulé pondělí 16. ledna před
půl čtvrtou odpoledne došlo na
parkovišti u čerpací stanice na dálnici D46 u Žešova ke vloupání do
vozidla značky Audi. Dosud nezjištěný pachatel využil nabídnuté
příležitosti a do vozidla, které bylo
bez dohledu dvaapadesátileté majitelky pouhé čtyři minuty, násilím
vnikl. Po rozbití skleněné výplně
pravých zadních dveří následně
odcizil notebook značky Medion
a dámskou sportovní bundu béžové barvy. Odcizením věcí pachatel
způsobil škodu vyčíslenou na 10
800 korun. Výše škody způsobené
na automobilu nebyla dosud přesně vyčíslena.

Do lékárny nepronikl
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Soudní znalec z oboru lékařství pak zhodnotil zranění, která poškozený utrpěl. „Muž měl
dvě tržné rány na hlavě, utrpěl
zhmoždění levého bérce, další
zhmožděniny měl na týlu i temeni hlavy. Tato zranění odpovídají
nikoliv jen jedné facce, ale tvrdému sražení k zemi a opakovaným
kopům,“ uvedl Martin Dobiáš.
K soudu se minulé úterý 17. ledna dostavil pouze jediný svědek celého incidentu. „Viděl jsem jen z poměrně velké
dálky pána ležícího uprostřed silnice
v Mlýnské ulici mezi barem Ponorka

 $  -  

a hospodou Pod žudrem. Celou hlavu
měl od krve. Stála u něho barmanka
z Ponorky, ale další dva muži od něho
spěšně odcházeli. Nesnáším krev, tak
jsem ani ke zraněnému muži nešel.
Zavolal jsem ale záchranku a policii, ta
byla na místě do minuty,“ vypověděl
Martin Nesvadba.
Fyzické napadení muže v Mlýnské
ulici bude Okresní soud v Prostějově projednávat i nadále. Soudkyně
Ivona Otrubová odročila jednání na
14. března. Opakovaně bude předvolán poškozený Dalibor Kolář
a další svědci celého incidentu.

Předminulou sobotu 14. ledna
před třetí hodinou v noci se dosud neznámý pachatel pokusil
vloupat do lékárny v nákupní
zóně v Konečné ulici. Pachatel
násilím poškodil bezpečnostní
kování dveří, ale do prodejny se
mu vniknout nepodařilo. Přesto
je pro své jednání podezřelý ze
spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu. V případě dopadení
a prokázání viny mu za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Anna PETERKOVÁ
16. 1. 2017 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Nikoleta VERUŇÁKOVÁ
17. 1. 2017 50 cm 3,40 kg
Prostějov
Jiří LEITMAN
17. 1. 2017 49 cm 3,10 kg
Prostějov
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něco nezdá. Magistrát před časem věnoval nemovitost Fondu ohrožených
dětí za pouhou jednu korunu. Projekt
Klokánku nakonec kvůli finančním
patáliím této organizace zkrachoval, fondu bylo městem odpuštěno
i půlmilionové penále za nedodržení
smlouvy. Teď ale podle všeho budovu
s nedokončenou rekonstrukcí prodal
spolku Hvězda pravděpodobně za
šestimístnou částku. Zdá se vám to
v pořádku?
„O této obchodní transakci vůbec nevím, slyším to od vás poprvé. Prověřím to,“ zareagoval na dotaz Večerníku náměstek primátorky Jiří Pospíšil,
který má na starosti majetek města.
(mik)

Vztah mezi psem a člověkem se začal utvářet již velmi dávno. Nejprve
byl čistě užitkového charakteru, kdy
člověk choval psy kvůli lovu, hlídání
domu a podobně. Vztahy se postupem času začaly prohlubovat, psi se
propracovali do lidských příbytků,
až se z nich stali domácí mazlíčci,
pro které bychom se my lidé rozkrájeli. Často pak ale spoustu věcí
přehlížíme.
To jsme tak jednou byli na zahradě.
Děda sekal trávník tak, jak to dělával
každé druhé poledne, když se najednou zastavil a vypnul sekačku. To nebylo normální. Dokud nebylo posekáno, sekačky se jen tak nepustil. Chvíli
na něco koukal, pak se narovnal a zavolal na našeho psa. Ten za ním hned
vyběhl, ale jakmile zjistil, že je asi zle,
začal krůček po krůčku couvat. Představte si, že ta podšívka se vysmolila
přímo uprostřed zahrady.
„No jen se pojď podívat, cos udělal,“
opakoval děda, pes se zastavil a zatvářil se strašně ukřivděně. „Nedívej
se tak na mě. Tohle není moje práce.
Já tam za celý den ani jednou nebyl.“
Děda se ale nenechal: „No jen se podívej.“ Pes se začal hrbit a couvat.

„Možná jsem tudy jednou prošel.
Dobře, možná dvakrát. A možná mi
to jen ujelo...“ Takto na sebe koukali
dobrých pět minut, až to děda nevydržel a začal se smát.
Někteří psi mají vyvinutou výjimečnou schopnost házet bobky tak, že
nejsou vidět. O to větší radost je,
když až doma podle zápachu zjistíte, že jste do toho šlápli. Ale jak byste jim to mohli mít za zlé, když vrtí
ocáskem hned, jak vás uvidí, skáčou
po vás tak dlouho, dokud s nimi
nejdete ven, a vyjí celou noc, aby se
vám lépe spalo?

O PSECH A LIDECH
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kem koupi uzavřít,“ potvrdil nám Jan
Vaněk, předseda Fondu ohrožených
dětí v Praze s tím, že cena celé transakce je součástí pouze obchodní smlouvy zainteresovaných stran.
Večerník chtěl předsedu spolku
Hvězda Radka Doležela zkontaktovat a zeptat se jej, jaké má s budovou
skutečné úmysly. Bohužel dům v Palackého ulici v Kostelci na Hané, kde
má mít sídlo, jsme nenašli, dokonce
několik dotázaných obyvatel této
ulice Radka Doležela vůbec nezná...
Štěstí jsme bohužel neměli ani na
telefonické spojení. Budeme se však
o to snažit i nadále.
Na celé obchodní transakci se totiž
Večerníku už od samého počátku

12 3 4 1 6789

genového přístroj Xstrahl 200,
který představuje moderní účinné
a komfortní řešení pro pacienta
i zdravotníka. Léčbu radioterapií
vždy plánuje radiační onkolog na
doporučení ortopeda, praktického lékaře nebo i rehabilitačního
lékaře. Dávka, počet frakcí, velikost polí a interval opakování je
pak vždy individuální, dle charakteru onemocnění. Radioterapii lze
užít u pacienta tři měsíce po obstřiku oblasti, která má být léčena.
Objednávka termínu ošetření je v Nemocnici Prostějov
možná telefonicky, a to na čísle
582 315 335.

      $  & %  %  $(-
' (  $ )

a dokáže pomoci téměř každému,
kdo trpí akutními či chronickými
záněty šlach a šlachových pochev,
záněty kloubů, bolestmi ostruhy
patní kosti, „tenisovým“ či „oštěpařským“ loktem, záněty měkkých
tkání v okolí ramenního kloubu,
záněty váčků okolo kloubů nebo
i bolestmi při artrózách,“ vyjmenovává MUDr. Brtník a dodává,
že radioterapie naopak není vhodná u nejasné diagnózy, u pacientů
s hematologickým onemocněním,
u těhotných žen nebo i u pacientů
mladšího věku.
V Nemocnici Prostějov se k radioterapii užívá terapeutický rent-
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PRAHA, PROSTĚJOV Klokánek
sice v Krasicích nebude, ale pokud
vše dopadne, jak bylo Večerníku
deklarováno, budou v Západní ulici rozdávat své úsměvy přece jen
malé děti. V domě by totiž měla
vzniknout mateřská škola!
„Pokud jde o vámi zmiňovaný objekt,
pak vám musím sdělit, že jsme jej
prodali současnému majiteli. Spolek
Hvězda Kostelec na Hané zde chce,
podle mých informací, vybudovat
mateřskou školu. Objekt proto bude
do budoucna pomáhat také dětem,
ale trochu jinak než Klokánek. Jsem
velmi rád, že se podařilo s tímto spol-

ZE STRANY 3 ➢

MÍSTO KLOKÁNKU ŠKOLKA
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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.

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti AGEL) Tenisový loket,
ostruha patní kosti, zánět šlach,
bolesti při artrózách, záněty
kloubů. To je jen část potíží, kterých se mohou pacienti
z Prostějova a okolí spolehlivě
a bezbolestně zbavit i bez chirurgických zákroků. Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL totiž nabízí pacientům
účinnou léčbu pomocí radioterapie. Tato efektivní metoda
- léčba ionizujícím zářením probíhá ambulantně v několika
dávkách, pro pacienty je však
bezbolestná, s minimem rizik
a cenově dostupná.
„Velkou výhodou radioterapie je
kromě vysoké efektivity také minimum nežádoucích účinků, což
z ní společně s nulovou bolestivostí dělá relativně příjemnou
a kvalitní metodu léčby,“ říká primář oddělení radiační onkologie
Nemocnice Prostějov MUDr.
Vladimír Brtník s tím, že cílem
radioterapie je dosažení analgetického a protizánětlivého účinku,
což pacientovi přináší pocit úlevy
a zmírnění obtíží.
Metoda je indikována především
tam, kde končí možnosti ostatních
léčebných metod. „Léčba radioterapií má opravdu široké uplatnění
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TENISOVÝ LOKET, BOLESTIVÉ KLOUBY I ŠLACHY

Z NEMOCNICE ...

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

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!

Jan ŽERAVÍK
16. 1. 2017 53 cm 4,00 kg
Prostějov

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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čteme sedminu celkové ceny,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Fišer.
Pět set tisíc korun město odečte od
částky, kterou ještě má zlínské firmě
doplatit.. „Na radě města budeme v úterý
čtyřiadvacátého ledna schvalovat rozpočtové opatření na tento doplatek. Firma
mohla dostat peníze už na konci loňského
roku, kdyby ovšem práci stihla včas. Takk
to budeme muset zhruba jeden milion
a sedm set tisíc korun převést z rozpočtu
města loňského roku do toho letošního,“
hartusí první náměstek primátorky.
Začátkem prosince loňského roku vysvětt
loval Večerníku jednatel zlínské stavební
firmy Stanix Projekt důvody enormního
zdržení při rekonstrukci Veleslavínské
ulice a zároveň poslal omluvu všem obyy
vatelům ulice. Jozefu Balážovi ovšem
zřejmě zpackaná rekonstrukce zlámala vaz, protože jednatelem společnosti
už není. Nový šéf Tomáš Prokop už nám
však nebral telefon...

PROSTĚJOV
V Zděšení zavládlo
před několika dny v ubytovně domovní správy v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Jeden z nájemníků několik dní nevycházel z bytu,
což se sousedům logicky zdálo
divné. A když v jednu chvíli uslyšeli
zběsilý štěkot psa vycházející z bytu
nešťastníka, zavolali ostatní nájemníci policii. Co čert nechtěl, stalo se
to nejhorší...
Když se policisté dostali do bytu, našli
zde ležet bezvládné tělo zhruba padesátiletého muže. „Mohu potvrdit, že policisté prověřují případ mrtvého muže
z ubytovny v ulici Marie Pujmanové
během měsíce ledna tohoto roku. Dosavadním šetřením nebyly zjištěny žádné
okolnosti, které by nasvědčovaly cizímu
zavinění,“ zareagoval na dotaz Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.

➢ ztitulnístrany

Večerník se na místě neštěstí poptával po
dalších informacích. „Moc toho nevím.
Ten pán chodil každý den ven, viděli
jsme ho často na chodbě. Najednou byl
tři nebo čtyři dny pryč, mysleli jsme si, že
někam odjel. Ale že by doma nechal psa?
Ten z bytu hrozně vyl, někdo tak zavolal radši policii. Nevím, jak dlouho ležel
v bytě mrtvý, necítili jsme žádný zápach.
Měl ale prý otevřené okno,“ řekla nám
žena z ubytovny, která si nepřála zveřejnit
své jméno.
Domovní správu Prostějov teď po úmrtí
nájemníka ubytovny čekají určité úřední
povinnosti. „Čas od času řešíme případy,
kdy v námi pronajímaném bytě dojde
k úmrtí nájemníka. Budeme teď hledat
příbuzné tohoto muže a jednat s nimi
o vyklizení bytu. Nemůžeme teď do něho
jen tak vniknout a odstranit movitý majetek zemřelého. To vše musíme projednat
s pozůstalými. Je to ale obvyklá praxe,“
sdělil Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov.
(mik)

„V pondělí šestnáctého ledna v devět
hodin došlo v křižovatce ulic Kojetínské a Rovné k havárii nákladního automobilu do sloupu veřejného osvětlení.
Třiatřicetiletý řidič při odbočování do
ulice Rovné věnoval pozornost levé

PROSTĚJOV
V Pár doučovacích hodin v autoškole by zřejmě neuškodilo
řidiči kamionu, který v prostějovské
průmyslové zóně neodhadl rozměry
svého vozidla a při odbočování narazil do sloupu veřejného osvětlení.

Na MRTVOLU upozornil pes!    
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Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
Večerník chtěl pochopitelně vědět, o jaké
závady jde. „Vzhledem k mrazivému počaa
sí, které už na konci prosince v Prostějově
přetrvávalo, firma nezajistila vodorovné dopravní značení. Navíc svislé značky dělníci
zabudovávali až během mrazů, tudíž beton
není kvalitní a některé značky jsou osazeny
nakřivo. To vše bude firma napravovat až
ve chvíli, kdy to počasí dovolí. Doufejme, že
to půjde už během února. Na jaře pak ještě
uvidíme, jak po zimě dopadnou zrekonstruu
ované chodníky,“ shrnul nedostatky Fišer.
Už koncem listopadu loňského roku,
po dalších dvou nedodržených terr
mínech dokončení rekonstrukce, dali
prostějovští radní zřetelně najevo, že
zlínské stavební společnosti nabíhají
penále. „V tuto chvíli činí smluvní zhruba půl milionu korun! Když si vezmeme, jakou hodnotu zmíněná zakázka
má, tak na konečné faktuře firmě ode-

ka spíše pro zástupce města, kapacita je
pouze jedním z parametrů kulturního
sálu. Naše nabídka obsahuje vymezený
prostor, do kterého by měl být umístěn
sál a veškeré další související plochy
a zázemí. Máme informace, že magistrát aktuálně intenzivně pracuje na vyy
jasnění této otázky,“ sdělil Aláč.
Pravdu má v tom, že prostějovští konšelé nyní návrh společnosti Manthellan pečlivě studují. Otázkou ale je, kdy
projeví souhlasné či naopak negativní
stanovisko. „Musíme se rozmyslet, zda
je navrhovaný sál pro nás i pro potřeby
prostějovské veřejnosti dostačující,
a také si spočítat, zda se nám vyplatí
tuto stavbu si pronajmout. Jakmile
dojdeme k určitým závěrům, rozhodneme se, zda na nabídku Manthellanu
přistoupíme nebo bude pro nás hospodárnější si nový kulturák postavit
z vlastních prostředků v jiné lokalitě
Prostějova,
j “ zopakoval
p
pro
p Večerník
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek prostějovské primátorky.
Nikdo z radních si však netroufá
odhadnout, jak dlouho bude posuzování nabídky společnosti Manthellan trvat...
(mik)
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tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Alkohol u řidiče vyloučila provedená dechová zkouška. „Přestupek řidiče vyřešili policisté na místě uložením blokové
pokuty,“ prozradil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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straně vozidla a nepostřehl, že pravá
strana návěsu vyjela vpravo mimo komunikaci, kde porazila sloup veřejného
osvětlení. Ke zranění osob při havárii
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na dvaatřicet
ttisíc korun,“ popsal František Kořínek,

 " #$ %

PROSTĚJOV
V V minulém čísle jsme
přinesli zprávu o úmyslu společnosti Manthellan postavit nový kulturní
sál místo zbouraného Společenského domu na místě současného parr
koviště mezi Komenského a Wolkerovou ulicí. Radní se tímto návrhem
budou v nadcházejících dnech teprve zabývat, mezitím se Večerníku
podařilo získat vyjádření tiskového
mluvčího Manthellanu.
„Realizace kulturního sálu byla v rámci projektu po celou dobu jeho přípravy vždy možnou alternativou. Protože
příprava projektu postupuje aktuálně
velice rychle a není možné toto téma
z technických důvodů dále odkládat,
učinili jsme městu Prostějov opětovně
nabídku na umístění kulturního centra, načež požádali o rychlé a současně již definitivní rozhodnutí,“ shrnul
momentální stav Jurajj Aláč, mluvčí
Manthellanu a Projektu Šantovka
v Olomouci.
Podle informací Večerníku návrh
výstavby nového kulturního sálu počítá s kapacitou pro pět set návštěvníků. Mluvčí Manthellanu to ale
konkrétně nepotvrdil. „Toto je otáz-
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PROSTĚJOV Velkou bouři ve sklenici vody vyvolává situace kolem
prostoru před Reálným gymnáziem
a základní školou města Prostějova
ve Studentské ulici. Jak se zdá, situace
se stále, dle názoru Večerníku ale zbyy
tečně, vyostřuje. Dosáhnout dohody
tří zainteresovaných stran tak bude
stále těžší...
„Město Prostějov obdrželo závažné
informace k některým aktivitám petičního výboru petice. Tyto nestandardní
aktivity nebyly radě města v době projednávání petice známy. Po prověření
všech okolností se její členové k projednání petice vrátí na svém dalším zasedání a společně se svým stanoviskem
postoupí k projednání zastupitelstvu
města,“ zaslala do redakce Večerníku následující komuniké Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
Toto prohlášení však bylo vydáno
bez bližšího komentáře, proto se
Večerník začal pídit po konkrétních
důvodech, které radní vedly k tak zá-

➢ ze strany 3

sadnímu obratu v přístupu k petici.
„Naprosto chápu, že přes tři tisíce občanů podepsaných pod peticí se nechce
smířit s jakýmikoliv změnami v parku
ve Studentské ulici. Petiční výbor se ale
mohl při shánění podpisů dopustit akk
tivit, které mohly občany zmýlit a ovlivv
nit jejich rozhodnutí petici podepsat.
Máme informace o tom, že členové petičního výboru mohli lidem ukazovat
obrázek parku obehnaného zdí, což
byl skutečně první požadavek židovské
obce při snaze obnovit dávný židovský
hřbitov. Ale tato vizualizace už dávno
nebyla platná, Židé ze svých požadavků výrazně slevili. Podpisy pod petici
se sháněly v době, kdy jsme už dávno
se zástupci židovské obce jednali jen
o malých pietních úpravách parku, které
by v žádném případě nezměnily vzhled
ani provoz v parku ve Studentské ulici.
Dohodli jsme se s představiteli židovské
obce, že nám předloží projekt pietního
místa. Zatím jsme ho neobdrželi, ale jakk
mile dokument budeme mít, předložíme jej k posouzení odborným orgánům
města i samotným občanům,“ shrnula
aktuální stav Alena Rašková (ČSSD),

primátorka Statutárního města Prostějova. Podobný názor má i její náměstek
Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Předkládání
zavádějících informací ohledně podoby úprav v daném prostoru a pokládání
otázek typu ´Chcete tady židovský hřbitov?´ jsou informace, které získávám od
svých známých, jež petici také podepsali,
ale nic bližšího k ní nevěděli,“ zmínil náměstek primátorky. Může se tedy změnit něco v dosavadním postoji radních?
„Vyjádřili jsme se jasně v prohlášení, že
rada města vyhodnotí veškeré informace a skutečnosti, které jsme zjistili po
předání petice,“ nedal Večerníku jasnou
odpověď Jiří Pospíšil. Pokud petici nakonec bude radou města zamítnuta, může
to teoreticky znamenat, že dojde k úpravám, které Židé požadují v parku ve Studentské ulici. „Jedna věc je petice a právo
každého vyjádřit svůj názor, druhá pak

udělat přijatelné změny, které neomezí
fungování školy. Vše je otázkou dalšího
jednání,“ dodal Pospíšil.
Večerník se po týdnu znovu obrátil na
člena petičního výboru Aleše Michálka,
který byl také jedním z těch, kteří obcháá
zeli stovky domácností a sháněli podpisy
pod petici. „Členové petičního výboru si
nejsou vědomi, že by se po dobu shromažďování podpisů pod petici dopustili
jakéhokoliv nekalého jednání, které by
zkreslilo výsledky petice. Současná, již
dosti široká, velmi podlá a jednostranná
mediální kampaň vedená příznivci projektu ´Rehabilitace zaniklého židovského
hřbitova´ proti petici má za cíl zpochybnění a bagatelizování významného počtu
podpisů občanů pod peticí. Například
tvrzení, že petiční výbor strašil lidi vizuaa
lizací hřbitova se zdí, a proto se hromadně
podepisovali, je pro nás naprosto nepřijaa

telné. Inkriminovaná vizualizace byla použita výhradně pro ilustraci, a to pouze na
pozvánce na školní shromáždění rodičů,
které však bylo zrušeno. V době vzniku
nebyla totiž žádná jiná navrhovateli zveřejněna. A dodnes je přitom stále veřejně
dostupná na webových stránkách města
Prostějova,“ říká za petiční výbor Aleš Mi-i
chálek. „Lidé podepisovali petici, protože
se především obávali vzniku uzavřeného
neprůchozího prostoru, do kterého by
se mohlo vstupovat jedinou brankou
z Lidické ulice. A že jejich obava byla
opodstatněná, potvrdil sám Tomáš Jelí-í
nek ve svém vyjádření pro minulé číslo
Večerníku. Citujeme: ´Ta hlavní změna
pro lidi ze školy a okolí je přeložení cest.
Náš současný návrh předpokládá, že
by se plocha hřbitova obcházela´. Není
tedy divu, že byla spuštěna kampaň
očerňující petiční výbor a obviňující

*: ; " <=   
a jednostranná mediální kampaò!“

Prostějovany z antisemitismu. Je totiž
třeba odpoutat pozornost od faktu, že
navrhovatelé ´Rehabilitace zaniklého
židovského hřbitova´ nehodlají ze
svého před rokem předloženého návrhu, a následně vedením města zamítnutého, uzavírajícího celý půdorys bývalého hřbitova pro běžný život
Prostějovanů, ustoupit. To také potvrdil
pan Jelínek v rozhovoru pro televizi,
když vyjádřil své přesvědčení, že projekt
stejně nakonec zrealizují,“ dodal ve svém
vyjádření Michálek.
Rada města tedy bude mít při zítřejším jednání těžkou hlavu. Mezitím
však konšelé obdrželi na stůl i takzvaa
nou analýzu zájmu o problematiku rehabilitace židovského hřbitova ve Stuu
dentské ulici, pod kterou je anonymně
podepsán pouze „petiční výbor“. Tato
analýza, od níž se sice o den později
vedení petičního výběru distancovalo,
vyznívá hodně drsně a antisemitisticky. Za údajný ošklivý postoj k Židům
je přitom statutární město Prostějov
už dlouhodobě kritizováno jak prezidentem republiky, tak celostátními
médii...
(mik)
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V současné době není o osudu prostějovských lázní v Blahoslavově ulici
stoprocentně rozhodnuto. „Nechejme toto rozhodnutí na zastupitelích.
Jak ale říkám, dvě stejná zařízení na
tak malém městě se rozhodně nedají
rentabilně provozovat,“ míní Vladimír
Průša.
Rozhodnutí, zda se skutečně bude
stavět nový krytý a padesát metrů
dlouhý bazén v aquaparku v Krasické ulici, má padnout do několika
málo týdnů. Pokud se tak stane, pak
starým lázním v centru města bude
skutečně zvonit umíráček...

PROSTĚJOV
V Případ, který v oblasti veřejných zakázek vzbudil
hodně negativních emocí, sledoval
Večerník na přelomu roku velmi
podrobně. Zlínská stavební firma
Stanix Projekt vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci Veleslavínské
ulice. Jaká to byla chyba, ukázal až
samotný průběh stavebních prací.
Společnost nesplnila hned několik
termínů dokončení a celou zakázku ukončila s dvouměsíčním zpožděním. Navíc o kvalitě práce by se
dalo pochybovat. Problémy nastaly
jak v jejich průběhu, tak se objevily
i po jejím skončení. Z těchto důvodů
také nebyla celá zakázka ukončena.
Neprofesionální firmu to nyní bude
stát nemalou částku na penálech...
Hodnota veřejné zakázky na rekonstrukk
ci Veleslavínské ulice byla vyčíslena na tři
a půl milionu korun. „Veškeré práce byly
ukončeny až v samotném závěru prosince, dělníci pracovali ve Veleslavínské ulici
dokonce i mezi Vánocemi a Silvestrem.
V žádném případě jsme ale stavbu ještě
nepřevzali, přestože odbor dopravy již
v ulici povolil běžný dopravní provoz.Po
kontrole odevzdané práce jsme zjistili některé závady, které zlínská firma musí na
své náklady v rámci reklamačního řízení
odstranit,“ sdělil exkluzivně Večerníku

Michal KADLEC
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Prostějov (red) - Zápisy dětí do základních škol probíhaly v Prostějově
i v jiných městech republiky vždy na
konci ledna, nejpozději první únorový týden. Letos tomu ale bude jinak.
„Upozorňujeme na změnu termínů
zápisů do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018.
Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od
prvního do třicátého dubna. Nový
termín zápisů byl zaveden poslední
novelou školského zákona. V Prostějově se zápisy na základních školách budou konat jedenadvacátého
dubna, zápisy do mateřských škol se
pak uskuteční pátého května,“ informovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky statutárního města
Prostějova.
Večerník se tomuto tématu bude obsáhle věnovat v příštím čísle.

Zápisy budou pozdìji

Prostějov (red) - Minulou středu
byly zahájeny malířské práce v přízemí staré radnice. „Jedná se o prostory, které jsou v současné době vyy
malovány bíle, respektive se žlutým
odstínem, přičemž výmalbou bude
dosaženo sjednocení s ornamentálním designem výmalby ostatních
chodeb v budově radnice. Malovat
se konkrétně budou části chodeb
a schodišť v přízemí budovy na náměstí T. G. Masaryka,“ konstatoval
náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko). Ke sjednocení barevv
ného vzhledu chodeb dalo souhlas
oddělení památkové péče. „Délka
trvání prací je závislá na dodržení
technologických lhůt, nicméně se dá
předpokládat, že budou ukončeny
do poloviny měsíce února. Výmalba bude prováděna v provozní době
Magistrátu města Prostějova s tím,
že nebude omezen pohyb na chodbě a schodištích. Součástí prací bude
i výměna svítidel,“ doplnil Pospíšil.

Malíøi na radnici

Prostějov (red) - Panelový dům
v Kostelecké ulici číslo 17 brzy „obejme“ lešení. Blíží se tpotiž stavební
úpravy, které povedou k zateplení
nemovitosti v majetku města, jež
slouží především pro sociální účely.
„Práce by měly být zahájeny prvního
dubna tohoto roku, konečný termín
je nejpozději do jedenatřicátého listopadu. Předpokládaná cena veřejné
zakázkyy jje 9,1 milionu korun bez
DPH,“ uvedl Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.

Zateplení paneláku

Prostějov (mik) - Zítra, tj. v úterý
24. ledna, se uskuteční další jednání
Rady statutárního města Prostějova.
Na programu jsou hodně ožehavé body, některé z nich doprovází
i emoce. Například hodně horká
bude diskuse o petici podepsané více
než třemi tisíci občany požadujícími
zachování současného stavu parku
ve Studentské ulici. „Budeme rovněž
diskutovat o tom, zda se jako město
připojíme k mezinárodní kampani
s názvem Vlajka pro Tibet,“ upozornila Alena Rašková, primátorka Prostějova. Jednat se má i o investicích,
které město v nejbližší době čekají.
Zhruba dvě desítky bodů programu
jednání rady se bude týkat majetko-právních záležitostí.

Radní budou jednat
i o Tibetu!

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV
V Sotva projel okolo dopravní značky upozorňující řidiče na
kluzkou vozovku, havaroval. Mladý
řidič osobního vozidla dostal smyk
a jeho auta se odrazilo od stromu na
druhou stranu silnice do příkopu.
Jediné štěstí, že drsnou bouračku na
náledí přežil bez jakéhokoliv zranění!
„V neděli patnáctého ledna krátce po
osmnácté hodině došlo v Určické ulici
k havárii automobilu značka Kia. Devatenáctiletý řidič při jízdě směrem od centra
města z dosud přesně nezjištěných příčin
v pravotočivé zatáčce s vozidlem dostal
smyk, jehož následkem přejel do proti-i
směru, poté vlevo mimo komunikaci,
kde narazil do stromu. Od něj se vozidlo

odrazilo zpět, přejelo vozovku a sjelo
vpravo mimo komunikaci, kde poškodilo oplocení zahrady a zastavilo,“ popsal
krkolomnou havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění osob při havárii naštěstí
nedošlo. „Výše způsobené hmotné

škody na vozidle, stromu a oplocení
byla předběžně vyčíslena na šestačtyy
řicet tisíc korun. Alkohol byl u řidiče vyloučen provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění havárie jsou předmětem
dalšího policejního vyšetřování,“ přidal Kořínek.
(mik)
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ujel. Výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena na třicet tisíc korun. Po totožnosti původce pátrají policisté skupiny dopravv
ních nehod, kteří od případných svědků
nehody přivítají jakoukoliv informaci, která povede k jejímu objasnění a dopadení
viníka,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Případní svědci se mohou přihlásit
osobně v sídle dopravního inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově, ale
také prostřednictvím telefonních čísel
974 781 251 nebo 725 861 968. „Za
pomoc při pátrání děkujeme,“ dodává
mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV
V Po nezodpovědném
řidiči nyní pátrají prostějovští policisté. Zatím neznámý pirát narazil
do zaparkovaného dodávkového
automobilu. Místo toho, aby havárii
oznámil a počkal na policii nebo aspoň na majitele nabouraného auta,
z místa v tichosti odjel! Strážci zákona teď při pátrání prosí veřejnost
o pomoc.
„V dosud přesně nezjištěné době od pátku
třináctého do soboty čtrnáctého ledna došlo v ulici Emila Králíka k dopravní nehodě. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem
poškodil zaparkovaný nákladní automobil
typu Renault Master, načež z místa činu

ZBABĚLE PAK UJEL

-,& V noci vrazil do dodávky,
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Michal KADLEC

 

Ale pojďme k našim „starým“ dobrým
lázním, které zaznamenaly v loňském
roce rekordní návštěvnost. „Provoz zařízení proběhl vloni standardně, nezaznamenali jsme žádnou výjimečnou událost spojenou s tím, že bychom museli
použít mimořádné investice k nějakým
zásadním opravám či snad dokonce haváriím. Za zmínku stojí snad jen oprava
vzduchotechniky či výměna kotlů v kotelně,“ oddechl si na konci sezóny Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
původní zpravodajství
Prostějov, která Městské lázně Prostějov
provozuje.
pro Večerník
Co se týká zájmu, tak ani v tomto
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směru si správci rozhodně nemohou
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stěžovat. V roce 2016 přišlo využít
( ) )  M       
    
 
služeb lázní přes sto šestnáct tisíc lidí,
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O výstavbě nového krytého bazénu o způsobu financování nákladné investič- což je historický rekord! „K tak vysoké
v aquaparku má v dohledné době roz- ní akce. Není tajemstvím, že odhado- návštěvnosti došlo mimo jiného z toho A využívají k tomu zařízení, která jsou
hodnout seminář zastupitelů, kteří po- vaná cena se pohybuje okolo dvou set důvodu, že spousta lidí dává v současnos- k dispozici. Jsem přesvědčen o tom, že
soudí veškeré podklady a rozhodnou také milionů korun.
ti přednost zdravému životnímu stylu. pokud by už dnes stály v aquaparku nové
lázně, návštěvnost je minimálně dvojnáá
sobná,“ pousmál se Průša.
 : >;   @ #
Nemohla samozřejmě chybět otázka,
zda byly vloni od návštěvníků zaznamerok bazén sauna celkem
nány nějaké pochvaly či naopak stížnosti.
2010 81 281 31 714 112 995
„S pochvalami se šetří, s těmi nikdo nepři-i
2011 81 236 29 114 110 350
jde,“ pousmál se Průša. „Ovšem nejsem
si ani vědom, že bychom zaregistrovali
2012 82 830 29 143 111 973
nějakou zásadní stížnost. Spíše jde o při-i
2013 84 214 25 680 109 894
pomínky občanů, co by se v lázních dalo
2014 84 716 23 234 107 950
vylepšit. V rámci svých možností se snaží-í
me těmto požadavkům vyhovět, naposle2015 85 637 24 424 110 061
dy jsme například zavedli sušičky plavek
2016 87 854 28 489 116 343
či ručníků jak v dámských, tak i pánských
Zdroj: Domovní správa Prostějov
šatnách,“ prozradil. Při rozhovoru s Večerníkem se brzy stočila řeč na možnou sátimetrový krytý bazén,“ shrnul reakce
demolici současné budovy v Blahoslavo- občanů šéf Domovní správy. „Tvrdím, že
G)'(*&I QW+W'XY[ ()\G] @^%W+Q=%_
vě ulici. Při loňském zveřejnění tohoto většina prostějovských obyvatel to bude
záměru se před půl rokem vzedmula vlna mít do aquaparku blíž než doposud, bydlí
rok
provoz celkem
odporu u některých Prostějovanů, přede- totiž na sídlištích Západ, Hloučela či Svo2010
10 425 000 Kč
vším z řad pravidelných a letitých návštěvv body. Lokalita, kde má stát nový krytý
2011
10 539 000 Kč
níků lázní. „Já bych to nenazýval vlnou bazén, je navíc dostatečně obsluhována
2012
10 153 000 Kč
odporu... Vždycky se jistě najde hlas, který městskou hromadnou dopravou. Poje proti. Většinou tak reagovali lidé, jimž kud k obrovské investiční akci skutečně
2013
10 234 000 Kč
vyhovují staré lázně a kteří se bojí, že do dojde, navrhnu ještě novou zastávku
2014
9 936 000 Kč
nových to budou mít daleko. Pokud se záá MHD u zadní části aquaparku. Zane2015
9 816 000 Kč
porně vyjádřilo padesát lidí, tak jiných ti-i dlouho zde navíc mají stát nové komusíc je zase rádo. Osobně jsem zaznamenal nitní domy, je zde obchodní centrum či
2016
9 779 309 Kč
jen pochvalné reakce, spousta Prostějovaa dětské hřiště. Z tohoto pohledu by to tak
Zdroj: Domovní správa Prostějov
nů se těší na zbrusu nový a hlavně pade- mělo být pro občany lepší!“
!

PROSTĚJOV
V Městské lázně mají za sebou další rok plného provozu. Kolik takových ještě bude a jak dlouho má největší krytý stánek s vodou v Prostějově fungovat? Těžko v tuto chvíli říct, ale jak
Večerník několikrát avizoval, vedení magistrátu dlouhodobě uvažuje v souvislosti s výstavbou nového krytého padesátimetrového
bazénu v prostoru aquaparku v Krasicích o demolici současných lázní v Blahoslavově ulici. Podle radních se totiž dvě podobná zařízení
ve městě s necelými padesáti tisíci obyvateli neuživí. Přednost tak
dostane to modernější s komplet wellness vybavením...


„pracák“. Zarážející je ještě jeden fakt.
Copak nekuřáci nemají svobodnou
volbu, kterou restauraci navštíví? Nekuřáckých zařízení už je dost, mohou
posedět tam a nevnucovat kuřákům
svůj výklad zdravého života.
Teď se jistě ozve spousta lidí, že propaguji kouření a tím nezdravý styl života.
Ale tady jde také o princip. V České
republice kouří polovina lidí, to mi nikdo nevymluví. Takže tito lidé přijdou
do hospody, usrknou si piva a půjdou
si zapálit ven na mráz nebo do deště?
Znovu říkám, je to hovadina. Každý
z nás má přece právo svobodně se
rozhodnout, do které hospody půjde.
Nekuřáci mají svoje, kuřáci taky. A tak
by to mělo zůstat i nadále!
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KADLEC

Michal

Když uzavřeli restauraci a bufet na hlavním nádraží, tak jsem v první chvíli nadávala jako špaček. Jezdím vlakem do Olomouce a zpátky každý den, a tak si tu a tam
dám na nádraží něco teplého do žaludku. Jak ale postupem času pozoruji, uzavřená
budova má i jedno velké plus. Zrušen je i hotel, takže se zde už neschází tolik kontroverzních osob. Většina z nich byla opilá, dělala v restauraci i v nádražní hale binec
a obtěžovala slušné cestující. Všechno má, jako ostatně vždy, pozitivní i negativní dopady. Ještě těch bezdomovců by mohlo být na nádraží méně, měli by se o ně spíše
postarat někde v azylovém domě.
Petra Charvátová, Prostějov

Uzavøení pomohlo

Vážený pane Chudožilove,
k vaší připomínce zasílám vyjádření Městské policie Prostějov a Odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova.
Stanovisko Městské policie Prostějov: Po změně zákona v roce 2009 nemá
městská policie oporu v zákoně řešit danou problematiku. Zákon obecně řeší
pouze vzniklou škodu, případně jiné následky vzniklé neschůdností chodníku.
Stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova: Uvedené komunikace jsou účelovými komunikacemi, u kterých není zákonem o pozemních komunikacích stanovena povinnost udržovat je ve schůdném nebo sjízdném stavu.
Jana Gáborová, tisková mluvčí MMPv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po přečtení stanoviska si připadám jako v Jiříkově vidění. Má představa, že námi
placení lidé na magistrátu budou hájit a chránit zájmy občanů proti neplnění povinnosti vlastníků obchodních center, je zřejmě naprosto mylná a podle vyjádření i proti platné legislativě. Městská policie by snad podle jejich vyjádření řešila
důsledky (úraz na neschůdném chodníku nebo komunikaci), místo prevence
a předcházení těmto situacím. Z vyjádření odboru dopravy jsem zcela nepochopil větu, že u účelových komunikací není povinnost udržovat je ve schůdném
nebo sjízdném stavu. Má-li na mysli udržování stavu účelových komunikací
z prostředků magistrátu, má bezesporu pravdu. To se ale netýká povinností vlastníka těchto komunikací. Na škodu by jistě nebylo upozornění od magistrátu na
neplnění jejich povinností. Snad by tato iniciativa nebyla „nezákonná“...
Myslím si o tom všem své a dál se k tomu nehodlám vracet. Ve vašem Večerníku
by to možná snad chtělo vyvolat širší diskuzi o poslání magistrátu a osobní iniciativě jeho pracovníků.
Jiří Chudožilov, Prostějov

Ad.: Starejte se o chodníky!

HLAS LIDU
  !

Zapřisáhlí odpůrci nikotinu se na mě nesmí zlobit, ale nový protikuřácký zákon
je pěkná hovadina. A navíc naprosto nedemokratická, pošlapávající základní lidskou svobodu rozhodování. Od 1. června se nebude moci ani v prostějovských
hospodách kouřit. Ani v jedné, a fertig!
Zeptám se jedním mírně pozměněným výrokem ze slavného filmu Pelíšky
- a komu tím prospějete?! Zdraví občanů? Nenechte se vysmát, páni zákonodárci! Už teď totiž hospodští vymýšlejí
fígle, jak nový zákon obejít...
Žádný z majitelů restaurace si totiž nedovolí přijít o štamgasty, kteří si logicky k pivečku či kávičce zapálí cigárko.
Ztratit takové hosty, to může rovnou
celou hospodu zavřít a jít se přihlásit na
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Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

NÁVŠTĚVNOST
SE ZVÝŠILA,LÁZNÍM PŘESTO ZVONÍ K
„Spousta lidí se těší na nový krytý bazén v aquaparku,“ tvrdí šéf domovní
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jakási zídka kvůli vsazení nalezených
náhrobků stejně na vizualizaci existuje, není přece vůbec podstatné. Petice
přece byla zmanipulovaná.
Stejně tak zmanipulované by ústy
jednoho z náměstků primátorky jistě
bylo i případné referendum, pokud by
dopadlo jinak, než politicky korektně.
Ale s tím si přece ve vyspělé svobodné
společnosti umíme hravě poradit.
Prostě uspořádáme referendum druhé
a klidně i třetí, prostě až to vyjde.
V českých zemích se přímá demokracie příliš nenosí, spíše ta „pivní“. Proto
je rozsáhlost petice za zachování
současného stavu parčíku ve Studentské ulici překvapivá a uznala to
i paní primátorka. Ovšem ústy svého
podřízeného si zřejmě honí politické
body tím, že chce doporučit zastu-

Ahoj všichni v novém roce,
člověk by si řekl, že bude v lednu
ještě ospalo a že nebude o čem
psát, ale není tomu tak. Je ovšem
dobře, že se dnes mohu zamyslet
nad pozitivní věcí, která se týká
aktuální plesové sezóny a provozovatelů plesů. Parlament se zase
jednou probudil a kupodivu se
mu podařilo schválit zákon, respektive novelu loterijního zákona
186/2016 Sb. Ten určitě pomáhá
plesovým pořadatelům, jako jsou
školy, drobné organizace a sdružení. Dříve si tito museli projít papírovým martyriem na radnicích či
finančních úřadech a věřte, že jednoduché to nebylo. Naštěstí zde
v Prostějově mohl člověk narazit na
jednu z nejpříjemnějších úřednic,
která měla popsanou záležitost na
starost, takže vše bývalo tak nějak
příjemnější a lidštější - děkuji, paní
Švecová. Koneckonců i finanční
úřad chápal, že tombola není velkým zdrojem možného podvodu
a přistupoval k věci lidsky, a to ať už
v Prostějově, či posléze v Olomouci.
A ta změna? Je dobré si v zákonu
prostudovat části týkající se tomboly, toto slovo se vyskytuje v zákoně čtyřikrát, takže nic složitého,
které říkají, že pokud máte herní
jistinu nižší než sto tisíc korun,
tak se vás toto papírování již od
1. ledna 2017 netýká. Herní jistina je pak počet losů vynásobený
jejich cenou, takže nic složitého.
Vážení pořadatelé, přibyla vám
tím spousta času, který můžete věnovat jiným plesovým přípravám.
Ale pozor! Je zde jedna instituce,
která i vaši tombolu může přijet
zkontrolovat, takže je dobré být
připraven a nesnažit se podvádět.
Tou institucí má být Celní správa
a vzhledem k tomu, že její zaměstnanci dělají pravidelné zátahy na
velké ryby v hazardu a podvádění,
být vámi, tak bych nediskutoval
při případné kontrole s nimi a byl
pěkně pokorný. Slušnost se totiž
vyplácí a podvody oni umí tvrdě
trestat.
Nuž tedy pojďme plesat a užijme
si nejen tance, ale i tomboly nově
v klidu.
Marty
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mnoho vidět nebude. Na náměstí tak
vyrazila pouze většina zvědavců a hrstka „hlupáků“. Od sebe se lišila hlavně
očekáváním. Zatímco ti první přišli,
přestože jim muselo být jasné, že toho
mnoho neuvidí, ti druzí chtěli vidět
skvělý ohňostroj navzdory přírodním
zákonům i zdravému rozumu. Být za
takových okolností překvapen, že jsem
si nepřišel na své, je usvědčujícím důkazem hlouposti.
e přitom s podivem, že nevydařený
ohňostroj vyvolal mnohem více
emocí než schválený rozpočet. Přitom
schodek ve výši 109 milionů korun je
na první pohled zarážející. Obzvláště
v době, kdy se vláda honosí efektivitou, s jakou vybírá daně. Člověk by
tedy očekával, že v takovém případě
bude rozpočet přebytkový a magistrát
bude šetřit na investice, které skutečně
potřebuje. Mezi něž nepochybně patří
padesátimetrový plavecký bazén či řešení otázky týkající se společenského
sálu. Tak tomu ovšem očividně není.
Schodkový rozpočet nemusí být
vždy odrazem snahy opravit to, co je
nezbytně nutné. Na občany naopak
může působit jako snaha „koupit si
voliče“ bez ohledu na smysluplnost
využití. Nic na tom nemění ani fakt, že
na investice bude letos vydáno rekord-
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ních dvě stě milionů korun. Pokud si
člověk pečlivě prohlédne jejich seznam,
prakticky všechny mají své logické
opodstatnění a povedou ke zkvalitnění prostředí ve městě. Možná budou
mnozí nesouhlasit, ale domnívám se,
že některé by mohly klidně ještě chvíli
počkat. Patří mezi ně třeba regenerace
sídliště Tylova či oprava náměstí Spojenců. K oběma by nepochybně město
mělo výhledově sáhnout, ale až ve chvíli, kdy se mu na ně podaří získat peníze
z dotací či na ně bude mít dost peněz
z vlastních přebytků.
řitom se nabízí myšlenka, že schodkový rozpočet souvisí s tím, že
dlouholetý bdělý strážce prostějovské
městské kasy Miroslav Pišťák na přípravu rozpočtu sice stále dohlíží, ale už nic
neřídí. Za jeho dlouholetého působení
město hospodařilo výborně. Nejlepšímu ratingu v České republice se přesto
mnozí Prostějované pouze vysmívali.
Není tedy vlastně úplně jedno, jak
magistát hospodaří? Obzvláště když
lidé víc řeší nepovedený ohňostroj
než schodkový rozpočet. Takže co
teď? Teď to tedy roztočíme, drahoušku!
nohé z investic se povedly. Mezi
tuto skupinu patří třeba oprava
prostějovské radnice, která však vskutku
nebyla lacinou záležitostí, a člověk se

musí ptát, zda ji nešlo pořídit laciněji. Na
druhou stranu třeba „revitalizace“ drozdovického rybníka ukázala, že i investice může zafungovat spíše jako atrakce:
peníze po chvilce zmizí někde v mlze,
kde se rozprsknou a dopadnou neznámo kam. Zůstane po nich pouze něco
štiplavého dýmu a pachuť promarněné
příležitosti.
Věřme, že tomu v případě hospodaření města v příštích letech nebude.
A fakt nejde jen o ten „skvělý rating“...
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JAKO OHŇOSTROJ V MLZE?

ZTRATÍ SE MĚSTSKÉ REZERVY STEJNĚ
Ohňostroj, jaký svět neviděl. Tak by
se dala nejvýstižněji charakterizovat
silvestrovská show na prostějovském náměstí. Svědkové se shodli
na tom, že radnice byla nasvícena
krásně, hudba působila zajímavě, jen ten ohňostroj, kvůli němuž
všichni přišli, jaksi nebylo vidět.
V tomto ohledu se tedy jednalo
o čtvrt milionu vystřelených Pánu
Bohu do oken. Přímo se tedy vnucuje otázka: muselo to být tolik?
Obzvláště když byl na příští rok
schválen rozpočet se schodkem 109
milionů korun...
větelná show vždy spolehlivě přitáhne pozornost obrovského množství
lidí. Na druhou stranu se jedná o záležitost, kterou k životu skutečně nepotřebujeme. Není to investice, která by nám
sloužila po dlouhou řadu let. Je to atrakce, jejíž život (jakkoliv skvělý) trvá jen
velmi krátce. Přitom stále platí pravidlo, že pokud budeme ve velkém kupovat to, co nepotřebujeme, budeme
brzy prodávat to, co potřebujeme...
asně. Kritizovat náklady na letošní ohňostroj je jako sápat se po generálské
holi v době, kdy už je dávno po bitvě.
Lidé, kteří po jeho skončení pískali, tím demonstrovali pouze vlastní
hloupost. Vždyť kdo byl chytrý, zůstal na Silvestra doma. Stačil mu totiž
letmý pohled z okna na světlo lampy
prodírající se skrz mlhu a bylo mu jasné,
že tentokrát z velkolepého ohňostroje

Kdo se rozhodne podat přihlášku
a navštěvovat prostějovskou „reálku“,
může mít průběh docházky poněkud
komplikovanější. Ne že by snad reálné
gymnázium výrazně pozměnilo podmínky přijímacího řízení. Spíše ona
každodenní cesta za vzděláním se může
kapánek protáhnout.
Vše bude záležet od toho, do jaké míry
se podaří prosadit plány ortodoxní
židovské obce odkudsi zpoza oceánu.
Kdo ještě donedávna nevěděl nic
o zaniklých prostějovských zákoutích,
teď dozajista ví o tom, kde býval starý
židovský hřbitov.
Čím déle se polemika ohledně osudu
parčíku před reálkou a základní školou
vede, tím více se začíná posouvat
do politické roviny. Nejde už vůbec
o nějakou zeď, plot či bůhví co. To, že

TOMÁŠ KALÁB
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pitelstvu, aby ji při dalším rozhodování
vzalo v potaz. Je půvabné, že na honění
nejvíce upozorňují ti, kteří tak po
pečlivém zmapování terénu právě
nejvíc činí.
Je přece úplně jedno, jestli byl hřbitov
židovský, cikánský, černošský nebo
třeba druidský. Památku v rozumné
míře zaslouží všechny, a výhrady nejsou
směřovány ani tak vůči podstatě věci.
Jde spíše o to, z jaké pozice vůči městu
američtí židé vystupují. Jak už je u americké židovské lobby příznačné, jinak
než z pozice síly, umocněné finančními
možnostmi, to nejde.
Když už mají pánové z nadace takový zájem o památky svých předků
v Prostějově, bylo by dobré, aby své milióny nasměrovali raději do řádné rekonstrukce stávajícího židovského hřbitova
na konci Brněnské ulice. Ten je léta
v žalostném stavu a přitom není virtuální, ale skutečný. Má ovšem smůlu. Nedá
se na něm tolik zviditelnit. A to politické
body fakt nepřináší.

publicistika
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letos slavíme jubileum...
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RESTAURACÍ A HOSTINCŮ
Teď už to pořádně rozjíždíme! Po dvou úvodních prolozích na konci uplynulého roku v listopadu a prosinci vám dnes nabízíme třetí
pokračování nového seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který se
zaměřuje na restaurace a hostince po celém regionu. Jak jsme předeslali, na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika se budete
v letošním roce dvacátého výročí setkávat s pravidelným - a upozorňujeme že NEZÁVAZNÝM - seriálem hodnoticí prostějovská restaurační zařízení všeho typu i jakékoliv velikosti. A časem dojde třeba
i na kavárny.
Od nového roku vás čeká avizovaný čtrnáctidenní horizont, v případě vašeho zájmu jsme připraveni otevírat dveře rovnou v každém
čísle nejčtenějšího regionálního periodika. Věříme totiž, že vás seriál
zaujme a jeho úroveň bude stoupat. Navíc se bude bojovat o zajímavé výhry. Oceňovat budeme jak samotné provozovatele,
tak i čtenáře. Na samém konci pak dojde i na finanční odměny.
Zopakujme si ještě jednou, kdo že vzal na sebe úlohu hodnotitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku? Jedná o dvojici přátel, která ze zřejmých důvodů nebude veřejnosti prozrazena. Veškeré návštěvy totiž
budou probíhat v utajení, náhodný bude i výběr samotných zařízení.
Obě osoby jsou však již více než tři roky hostem místních restaurací
a hostinců, aby jednak poznala i ty, do kterých zatím nikdy nevkročila,
což byl ostatně prvotní důvod pravidelných návštěv. Tím dalším je
pak skutečný zájem všech hostů, kteří chtějí při dobrém jídle a sklence pokud možno dobrého vína strávit pár hodin v příjemném hovoru na témata zajímající obě strany.
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Ve třetím pokračování našeho seriálu jsme se
vypravili do restaurace, která se u prostějovské
veřejnosti těší značné oblibě, a to nejen kolem
poledne ve všední dny, ale i ve večerních hodinách a o víkendu. Není zde úplně prázdno
dokonce ani v „hluchých hodinách“ mezi
časem oběda a večerním posezením. A to je
první dobrá předzvěst!
Rozhodli jsme se s restaurací nejprve seznámit prostřednictvím internetu. Webové
stránky jsou zpracovány vkusně, zájemce na
nich naleznete jak stálý jídelní lístek, tak denní
menu, včetně aktuálních cen. Na fotografiích
je možné seznámit se s interiérem restaurace. Předběžně jsme si mohli vybrat jídlo,
které bychom chtěli ochutnat, náš záměr
mohly zhatit buď náhlý impulz v podobě
plných talířů hostů u sousedního stolu,
nebo dočasně chybějící hlavní surovina původního výběru. Postrádali jsme
ovšem vinný lístek, výběr vína nám tedy
umožněn nebyl. I přes tento nedostatek
hodnotíme webovou prezentaci velmi
kladně. Přes internet si můžete také rezervovat místo - za tuto možnost dostává od nás
restaurace palec nahoru.
Při příchodu či příjezdu ke Kovárně zájemce
přivítá exteriér, který ničím zvláštním neoslní,
venkovní přístavek řeší hlavně v létě nedostatek míst v době polední špičky. K nízké budově přiléhá poměrně frekventovaná silnice,
v sousedství se na jedné straně rozprostírá
starší krasická zástavba, na druhé straně stojí
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„Synonymum RaS neznamená, že se
ujímáme úlohy dnes již zaniklého řemesla, známého z historie našich měst,
načež výsledkem naší činnosti bude
likvidace restaurace, která nám padne
pod ruku a nepadne do oka a do úst.
Pouhá náhoda tomu chce, že počáteční
písmena našich jmen evokují tento význam,“ říkají. „Máme v úmyslu restaurace hodnotit z pohledu průměrného
návštěvníka, tj. bodrého Prostějovana,
který si rád dopřeje dobré jídlo a pití
a nehodlá při placení účtu zruinovat
sebe a svoji rodinu. Zároveň chápe,
že existuje určitý rozdíl mezi luxusní
restaurací v centru Londýna a v centru Prostějova. Chápeme také, že si nepochutnáme na ústřicích a svíčkové Wellington za cenu utopence a guláše pro bojovníka s ´pěti´,“ dodávají s úsměvem
a vzkazem, že sice nechtějí být přísným Zdeňkem Pohlreichem, na druhou stranu nikoho však šetřit nebudou! „Zdůrazňujeme, že naším záměrem není někoho skandalizovat, ale spíše upozornit a vyzdvihnout, proč některou restauraci navštívit. Na druhé straně poukázat na to, co možná vedení podniků
a jejich personál nevnímají. Takzvané provozní slepotě totiž časem podlehne každý, ale host, který do restaurace vstoupí poprvé, si určitě nedostatků všimne.“
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ho masa, což je opravdu samostatný oddíl
v jídelním lístku! K tomu pak deset víceméně italských salátů jako hlavní pokrm, samostatná část stálého jídelního lístku se sestává
z jedenatřiceti druhů pizzy. Jak je vidět, nabídka jak poledního menu, tak stálého jídelního
lístku je více než rozsáhlá.
Při objednávání jsme si konečně mohli prohlédnout i vinný lístek. Museli jsme o něj
požádat, neboť návštěvníci zřejmě upřednostňují pivo, popřípadě rozlévané víno (jeden
druh bílého, jeden červeného). Vinný lístek
q $
není nijak obsáhlý, nabízí čtyři druhy bílého
Po vstupu na vás dýchne příjemná atmosféra a čtyři druhy červeného jakostního vína nejvybízející k neformálnímu posezení. Hlavní rozšířenějších odrůd a čtyři druhy přívlastkomístnost, která na vás čeká přímo ze zádveří, vého vína.
je vybavena klasickým masivním nábytkem,
= 
v čele se nachází barový pult. Dále navazují
dva polootevřené malé „salonky“, umožňující
 
lehce soukromé posezení. Výraz „lehce“ volí; 
me proto, že i sem doléhá halas hostů z hlavního prostoru, neboť nejsou uzavřené. Z toho- Pro začátek jsme si jako malý předkrm objedto důvodu nedoporučujeme vyhledávat nali grilované tygří krevety s chilli. Upraveny
restauraci pro utajená jednání ani schůzky byly přesně tak, jak mají být, nebyly ani tvrdé,
záletníků. Založení stolů je standardní, účelo- ani blátivé. Jejich design na talíři i obloha byly
oku lahodící, tvořily harmonizující dojem. Jen
vé a vkusné.
to chilli se nám nějak nepodařilo objevit, buď
Y
v kuchyni právě došlo, nebo kuchař dostal
pokyn šetřit. I přes tento drobný nedostatek
  ;
jsme byli s předkrmem spokojeni.
 ggg
Jako druhý chod jsme zvolili grilovaný filet
Restaurace se zároveň prezentuje jako pizze- z lososa s bazalkovým krémem, opékanýrie a tomu odpovídá nabídka jídel. V poledne mi brambory a steak z vepřové krkovice
si můžete vybírat z osmi položek denního v medovo-hořčičné marinádě s rozmarýnem
menu. Stálý jídelní lístek obsahuje hned čtyři a salátkem ze zelených fazolek, tentokrát bez
předkrmy, osm těstovinových jídel, půltucet přílohy. Losos neměl chybu, propečený
rybích jídel jako pstruh, losos či krevety), ale byl tak akorát, nebyl vysušený a zachoval
také například čtyři druhy jídel z klokaní- si svěží chuť. V přelivu smetana poněkud
nevzhledné garáže. Jako jistou výhodu, při
nulové toleranci alkoholu u řidičů, je možné
brát nedalekou autobusovou zastávku. S místem na zaparkování bývá potíž, největší pak
v době polední špičky, kdy se parkuje všude
v okolí. Podobná situace ale bývá i po zbytek
dne. Parkovací plocha je vysypána kamennou
drtí, takže při vystoupení z auta už nekloužete
blátem, jako tomu bývalo dříve, ale na louže
musíte dávat pozor stále.

upozadila chuť bazalky, ale nebyl to problém zásadní, spíše jen krůček chybějící
k dokonalosti. Krkovice byla o stupínek
tužší, než jsme očekávali a nasládlá chuť medu
k masu nám také úplně nesedla, ale nebyla to
chyba kuchyně, měli jsme si důkladněji přečíst jídelní lístek. Jakostní Chardonnay bylo
za požadovanou cenu velmi slušné. Závěrečná káva nebyla výjimečná, ale patřila k mírně
lepšímu průměru.

'   
Obsluhující servírka nás nenechala dlouho
čekat. Nedala na sobě znát netrpělivost, když
jsme se hned nedostali k výběru z jídelního
lístku, byla příjemná i v situaci, kdy jsme žádali
o radu, co si máme objednat, a dostalo se nám
nejčastější odpovědi: „To záleží na vás, na
co máte chuť, každý má rád něco jiného.“
I když šlo o zaběhnutou dovednost, taková opravdu hostovi nepomůže... Jinak snad
nebylo kvalitě servisu co vytknout.
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Restaurace Na K
Kovárně
á ě jje ttypickým
ik
představitelem dobré restaurace, jídlo
i posezení potěší a uspokojí naprostou
většinu svých návštěvníků. Není to místo,
kam zavítáte ve večerním úboru po návštěvě
koncertu na pozdní večeři a sklenku sektu,
ale na velmi neformální večeři s majitelem
zahraniční firmy (v džínách) si sem zajít
můžete - máme vyzkoušeno. S klidem
v duši můžeme udělit
těna nečekaně vysoko, takže se může stát
- jako v našem případě - že vstoupíte tam, kam
by vstupovat nemělo. Kapacita toalet je velmiomezenáadomnívámese,žepřiplném
provozu může být nebezpečné nechávat
si návštěvu toalety na poslední chvíli...

 wggg
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Budiž nám dovoleno použít pro toalety tento
x ;>
golfový výraz. Štamgasti se vyznají, ale pro
dojem
nového návštěvníka je obtížné se zorientovat.
ří určitě k těm
Není těžké odhadnout, kde se tyto místnůst- Restaurace Na Kovárně patří
ky nacházejí, ale tabulka páni a dámy je umís- lepším, které se v Prostějověě dají navštívit.

K dokonalosti tomuto zařízení chybí
především lepší parkovací možnosti
a také salonek, který by v důstojném
prostředí umožnil uspořádat soukromou rodinnou oslavu pro zhruba dvacet osob. Doporučit Kovárnu však směle
můžeme z pohledu poskytnutí nejen poledního jídla, ale i večerního neformálního
posezení s přáteli.

RaS resumé
5

JAK SE VÁM LÍBÍ V RESTAURACI LA MARCO?
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EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ
JJen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo
i servis na vysoké úrovni. Pokrmy
j připraveny s invencí a z kvajsou
litních surovin. Příjemný interiér, absolutní
čistota všech prostor je samozřejmostí. Bez

obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
vzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na
N
zdejší místo bychom nepozvali
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo mdlé, nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
SNESITELNÉ
atmosféru místa zpříjemnit.
Sem doporučujeme zajít jen tehwww.vecernikpv.cz
dy, nemáme-li nic jiného na výběr.
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zprávy z regionu

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

U SMRŽIC MÁ PŘISTÁT OBŘÍ SKLENÍKOVÉ

RYCHLÝ
! 
NÍK

Vyroste na katastru skleník, který bude
znečišťovat ovzduší a obtěžovat světlem?
SMRŽICE Velkokapacitní skleník na pěstování rajčat by měl vyrůst na katastru Smržic. Zabírat by
měl plochu zhruba dvou a půl hektaru, což je rozloha bezmála čtyř fotbalových hřišť. Dle předpokladů by se zde mělo urodit asi 964 tun rajčat ročně. Místní jsou tímto záměrem zděšeni, odborníci
na životní prostředí však projektu dali zelenou.
Výstavbu skleníku tak zřejmě už nic nezastaví...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

škozování zdraví občanů. Tolik se píše
o problémech s polskými skleníky a zde
něco podobného má vzniknout pět set
metrů od rodinných domů stojících na
Martin
katastru Smržic, Čelechovic a Studence,“ napsal do redakce Večerníku jeden
ZAORAL
z občanů Studence. Obdobného názoru
Nový skleník na pěstování rajčat má vy- jsou i lidé ze Smržic. „Jde o dotace z Evrůst nedaleko areálu bývalé cihelny mezi ropské unie, ne o rajčata a už vůbec ne
Smržicemi a Čelechovicemi. Zde už o zemědělství,“ dodal občan.
společnost Eco Finance Group provozu%;  >   
je bioplynovou i solární elektrárnu a výrobnu lisovaných pelet sloužících k vytá- Negativně se k celému záměru postavilo
pění. Kromě skleníku je plánována také i vedení obce, na jejímž katastru je skleník
přístavba pro úpravu vody a hnojiva spo- plánován. „Důvodem je zejména znečišlečně s expediční halou. „Jedná se o po- tění ovzduší. Už nyní je v dané lokalitě

Øeditel školy konèí
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překročen limit silně karcinogenního
benzo(a)pyrenu. Nelze přitom akceptovat argument, že se tak děje i v jiných
částech republiky. Domníváme se, že po
výstavbě skleníku by mohlo dojít k dalšímu zhoršení této situace,“ láteřila starostka Smržic Hana Lebedová, která zároveň
upozornila i na navýšení dopravy, která
už nyní během sezóny pravidelně „ucpává“ silnici mezi Čelechovicemi a Smržicemi. Starostka se dotkla i problému se
světelným smogem. „Pro rodinné domy
v okolí to bude nepochybně velká změna,“ vyjádřila se naprosto jednoznačně.

„V době přisvětlování rostlin ve skleníku se automaticky zatáhne boční
a střešní stínění. Jedná se o fólii, která
zabraňuje prostupu světla ven. Takto
bude zabráněno světelnému znečištění,“ reagovala na dotaz Večerníku
Lenka Barochová z odboru životního prostředí a zemědělství, která
podrobně popsala celý projekt. „Jako
zdroj vody pro objekt skleníku budou sloužit především srážkové vody,
které budou zachyceny v nádrži a následně využívány pro zálivku. Objekt
bude napojen přípojkami vysokého
napětí, plynu ze stávající regulační
Odborníci z kraje projekt hájí
stanice, tepla z nedaleké bioplynové
Zástupci krajského úřadu v Olomou- stanice a vodovodní přípojkou ze stáci jsou naopak přesvědčeni, že projekt vající studny. Součástí záměru je kotel
životní prostředí výrazněji nezatíží. na zemní plyn sloužící jako doplňko-

vý zdroj tepla,“ vyjádřila se Barochová, která upozornila, že po realizaci
záměru v areálu najde práci dalších
šestadvacet lidí.
W  w

#  

Dle aktuálních informací již obec stavbu
skleníku nemůže zastavit. „Na základě
našich námitek byl projekt doplněn o zastínění. Dále byl plynový kotel na vytápění skleníku nahrazen vytápěním teplem
z bioplynové stanice. Obec využila všech
zákonných možností. Rozhodující slovo
v této věci má Stavební úřad Magistrátu
města Prostějova, který na základě souhlasu všech ostatních dotčených orgánů
vydal povolení ke stavbě. Nám nezbývá
než toto rozhodnutí respektovat...,“ uzavřela Hana Lebedová.

Protivanov (mls) - Letošní školní rok
bude pro Josefa Sedláčka posledním ve
funkci ředitele Základní školy Protivanov.
Učitel českého jazyka a dějepisu následně
odejde do důchodu. Městys Protivanov
v současnosti hledá jeho nástupce. Zájemci se mohou hlásit do poloviny března, termín nástupu je 1. července 2017.

Ve Skøípovì chystají høištì
Skřípov (mls) - Nové multifunkční hřiště by mohlo v budoucnu vzniknout ve
Skřípově. Vedení obce nedávno schválilo vypracování projektu na nové hřiště
v areálu za Slunským. Celkové náklady
na výstavbu by se měly pohybovat kolem 1 600 000 korun, obec chce více jak
čtyři pětiny financí získat z dotací. Hřiště
by mělo být určeno pro všechny míčové
sporty, v zimě se na něm bude dát bruslit.

Bowling v kinì se zavøe
Kostelec na Hané (mls) - Pouze do
konce ledna bude fungovat pivovar
Litovel coby nájemce objektu bývalého kina v Kostelci na Hané. Dosud
zde byla pizzerie a bowling. Vlastníkem nemovitosti je město Kostelec na
Hané, které nabízí vybavené prostory
k pronájmu. Nájemné by mělo činit
minimálně deset tisíc korun měsíčně.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!

 
VYUŽI
JTE AK

2+1  CE
Z

DARM
A
"#$%&%'()*$%+,-'/(,%
"#04#5)5%"#,%46
'7079"%

3

1
'& WW0

akce
platí
1
/XX do konce ledna

!

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
P

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem
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VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

Uplynulou středu 18. ledna po
poledni došlo ve firemním areálu
v Brodku u Prostějova ke krádeži
tašky z vozidla. Dosud nezjištěný
pachatel využil toho, že majitel
neuzamčené vozidlo ponechal
po dobu pětačtyřicet minut bez
dozoru. Spolu s taškou její majitel přišel i o peněženku s osobními doklady, platební kartou
a finanční hotovostí 6 200 korun,
tablet značky Prestigio a dioptrické brýle. Majitel věcí celkovou
škodu vyčíslil na více než třináct
tisíc korun. V případě dopadení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí až
dva roky vězení.

Jednoduchá kořist

V době od července 2016 do současnosti odcizil dosud nezjištěný
pachatel z firemního skladu v ulici
Háj v Kralicích na Hané pracovní
nářadí v celkové hodnotě bezmála padesáti tisíc korun. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta.

Nářadí za 50 tisíc

Předminulou sobotu 14. ledna
dvacet minut před sedmnáctou
hodinou došlo ve vestibulu vlakového nádraží v Nezamyslicích
ke krádeži mobilního telefonu.
Devětapadesátiletý muž přístroj
značky Nokia držel v ruce, když
mu ho neznámý mladík vytrhl
z ruky a z místa utekl. Poškozený ještě zahlédl, jak pachatel
nastupuje do osobního vlaku ve
směru na Prostějov. Muž rychle zareagoval a celou věc i s popisem pachatele ve spolupráci
s pracovníky dopravní kanceláře oznámili na linku 158. Na
jedné z následujících zastávek
pachatele ještě ve vlaku na základě popisu policisté zadrželi.
Třiadvacetiletý muž se ke krádeži přiznal a odcizený telefon
v hodnotě pěti a půl tisíc korun
dobrovolně vydal. Pachatel je
podezřelý z přečinu krádeže, za
který mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení.

Chytili ho ve vlaku!

Uplynulou sobotu 21. ledna dopoledne došlo v jednom z areálů
ve Smržicích k pracovnímu úrazu
třiačtyřicetiletého muže, k němuž
mělo dojít při projíždění nakladače, který ho měl zachytit a způsobit mu zranění. Muž byl transportován k následnému ošetření do
nemocničního zařízení. Příčina,
okolnosti i míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního
šetření.

Zachytil ho nakladač
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ALOJZOV Za chyby se platí, a to
doslova! Na zcela rovné silnici
havaroval minulou středu řidič
se svým terénním automobilem. Skončil mimo komunikaci,
své auto dokázal položit na bok.
Není divu, že od policistů dostal
pokutu!
„Ve středu osmnáctého ledna v deset
hodin došlo na silniční komunikaci z Prostějoviček do obce Alojzov
k havárii osobního automobilu značky Honda. Čtyřiatřicetiletý řidič se
plně nevěnoval řízení a při jízdě na
rovném úseku vyjel vpravo mimo komunikaci. Zde porazil dřevěný sloup
telefonního vedení s betonovou patkou. Po střetu se vozidlo převrátilo
a zastavilo se mimo komunikaci na
levém boku, ke zranění osob při havárii nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
pětašedesát tisíc korun,“ popsal zby-

tečnou havárii z nepozornosti František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol byl u řidiče vyloučen pro-

vedenou dechovou zkouškou. Jeho
přestupek policisté vyřešili na místě
uložením blokové pokuty ve výši 500
korun.
(mik)
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Zdeněk VYSLOUŽIL

Loni osm, letos už třináct. Tolik odvážlivců
našlo kuráž ponořit se do ledových stínavských vod. Pro většinu normálních smrtelníků kuriózní zábava, pro zimní plavce
neodmyslitelný životní styl. Jak se ale celá
akce dostala do Stínavy? „Dcera si s přítelem koupila ve Stínavě domek, a já jako
amatérský zedník jsem jim chodil pomáhat. Starosta Pavel Bokůvka se dozvěděl,
že se otužuji. Slovo dalo slovo a loni jsme
udělali první ročník,“ popisuje vznik prvotní myšlenky Andrej Dzuba a pokračuje:
„Kamarády otužilce mám po celé republice. Je nás tu několik z Blanenska, většina je
Prostějováků, protože jsou domácí. Jsem
rád, že pozvání přijali. I když už nejsem nejstarší, Bobu Páclovi je o dva roky víc.“

KRALICE NA HANÉ Krátce před
Vánocemi se dostavila na již druhou návštěvu Kralic na Hané velmi
početná delegace z partnerské obce
Podgora. Zatímco prvního setkání
se v čase adventu zúčastnili pouze
zastupitelé obce se svými manželkami, tak tentokrát přijel z Makarské
riviéry plný autobus.
Hostitelé připravili pro vzácnou návštěvu pestrý třídenní program. Skládal se
z exkurze do prostějovského, olomouckého i brněnského adventního centra,
nechyběla cesta do farního komplexu a kostela Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou, jehož součástí
byla přednáška o historii celého poutního místa. Své vystoupení si připravili
také členové kralických folklorních
souborů KLAS a KLÁSEČEK, za
které sklidili zasloužené ovace. Přátelé
z Podgory tak odjížděli sice unavení,
ale velice spokojeni.

objednejte si
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Hned tři řidiče pod vlivem zakázaných
látek odhalili policisté na silnicích Prostějovska během pondělí 16. ledna! „Prvním byl dvacetiletý řidič vozidla typu
Škoda Felicia, který byl policejní hlídkou
kontrolován po sedmé hodině ve Vrbátkách. Provedený test na přítomnost
zakázaných látek byl pozitivní na látky
amphetamin a metamphetamin. Řidič
s výsledkem testu nesouhlasil a dobrovolně se podrobil odbornému lékařskému vyšetření. Druhým hříšníkem byl
hodinu před polednem kontrolovaný
jednačtyřicetiletý řidič vozidla Ford
Escort. U toho při silniční kontrole
v Anenské ulici v Prostějově policisté
zjistili přítomnost marihuany a pervitinu. Řidič uvedl, že v pátek třináctého

Michal KADLEC

PROSTĚJOVSKO Už dávno není
metlou lidstva jen alkohol. Jsou to
bohužel i drogy, a co je ještě horší,
pod jejich vlivem čím dál tím častěji
sednou řidiči za volanty vozidel nebo
cyklisté na kolo. Jen během ledna
tohoto roku přistihli policisté na
Prostějovsku pod vlivem drog dvacet řidičů motorových vozidel a dva
cyklisty. Všem hrozí vysoké tresty, ale
odradí je to od podobných hazardů
s bezpečím nejen svým, ale i ostatních účastníků silničního provozu?

ledna vykouřil jednu skleněnku marihuany. Posledním zjištěným ovlivněným
řidičem byl v pondělí šestnáctého ledna
šestadvacetiletý muž z Prostějovska. Ten
byl kontrolován při jízdě Sídlištěm Svobody v Prostějově krátce po šestnácté
hodině. Provedený test ukázal přítomnost látky amphetamin a metamphetamin. S výsledkem testu řidič nesouhlasil
a dobrovolně se podrobil odbornému
lékařskému vyšetření,“ vypočítal pondělní prohřešky řidičů motorových vozidel František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Všem třem řidičům policisté zakázali
další jízdu. „Pro své jednání jsou podezřelí ze spáchání přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten jim
v případě prokázání viny hrozí pokuta
v rozmezí od dvou a půl do dvaceti tisíc
korun a zákaz řízení všech motorových
vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku,“ dodal možné postihy mluvčí prostějovské policie.
To ale nebylo minulý týden všechno!
Hned druhý den přistihli policisté dokonce zfetovaného cyklistu! „V úterý
sedmnáctého ledna po patnácté hodině
kontrolovali policisté v centru Plumlova
třiatřicetiletého cyklistu. Po negativní
dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu policisté u muže provedli
orientační zkoušku na přítomnost ji-

„Impuls k tomuto partnerství vzešel
od našeho zastupitele Jiřího Macháčka. Má v Chorvatsku obchodní partnery a byl to pravě on, kdo se s nimi
začal bavit o možném partnerství
mezi oběma obcemi. Já jsem mu za to
opravdu vděčný, protože udělal hned

na začátku kus práce,“ neopomněl poděkovat starosta Kralic Petr Neoral.
Partnerství mezi obcemi bylo podepsáno v prosinci 2015 a kraličtí občané
od té doby již dvakrát navštívili za výhodných finančních podmínek Podgoru, v červnu i v září byli ubytováni
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Podgoru navštívil, musí uznat, že jde
o nádherné místo s krásným mořem
a vše lemujícím pohořím Biokovo, které je tamější chráněnou oblastí. Věříme,
že v budoucnu tam začnou jezdit i děti
na výměnné pobyty,“ těší se na další
rozšíření spolupráce Petr Neoral. (spo)
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u místních majitelů apartmánů. A zájem
o zájezdy je tak enormní, že se uskuteční i letos. „V polovině června vypravujeme další turnus. Na seznamu má
pan Macháček již přes šedesát zájemců
z Kralic. Ubytování je v apartmánech,
tři minuty od vody, je tam krásně. Kdo
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VRBÁTKY, KRALICE NA HANÉ Je
možné svádět svou vlastní nepozornost na pátek třináctého? To těžko!
Jeden ze šoférů udělal na křižovatce
mezi Kralicemi na Hané a Vrbátkami
fatální chybu. Nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní komunikaci
a o neštěstí bylo postaráno. Při srážce
byli zraněni dva lidé.
„V pátek třináctého ledna ve 13.40 hodin došlo v křižovatce mezi obcemi Vrbátky, Kralice na Hané, Prostějov a Dub
nad Moravou k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů. Sedmačtyřicetiletý řidič vozidla značky Fiat do křižovatky proti dopravní značce ´Stůj, dej
přednost v jízdě!´ od obce Vrbátky vjel
v době, kdy tudy po hlavní komunikaci
od Prostějova řídil jednapadesátiletý
muž automobil značky Škoda. Došlo
ke střetu vozidel, po kterém Fiat zůstal
stát na vozovce. Vozidlo Škoda bylo odhozeno vpravo mimo komunikaci, kde
poškodilo mramorový pomník a svislou

ných návykových látek. Ta ukázala látky
amphetamin, metamphetamin a cannabis. Muž s výsledkem testu nesouhlasil
a odmítl se podrobit odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti
zakázaných látek. Přesto přiznal užití
marihuany v dopoledních hodinách
téhož dne. Další jízdu policisté muži zakázali. Věc bude předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Cyklistovi
hrozí přestupky podle zákona o silničním provozu, zejména za odmítnutí odborného lékařského vyšetření, pokuta až
do výše 50 tisíc korun,“ uvedl Kořínek.
Od začátku roku 2017 je to na Prostějovsku již dvacátý zjištěný zakázanou
látkou ovlivněný řidič motorového
vozidla a již druhý cyklista. Ten je
pochopitelně podle zákona rovněž považován za řidiče. V prvním případě byla
zjištěnou ovlivněnou cyklistkou dvaatřicetiletá žena, která 1. ledna po své havárii
při dechové zkoušce nadýchala 2,49
promile alkoholu v dechu. „Z uvedeného celkového počtu bylo jedenáct řidičů
pod vlivem drog a devět řidičů pod vlivem alkoholu. U šesti řidičů pak naměřená hodnota přesáhla jedno promile, ti
jsou tak podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ostatní
jsou podezřelí z přestupku podle zákona
o silničním provozu,“ dodal regionální
tiskový mluvčí Policie ČR.
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ZDĚTÍN Minulý čtvrtek 19. ledna
krátce před devátou hodinou ráno
doplatila řidička škodovky na nepozornost a podcenění zledovatělé
silnice. Na komunikaci vedoucí ze
Zdětína k místní části Bělecký Mlýn
došlo k nepříjemné havárii.
„Pětačtyřicetiletá řidička osobního
automobilu Škoda nepřizpůsobila
rychlost jízdy povaze a stavu komunikace a v levotočivé zatáčce na
zledovatělé vrstvě sněhu vyjela vpravo mimo silnici, kde se s vozidlem

otočila na pravý bok. Při havárii
utrpěla řidička zranění, se kterým byla
převezena do prostějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc
korun,“ uvedla Miluše Zajícová, zastupující tisková mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. „Její
přestupek policisté vyřešili na místě
uložením blokové pokuty ve výši pěti
set korun,“ dodala Zajícová. (mik)
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pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

dopravní značku. Poté pokračovalo na
pole, kde se zastavilo,“ uvedl ke srážce
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo ke zranění
řidiče a spolujezdkyně z vozidla Škoda.
„Ti byli vozidlem zdravotnické záchranné služby převezeni do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sedma-
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šedesát tisíc korun. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“
doplnil Kořínek.
(mik)
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Právě sedmasedmdesátiletý plavec
VIDEO&FOTO
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
z TJ Haná Prostějov byl nejstarším
GALERIE
pro Večerník
účastníkem. Mezi ekipou otužilců
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
byla ale také například letošní mistU TOHO
ryně světa Dana Zbořilová. Největší
„šoumenkou“ se ale ukázala Gabriela
STÍNAVA Třináct statečných. Stínavské tůně byly v nedělJežková, která v sobotu plavala závod
v Polsku, ale pozvání neodmítla. Ještě
ním popoledni v obležení. Konal se zde totiž druhý ročník
předtím, než vstoupila do vody, předvedotužileckého plavání. Třeskuté mrazy předchozích dnů
la četným divákům nový piercing v pupísice trochu polevily, přesto bylo okolo šesti pod nulou.
ku a pouze v plavkách si nasadila brusle
Vodní hladina tůní byla logicky pokryta silným ledem, ktea vysekla několik krasobruslařských čísel.
„Koupel byla velmi příjemná. Jsme na
rý bylo třeba prořezat.„Vyřezával jsem to celé dopoledne,“
tak chladnou vodu už zvyklí, letos jsme
prozradil Večerník Andrej Dzuba, nestor zimního plavání
už byli v tak studené vodě několikrát. Na
 
z brněnského klubu Fides, jenž tradici stínavské akce před
podzim to bývá horší, tělo ještě není tak '           $  % 
zvyklé. Otužilci se musejí sžívat s teplotou postupně,“ pronesla s drkotajícími zuby níčko. Oproti loňsku je více účastníků
rokem založil. Naše redakce se zajela podívat...
plavkyně TJ Haná Prostějov. „Ve Stína- i diváků. Myslím, že se jim to líbilo.
vě se nám líbí, máme to zde rádi. Navíc O rybníky se staráme, po letech se koAndrej Dzuba je dlouholetým nestorem nečně i bruslí. Pravidelně uklízíme sníh
saaa
saa
zimního plavání. Přijeli jsme ho velmi rádi a bruslíme i večer. Otužilci jsou letos po*#! 
podpořit,“ dodala se zmrzlým úsměvem. druhé a myslím, že už to bude tradice,“
Otužování je pro všechny, kteří se mu ohlédl se za nedělním odpolednem.
věnují, neodmyslitelnou součástí ži- Přestože samotná koupel trvala něco
vota. „Člověk je více odolný, má lepší okolo patnácti minut, lidé se dobře
náladu, je více v psychické pohodě. Já bavili dál. V roztopené udírně se hřálo
bych to doporučila každému, kdo má cigáro, z várnice voněla domácí čočkozdravé srdce. Sama na sobě pozoruji vá polévka, k dostání byl čaj. Kdo měl
nárůst imunity,“ potvrdila Gabriela chuť na něco ostřejšího, také se dočkal.
Ježková.
Stínavští hasiči jsou přece jenom za ty
@&   ) )  &  (    '%   &( &  % - R  $ (  :  )  #   
S průběhem akce byl očividně spoko- roky zkušenými organizátory, napří(
&  %   
 %   0
jený i stínavský starosta Pavel Bokůvka. klad letní Traktoriáda je akcí přesahu„Pěkně zamrzlo, dnes navíc svítí slu- jící region.

Ve vodě a sněhu dováděly krásné víly i urostlí chasníci

STÍNAVA SE PROMĚNILA V LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
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aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...
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„NA REHABILITACI JSOU KLADENY STÁLE VYŠŠÍ NÁROKY“

Centrum v prostějovské nemocnici vede už pátým rokem primář Petr Konečný
PROSTĚJOV
Ě
Nikdo neví, kdy
bude potřebovat pomoc druhých... A když vás potkají rozsáhlé zdravotní trable, je právě
Centrum léčebné rehabilitace
Nemocnice Prostějov, která patří do skupiny společnosti Agel,
tím místem, jež vás může vrátit
na správnou cestu. V jeho čele
stojí od konce roku 2012 MUDr.
Petr Konečný, který je dle názorů
mnoha expertů mužem na svém
místě a i přes svůj relativně mladý
věk je v odborných kruzích uznávanou osobností. Vedle své hlavní
profesní činnosti v prostějovské
nemocnici se věnuje i pedagogicko-vědecko-výzkumným aktivitám. Pravidelně také publikuje
a přednáší, absolvoval odborné
stáže v Kanadě či Rusku. Večerník
se na něj obrátil s žádostí o rozhovor, který má čtenáře více a lépe
zasvětit do kouzla rehabilitační
pomoci...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptal
Zdeněk
VYSLOUŽIL
 Vaší specializací je rehabilitace. Bylo to vaše prvotní rozhodnutí, jaké kariéře se věnovat?
„Začínal jsem ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde jsem nastoupil na
rehabilitační oddělení. Tehdy byla
rehabilitace jako nástavbový obor.

Proto jsem si musel dodělat základní
obor, kterým byla neurologie. Čtyři
roky jsem tak pracoval na neurologii.
Pak jsem se vrátil zpátky na rehabilitaci - tehdy již na Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace.
Na rehabilitační klinice Fakultní
nemocnice a lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsem
pracoval patnáct let. V roce 2010
jsem dostal nabídku dělat šéfa rehabilitace v Brně, konkrétně v Nemocnici Milosrdných bratří. Po dvou letech jsem se vrátil zpátky na střední
Moravu, do Prostějova. Zde jsem
navázal na práci svého předchůdce,
zintenzivnili jsme spolupráci především s ortopedicko-traumatologickým oddělením. Nově jsem zavedl
neurorehabilitaci, to znamená, že
se specializujeme na pacienty po
mozkových příhodách.“
 Vaše oddělení nyní prochází
velkou rekonstrukcí. Bylo to už
potřeba?
„Do Centra léčebné rehabilitace
se výrazněji investovalo poprvé po
pětadvaceti letech. Nově je zrekonstruována ambulantní i lůžková
část, v lůžkové části proběhla kompletní rekonstrukce veškerých sítí
a podlah. Na každém pokoji je tak
v současnosti vlastní sociální zařízení, výrazně se zlepšil i další komfort
hospitalizovaných pacientů. Jsme
v současnosti na úrovni lázeňských
zařízení, jako například Lázně Slatinice nebo Teplice nad Bečvou.“ (úsměv)
 Jakou máte lůžkovou kapacitu?
„K dispozici máme třicet lůžek
umístěných v jedno a dvoulůžkových pokojích. Jak jsem říkal, všech-

ny jsou plně vybavené, mají vlastní
umyvadlo, záchod a sprchu.“
 Znamená to tedy, že máte
v rámci republiky nadstandardní
zařízení?
„Co se týká rehabilitace, patříme
k top zařízením. Jsme schopní zajišťovat takovou péči, jakou mají
špičkové fakultní nemocnice. Pokud
srovnám nejbližší Fakultní nemocnice v Olomouci či Brně, musím
přiznat, že jsme opravdu stejně vybavení jak po materiální a přístrojové stránce, tak i co se týká zázemí. To
je ale jen jedna část. Naší obrovskou
devízou je pak velká ambulance...“
 Čím je výjimečná?
„Disponujeme dvanácti samostatnými fyzioterapeutickými pracovištěm,
velkou tělocvičnou pro skupinové
cvičení a tělocvičnou pro mechanoterapii (cvičení na přístrojích). Navíc
máme velký bazén, velké moderní
zařízení na elektro a magnetoléčbu.
Perfektně vybavené máme i ergoterapeutecké pracoviště.“
 Co vlastně znamená ergoterapeutické pracoviště?
„Je to takové specifikum v rámci
celé Moravy. Jedná se o mimo jiné
o upravenou a speciálně vybavenou
kuchyňku pro postižené pacienty.
Pacienti po ochrnutí horních končetin se tam učí sebeobsluze. Cvičí
si tam techniky například jak ukrojit
chleba, uvařit si čaj, trénují jemnou
motoriku. Jsme také jedno z prvních
zařízení v republice, které má robota
na rehabilitaci ruky.“
 Robot, to zní tajemně...
„Jedná se o takovou specifickou robotickou ruku, která pomáhá rozcvi-
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čovat ochrnuté prsty a omezenou
hybnost horní končetiny. Máme
ho zde rok a půl. Na základě našich
zkušeností si ho už pořizují i další
rehabilitační pracoviště v republice.“
(úsměv)
 Dalším plusem Centra je
i logoped.
„Zaměřuje se na léčbu nejen poruchy mluvení, ale zvláště polykání
potravy. Jedná se o pacienty po mrtvicích, po krvácení do mozku nebo
po operacích krku.“
 Jaká je vůbec skladba vašich
pacientů?

kovou část, protože už v tuto chvíli
je kapacita naplněná. Požadavky na
rehabilitaci jsou přitom stále vyšší.“
 Z vaší řeči vyznívá, že vám
osud Centra leží hodně na srdci...
(úsměv) „Já jsem rád, že naše oddělení funguje perfektně jako
zdravotnické zařízení. Věnuji se
i výzkumné práci, přičemž naše
pracoviště není výzkumné. Do
budoucna bych chtěl zintenzivnit
spolupráci s Lékařskou fakultou
a fakultou zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci,
protože to je výzkumné pracoviště.

„Lidé by měli denně nachodit minimálně pět,
ideálně až deset tisíc kroků. Pokud by to bylo
ppřevedeno na čas, tak jde o dvacetiminutovou
až hhodinovou procházku. V každém případě by
všichni měli využít příležitost, jak se projít...“
vš
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jsou nemocní po mozkových příhodách, třetí oblast představují lidé
s bolestí zad.“
 Bolavá záda jsou civilizační
chorobou. Co je jejich příčinou?
„Souvisí to s tím, co nám civilizace
přináší. Lidé mají dostatek potravy, to znamená, že problémem je
nadváha. Páteř tak nese větší zátěž.
Dalším faktorem jsou automobily
a sedavý způsob života. Lidé méně
chodí, mají málo přirozeného pohybu. Čím více se sedí, tím více má člověk zatuhlé zádové svaly a naopak
břišní jsou ochablé. Další příčinou je
psychický stres. Žijeme v době, kdy
jsou na nás kladeny velké nároky,
stres se tak přenáší i do páteře. Říká
se tomu psychosomatizace. Devadesát procent problémů bolestí zad
přináší výše uvedené příčiny.“
 Kolik času byste denně doporučil prochodit?
„Minimálně pět tisíc kroků. Ideální
by bylo deset tisíc. Pokud by to bylo
151204111262
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převedeno časově, tak denně dvacetiminutová až hodinová procházka.
Lidé by měli využít každou příležitost, jak se projít.“
 Doporučujete lidem, aby chodili. Jdete jim příkladem?
(úsměv) „Snažím se. Někdy je to náročné, protože jsem časově docela
hodně vytížen. Jezdím přednášet
do Brna, mám i úvazek na Fakultě
zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci. Pracuji tak denně
dvanáct hodin. Každý den mám dvě
práce. Víkendy a úterky mám ale vyhrazeny na sport. Chodím kondičně

boxovat. Přes léto jezdím na kole,
v zimě lyžuji. Hodně se nachodím
ale i v nemocnici. Během konzilia
jsem si vzal krokoměr a zjistil, že
nachodím právě okolo deseti tisíc
kroků. Pohyb patří k životu, když to
vyjde, sportuji.“
 Kolik denně projde vaším centrem pacientů?
„Máme zde patnáct pracovišť. Spočítali jsme, že se nám za hodinu vystřídá okolo stovky pacientů. Denně se
tak jedná o pět až šest set pacientů.
Na lůžkovém oddělení je to pak okolo šedesáti pacientů za měsíc.“
 Vaše pracoviště prošlo výraznou rekonstrukcí, je už podle vašich představ?
„Máme ještě velké plány. Rádi bychom pacientům nabídli možnost
léčby pomocí co nejvíce robotických přístrojů. Snad se nám do budoucna podaří zakoupit různé roboty na rehabilitaci chůze, držení těla.
Přístroje na zmírnění bolesti. To vše
máme v plánu v horizontu nejbližších tří let. Chceme také rozšířit lůž-

Dovedu si představit, že praktická
výuka a částečně i výzkum by mohly probíhat zde v Prostějově.“
 Je vůbec něco, co vám v Prostějově chybí?
„Samozřejmě, pracoviště není ještě stále plně dovybaveno. To je ale
otázka času a peněz. Budeme se
muset rozšířit i personálně, jak jsem
zmínil, na rehabilitaci jsou kladeny
stále vyšší nároky. Lidí, co potřebují
tuto pomoc, přibývá. Máme velké
plány například na dětskou rehabilitaci. Chybí nám třeba psycholog.
Jako primář jsem spokojený s tím,
že mám velmi dobře fungující tým.“
 Máte i nějaký sen, jenž je
vzhledem k financím nereálný?
„Existuje speciální robot, jenž zajišťuje
chůzi. Původně je používali v armádě,
v současnosti se už vyrábí i pro pacienty. Jeden přístroj ale stojí čtyři miliony
korun... V tuto chvíli by ho musela
zaplatit nějaká nadace nebo bychom
museli získat dotaci. Určitě by nám
to ale pomohlo v léčbě pacientů, kteří
jsou ochrnutí a mají poruchy chůze.“

vizitka
MUDR. PETR KONEČNÝ, PH.D., MBA

✓ narodil se 27. června 1972 v Olomouci
✓ ženatý, manželka Kateřina, syn Jan (18)
✓ vzdělání: 1990-1996 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, 2004-2011 Postgraduální doktorandské studium na LF UP
Olomouc, obor neurologie, 2012-2013 manažerské studium CEMI
✓ odborná praxe: 1996-1998 Rehabilitační oddělení FN Olomouc sekundární lékař, 1998-200 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
– sekundární lékař, 2000-2010 Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství FN a LF UP Olomouc - sekundární lékař, 2011-2012 Oddělení rehabilitace NMB Brno – vedoucí lékař (primář), 2012 - dosud
Centrum léčebné Rehabilitace nemocnice Prostějov, SMN a.s. - vedoucí
lékař (primář)
✓ zahraniční stáže: Rehabilitační oddělení v robotické laboratoři Univerzitní Nemocnice Footshill, Calgary (Kanada), vědecko-výzkumná
stáž léčba a rehabilitace spasticky, Moskva (Rusko)
zajímavost: ve volných chvílích se věnuje kondičnímu boxu, lyžování a cyklistice

letos slavíme jubileum...

Po letech, kdy se za lyžováním a vůbec všemi zimními radovánkami muselo z Hané
jezdit stovky kilometrů daleko, se tentokrát situace radikálně změnila. Celé týdny
mrzne, až praští, načež teplomilní Hanáci si také mohli užít i nezvykle bohaté sněhové nadílky. V plné permanenci tudíž jsou zamrzlé rybníky, sokolové v obcích ledují
víceúčelová hřiště a bruslaři dokonce po letech mohou brázdit i zamrzlou přehradu.
Stejně tak si užívají i běžkaři, kteří najdou v celém regionu spoustu zajímavých tras.
Vyznavači sjezdového lyžování pak mohou využívat areál v Kladkách nebo blízkých
Hlubočkách. Na „dostřel“ jsou i blízké Jeseníky, pro které hovoří i dobré vlakové spojení. V dnešní tematické straně pak máme pro vás hned několik tipů, kam vyrazit...
Texty připravil: Zdeněk Vysloužil

téma Večerníku
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Zima v plném proudu
8/? W!? W/78]
  / 39
Slabé zimy posledních let jsou
zapomenuty. Na přelomu roku
2016/2017 vtrhla do Čech pravá nefalšovaná ladovská zima.
Dříve narození vzpomínají,
kdy naposledy bylo podobné
počasí. Děti předškolního a raného školního věku pak hledí
s očima navrch hlavy, co že se
to vlastně venku děje.

www.lyzovanikladky.cz
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peném lesy s výhledem do okolí
z nejvyššího bodu celé oblasti
z výšky 610 m. Sjezdovka je díky své
členitosti vcelku zajímavá, její délka
710 m patří mezi nejdelší v širokém
okolí. Obsluhu zajišťují dva vleky.
Starší poma a novější dvoukotvový
vlek. Pro nejmenší je pak k dispozici
dětský lanový vlek a celá sjezdovka je
i osvětlena pro noční lyžování.

Mnozí z nás oprášili v depozitáři
uložené brusle a vyrážejí se svými
dítky na zamrzlé rybníky i další
vhodné ledové plochy. Momentálně se dá bruslit opravdu všude, kde
se nachází nějaký rybník nebo říčka.
Lákadlem je samozřejmě i plumlovská přehrada, po jejíž ploše se dalo
klouzat naposledy ještě před jejím
čištěním.
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Náročnější lyžaři, jejichž rozpočet
nedovoluje návštěvu rakouských ledovců, předražených Krkonoš nebo
slovenských Vysokých Tater, se spokojí s blízkými Jeseníky. Nádherné hory
ležící v dojezdové vzdálenosti od Prostějova skýtají vskutku přehršel zimních
letovisek s nadstandardní nabídkou.

Mnohaletý půst skončil i běžkařům.
V prvních týdnech roku 2017 dokonce těm z okrajových částí Prostějova stačilo vyběhnout za ‚barák´
a byli na stopě. Momentálně sníh
v blízkém okolí města zmizel, ale
v okolí Konicka se dostatečná zásoba stále drží.
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Solidním vybavením, co se týká
sjezdovek, se honosí například Petříkov. Známé středisko zimní a letní
rekreace má k dispozici hned čtyři
vleky. Dva ve Ski areálu KASTE, kde
najdete i dětský vlek. Celkově jsou
v Petříkově tři červené sjezdovky
v délce 700 až 900 metrů, pro děti
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V solidní vzdálenosti se nachází i areál v Hlubočkách. Ideální pro rodiny
s dětmi, protože disponuje i svahem
pro sáně a boby. Pro náročnější lyžaře pak je i červená sjezdovka v délce
šesti set metrů. Pro děti je padesátimetrový kopec se čtyřmetrovým
převýšením. Celý areál je navíc uměle osvětlen, takže se dál lyžovat až do
večerních hodin. Vlaková zastávka
se nachází přímo naproti areálu.

17011920062

Nejsnáze dostupnou možnost lyžování obyvatelům Prostějovska nabízí
areál v Kladkách, který je vhodný
jak pro začátečníky, tak i pro středně pokročilé lyžaře. Najdete ho jej
obcí Kladky v malebném prostředí
přírodního parku Kladecko obklo-

a začínající lyžaře pak dvě modré (50
m a 500 m). V Petříkově jsou připraveni i na lyžařský nápor, na okraji
obce je zřízeno záchytné parkoviště,
ze kterého jezdí pravidelně Skibus
až pod sjezdovky. Vlaková zastávka
Ostružná je cca 2,5 km od Petříkova.

17012010066

17012010065

@ 

16112413355
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LVI - 22.7. až 22.8. Trochu se vám
začínají zapalovat lýtky, a to je jaro
ještě hodně daleko! Nedá se vyloučit, že v těchto dnech zhřešíte a dopustíte se nevěry. Jako naschvál se
to dozví váš partner, očekávejte tedy
velkou bouřku.
PANNY - 23.8. až 22.9. Konečně
jste se rozhodli udělat něco s resty,
které máte na úřadech. Vystojíte si
ale pořádné fronty, protože takových
flinků jako vy je mnohem víc. Při čekání se ale lehce můžete seznámit s
vlivnou osobou.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Řekl vám už
někdo, že byste měli více dbát o svůj
zevnějšek? Pokud ještě ne, tak vás to
čeká už tento týden a bude to pořádná ostuda! Rychle se sebou něco
udělejte, přece nechcete takto strašit
do nekonečna.
ŠTÍŘI - 24.10. až 22.11. Celkem
jednoduše přijdete k trochu větší
sumě peněz, což vám okolí bude závidět. Dejte si pozor na nejbližší kolegy, budou vás chtít obrat. A už vůbec
nikomu peníze nepůjčujte, máte je
těžce vydřené.

BERANI - 21.3. až 20.4. Do cesty vám vstoupí člověk, ze kterého
budete na nervy. Pořád bude něco
chtít, pořád vás bude honit. Nedá se
nic dělat, buď si vezměte dovolenou
a počkejte, až dotyčný zmizí, nebo
ho ostře odmítněte.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Můžete se
celkem radovat, uprostřed tohoto
týdne se dostaví první optimistické
výsledky vaší dlouhodobé snahy. Půjde o obchodní záležitost, kterou jste
velmi pečlivě plánovali. Posypou se
první penízky.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Bude to
pro vás šok, ale známý vás pozve na
výlet do velmi exotické země. Takové nabídky se neodmítají, takže po
celý týden si budete lámat hlavu nad
tím, jak to říct nadřízeným. Nebojte,
pustí vás.
RACI - 22.6. až 22.7. Obdržíte dárek, který nejprve budete chtít odmítnout. Pak ho ale rozbalíte a štěstím vyskočíte až do stropu. Dotyčný
dárce vám udělá radost, ale pozor!
Nic není zadarmo, takže onen dobrodinec bude něco chtít.

INFORMUJE

en?
šd

Je teprve konec ledna, takže přestaňte uvažovat
o jaru! Jsou to sice krásné myšlenky, ale hodně předčasné. Zima dá Prostějovanům ještě co proto, což všichni
poznáme na nekončící chřipkové epidemii. Ovšem
trocha zvýšeného pohybu neuškodí!

Ja

Prostějova

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Druhá vlna EET vypukne v březnu,
týká se čtvrt milionu podnikatelů
Start první vlny elektronické
evidence tržeb (EET) v prosinci
2016 byl jen jakýmsi zahřívacím
kolečkem. To hlavní vypukne 1.
března 2017, kdy se rozjede druhá
vlna zaměřená na tržby z maloobchodu a velkoobchodu.

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Podaří se vám přesvědčit partnera
a společně si vyjdete na večeři do
restaurace. Původně romanticky
naplánovaný večer se však změní na
horor. Budete okradeni, navíc nepoznáte ani jak!
KOZOROHOVÉ - 22.12. až 20.1.
Pozor na sousedy, mají na vás pifku!
Nedivte se, dlouhodobě je dráždíte
častými nočními mejdany a navíc zanedbáváte úklid společných
prostor. Nedá se nic dělat, musíte se
okamžitě polepšit.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Čekají
vás ostré spory, ne vždy totiž dokážete najít společnou řeč se svými
kolegy. Některé vaše plány jsou sice
kvalitní, ovšem ani náhodou nejste kolektivní hráči. Vaše obliba tak
bude logicky klesat.
RYBY - 21.2. až 20.3. Máte hluboko do kapsy, ale půjčovat si peníze
je přece pod vaši úroveň. Spíše by
to chtělo dobrý obchodní nápad,
abyste se konečně zahojili. Naštěstí si
vzpomenete na radu svého kamaráda a uvedete ji do praxe.

Druhá vlna se dotkne jak obchodníků, jako jsou velkoobchody, supermarkety a jiné kamenné obchody,
stánky a tak dále, tak obecně i podnikatelů v jiných oborech, kteří prodávají svým zákazníkům zboží, za které
inkasují hotovost. Pokud se nejedná
o prodej vlastní produkce. Jde tedy

například o autoservisy prodávající
svým zákazníkům autokosmetiku,
stánky s občerstvením prodávající
balenou vodu a podobně.
Druhá fáze elektronické evidence
tržeb se může dotknout i obchodníků, kteří hotovostní tržby v pravém
slova smyslu nerealizují. Do této
skupiny spadají zejména e-shopy s
různým zbožím, které budou elektronické evidenci podléhat i v případě, že úhrada za nákup bude realizována prostřednictvím karty či v
některých případech platbou přes
prostředníka.

Druhá vlna se bude týkat přibližně
250 000 podnikatelských subjektů.
Oproti zhruba 2,7 milionu účtenkám denně, které systém eviduje v
současnosti (kdy jsou jeho součástí
restaurace a hotely), vzroste od března jejich objem na zhruba 30 milionů denně.
Ministerstvo financí před startem druhé vlny žádné posilování
systému neplánuje, systém byl
dostatečně dimenzován tak, aby
zvládl i počty účtenek ve druhé
vlně evidence, včetně případných
špiček.
Zdroj: www.businessinfo.cz
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OD 23. DO 29. 1. 2017
VÝPRAVA ZA TEMNOU OBLOHOU – KLENOTY ZIMNÍHO NEBE se koná v sobotu, avšak pouze
za dobrého počasí. Pozorujeme dalekohledem Dobson o průměru 40 cm. Sraz v 17:30 u kostela Nanebevzetí
P. Marie v Mostkovicích. Aktuální informace o konání akce můžete získat na mobilu 724 013 039. Vstup zdarma.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, a v pátek od 18:30 hodin. Pro děti s rodiči
pořádáme pozorování ve středu v 17:30 hodin. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin: „ZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

nákupní servis
pro vás

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Nescafé gold 200g

259,00

-

259,00

259,00

259,90

-

Jacobs aroma
standard 250g

49,90

-

74,90

74,90

52,90

59,90

Nescafé classic crema 200g 149,90

-

149,90

79,90

109,90

149,00

Jihlavanka standard
mletá 75g

22,90

-

24,90

39,90

49,90 (150g)

-

Tchibo family
mletá 100g

-

-

41,90

39,90

39,90

-

49,90

-

99,90

-

99,90

-

Douwe egberts
mletá 250g

Naše

Obec: Žárovice, Hamry, Vícov
Dne: 7. 2. 2017 od 07:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Žárovice a Hamry vč. chatových
lokalit a areálu střelnice, dále areál
ZD Vícov a fotovoltaická elektrárna u Vícova. Odběratelské TS:
Hamry vojsko (č. 300755), Vícov
3. v ZD (č. 300468), FVE Vícov (č.
702169).

Obec: Žárovice, Hamry, Vícov
Dne: 9. 2. 2017 od 07:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Žárovice a Hamry vč. chatových
lokalit a areálu střelnice, dále areál
ZD Vícov a fotovoltaická elektrárna
u Vícova. Odběratelské TS: Hamry
vojsko (č. 300755), Vícov 3. v ZD (č.
300468), FVE Vícov (č. 702169).
E. ON Česká republika, s.r.o.

Stal se z toho ranní rituál, bez kterého někteří už ani nejsou takřka schopni nastartovat nový den. Dát si v poklidu ranní kávičku patří k tradičním návykům většiny
Čechů, Prostějovany nevyjímaje. A tak je dobré vědět, že klasickou od Jacobs aroma
i Jihlavanky koupíte nejlevněji v Albertu, kde rovnou vemte i mletou kávu Douwe egberts. U Nescafé classic crema vás ohromí cena v Kauflandu, kde stejně jako v Tesku
najdete nejvýhodnější cenovku značky Tchibo family. Pro Nescafé Gold můžete zajít
hned do tří marketů.
Přejeme pěkný zážitek!
Průzkum proveden ve středu 18. ledna 2017
17012020068



Obec: Prostějov, Domamyslice
Dne: 6. 2. 2017 od 07:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Domamyslice s ulicemi:
Domamyslická od č.90 a 45 po
č.98 a 57 vč. ul. po č. 51 a 53, ul.
Žitná od č. 14 po č. 22, pekárna,
č. 21 (obchod), dále celé ul. Na
Splávku, V Loučkách, Za Humny
č. 5-10.
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Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

14,4

Rostislavova
Rostislavova
8
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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Sháním ke koupi 1+1. 792 284 168
Pronajmeme cihl. byt 2+1 + balkon
v pěkném a tichém prostředí v Pv.
Tel.: 608 844 050
Hledáme ke koupi RD nebo byt
v Pv a okolí, i k rekonstrukci. Tel.:
776 878 002 i SMS
Prodám RD v Ohrozimi, pouze zařízený, vyšší nabídka. Info na tel.:
722 142 254

       2,
     ! 2. PENB - B.    

L'4 *K', $'"5
;IDI> také M ; / ?  ?I ND> 
pro>:>?I ?ID >?>H>9= :O> ; ?>;  9=
D:? ;!
*>>P   FF CG

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hotovosti. 774 409 430
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Pronajmu byt 3+1 v RD, telefon:
606 178 431

 !   "#$   #%#& ' *+%/  // !6
 '  !' "   2. PENB - G.   " 

Volejte: 723 335 940
F8 
!"# #! 9?
8 #9=> ?!&!
!C"# #!9?
Volejte: 739 322 895
R -I:! -? 9
!"#
"?=> O> "9=
: !G"# #! 9?
;=A:?I N  ? ! -! K>=A  !G"#
;=A:?I N  ? ! -! K>=A
!G"#
Volejte: 739 322 895
">#?I ND>> 1?? ! 3.594m2 G"#SF
D>> NT! DU? "9= 1810m2 !G!"#
->;?I ND>> D 525m2
!"#
->;?I ND>> D 510m2
GC!"#
 >?I :T - 9 
! !"#

/  " J+ '  ,4 & J'  Q  '

 # $!% $& "#%8$ &    % &
 //    : 2' %/ ' 8/  +%' ;<  %/   +'
=>% #8%/     ' "?*@ A @'   ' (&)

VOLEJTE: 739 322 895
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Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

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

Volejte: 739 322 895
/ 8 D
F!CF!FG"#
/ 8 D
F! C!"#
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Hledáme ke koupi byt 3+1, i k rekonstrukci, 774 409 430
Pronajmu byt 2+kk, novostavba, 55
m2, 2 n.p. s výtahem, ul.Kostelecká,
PV, část. Zařízený.9 500 Kč vč. inkasa.
Volný od 1.3. Tel.: 777 956 050.
Koupím dům se zahradou v PV nebo
v okolí. Tel.: 773 513 220
Pronajmu rek. příz. byt 2+1. Telefon:
739 964 498

Dne 22.ledna 2017
uplynulo 3. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka KOVÁŘE
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Věra a děti s rodinami.

Dne 14. ledna 2017
by se dožil 70-ti let
pan Milan KLEINER
a zároveň dne 25. ledna 2017
si připomemene
10. výročí jeho úmrtí.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 29. ledna 2017
uplynou 3 roky od chvíle,
kdy nás opustil
pan Pavel DOLEŽAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

*$5Éæ(²352'(-

Dne 26. ledna 2017
uplyne rok, kdy nás navždy opustil
pan Václav VEBR
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka, syn s rodinou.
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Kompletní nabídku najdete na:

www.realitypolzer.cz

www.jhreality.cz

PRODÁM

SLUŽBY

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Montáž, opravy žaluzií a sítí. Tel.:
602 764 713
Stříhání a úprava psů v Prostějově,
tel.: 774 942 100
Nabízím vedení účetnictví, telefon:
775 664 179
Stěhování, vyklízení Hájek, tel.:
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Prodejna Ivka Plumlovská ul.21 nabízí
nové vzory zimní obuvi i na velmi problematické nohy (široké nárty, kotníky,
Projekt VAŠEHO DOMU: pasivní ostruhy) a velký výběr teplé domácí
včetně vyřízení dotace, nízkoenerget- obuvi. Otevřeno 10:00 – 17:30 hod.
ický, 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)
16011421482

Úpravy a opravy oděvů, telefon:
732 466 293

Zahrajeme na plesu, svatbě, večírku
apod. T.: 608 539 783

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě
dnes. Tel.: 603 218 330

SEZNÁMENÍ
Rozvedený 54 letý/180 se rád seznámí
se ženou pro společný život. Telefon:
775 682 084

ØÁDKOVÉ

objednejte si
  
 

Dne 24. ledna 2017
uplyne 25 roků od úmrtí mého manžela
pana Vladimíra JIRÁKA
z Bedihoště
a zároveň 31. ledna 2017
uplynou 3 roky od úmrtí mého syna
Vladimíra JIRÁKA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Růžena
a celá rodina.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

Dnes, tj. 23. ledna 2017
vzpomínáme
první smutný rok, co nás opustil
pan Emil EGG
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Dne 26. ledna 2016
uplyne 5 přesmutných roků
od náhlé smrti naší milované
manželky, maminky a babičky
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
František, syn Petr s rodinou,
dcera Pavlína s rodinou a sestry
s rodinami. Děkujeme všem, kteří ji
znali a měli rádi a vzpomenou s námi.

Dne 26. ledna 2017
by se dožil 65 let
pan Karel LUC
ze Smržic
a zárověň dne 27. března 2017
si připomeneme
25. výročí od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali
a měli rádi vzpomeňte s námi.
Děkují a s láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
tel.: 582 332 100
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

www.vecernikpv.cz

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

Pohřební služba Pavel Makový
    
Poslední rozlouèení
Věra Zapletalová 1934
Mořice Pondělí 23. ledna 2017
Vojtěch Bartošek 1938
Bílovice Michal Šikling 1991 Prostějovičky 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Libuše Krejčí 1962
Brodek u František Ježek 1942 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 24. ledna 2017
Prostějova
Blanka Sekaninová 1955
Prostějov Milada Brichtová 1920 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Nenálová 1933
Prostějov Středa 25. ledna 2017
Milada Kořínková 1945 Ondratice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
RNDr. František Matyášek CSc. 1931
Prostějov Jaroslava Jurníčková 1922 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Václav Zaoral 1924
Olomouc Čtvrtek 26. ledna 2017
Libuše Vysloužilová 1931 Vrahovice Jaromír Čech 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Klíč 1924
Prostějov Pátek 27. ledna 2017
František Bouda 1934
Prostějov František Kubíček 1949 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Lidia Kolbová 1924
Prostějov Pavel Dostál 1948 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Ponížilová 1923
Jaroslav Kalandřík 1932
Výšovice Marie Kalábová 1940
Prostějov
Klenovice na Hané Jindřich Černý 1947
Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

UZÁVÌRKA
15021020132

Zveme vás do útulného a zábavného clubu
Portorico na Brněnské ulici, naproti hřbitova . Tanec u tyče, šampaňské zdarma, rozvoz limuzínou. Masáže, tantra masáže, sado
maso show. Tel.: 775 027 321

Zůstal jsi
v našich srdcích...

KOUPÍM

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie
dříví – krácené. Cena 500 Kč/prms., umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha
vč. DPH. Doprava zajištěna. Tel.: 2 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
582 371 493 nebo 605 405 953
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům,
AKCE! Prodej bukového palivového ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich
dříví. Cena 500 Kč/prms. Doprava Skácel, tel.: 608 805 775, www.gupv.cz
zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Neza- PO - PÁ 11:00 – 16:00 hod.
myslic. Tel.: 582 388 101
Aukční ceny ihned v hotovosti zaProdej palivového dřeva, polena 33cm, platíme za kvalitní obrazy 17. - 20.
metrovky, odřezky od pily, uhlí a brikety století, zlaté a stříbrné mince, hodiCena od 490 Kč/m. Doprava zajištěna. ny a hodinky, zbraně, stříbrné předTel.: 734 481 013
měty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotZD Moravan Domamyslice
né předměty, nejlépe celé sbírky či
Sad Mostkovice
pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Prodej jablek
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele) Vykupujeme starý nábytek do roku
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
Tel.: 602 510 465
nástroje, staré vzduchovky i nefunkčPřijmeme brigádníky na stříhání strom- ní, starou pračku JETAS – PRAT, staků, více info na uvedeném tel.
ré motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
Prodám přístroj na posílení břicha, cena
400 Kč, tel.: 731 412 028

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

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

S bolestí v srdci už 7. rok
vzpomínáme na milovaného
manžela, tatínka a dědečka
pana Josefa ŠVECE
z Prostějova,
který nás opustil
29. ledna 2010.
Stále vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

16122823515
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Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Po pilné práci klesla tvoje hlava.
Tys úkol svůj již dokonal.
Teď můžeš jenom klidně spáti, a věčně budou
vzpomínati ti, které jsi tolik miloval.
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Dne 8. ledna 2017
uplynul první smutný rok od úmrtí
paní Hany SMÉKALOVÉ

a zároveň 29. ledna 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Františka SMÉKALA.
S láskou v srdci na oba vzpomíná
rodina Smékalova a Dvorská.
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Čas běží,
bolest zůstává...

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

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Anglická ul. Tel.:602 775 607
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Koupím byt 1+1. Hotovost.774 421 818
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796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705

řádková inzerce / vzpomínky

INZERCE
JE V PÁTEK
27. LEDNA
V 10.00 HODIN

G# #   
Poslední rozlouèení
Středa 25. ledna 2017
Evžen Pírek 1933
Prostějov
Alois Žouželka 1944 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Zdeněk Vilímec 1953 Prostějov
Čtvrtek 26. ledna 2017
Jiří Klemsa 1944
Prostějov
Věra Kutová 1939 Biskupice 14.00 kostel Biskupice
Milada Nováková 1933
Prostějov
Pátek 27. ledna 2017
Josef Buřt 1935
Určice
Ludmila Koudelíková 1928 Kostelec na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Mendl 1932
Prostějov
Marie Zapletalová 1936 Krasice 13.00 kostel Určice
František Mikšíček 1955
Kralice na Hané Helena Kosinová 1929
Prostějov Jan Pekr 1939
Určice

Pohřební služba A.S.A. TS
G# #   
PhDr. Alena Jochmannová 1926
Prostějov
Josef Čížek 1941
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. ledna 2017
Anna Šmérková 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Horváthová 1946

Prostějov
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nabídka pracovních míst

letos slavíme jubileum...

PRÁCE NABÍZÍ

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Přijmu pracovníka na úklid v po- Nabízím práci na DPP, řidič dodávky,
travinářské výrobě a pracovníky do rozvoz Prostěov, Olomouc a okolí.
pekařské výroby. Informace na tel.: Tel.: 777 099 406
582 342 095
Přijmu pracovníka do obchodu, dlouFirma Nature s.r.o. přijme brigád- hodobě z ÚP, nebo spolupráce na DPP.
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
níky ( i studenty ) na sobotní smě- (výhodou i šikovná důchodkyně). PD
ny do třídírny sběrového papíru 9:30-16:30 hod.Tel.: 731 412 028
v Držovicích. Tel.: 603 463 417
Studio Jiří Malý přijme kosmetičku, Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Přijmeme automechanika do auto- manikérku a pedikérku. Nájem 1.000
Administrativní pracovník/-ce 15 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou MAKOVEC Kostelec na Hané
servisu v Prostějově. Platové ohod- Kč. Tel.: 731 115 250
Brašnář/-ka, šič/-ka
7 500 Kč jednosměnný
základní+praktická GALA Prostějov
nocení až 20 000Kč. Nástup možný
ihned.Pro info. Volejte 777 870 729
Pomocná síla do kuchyně
STUDIO 365 hledá nové tváře
a úklidové práce
70 Kč/hod. jednosměnný
základní+praktická Tělocvičná jednota Sokol Konice
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
Přijmeme prodavače/prodavačku do Telefon 605427271, 9-12 hod.
Dělník/-ce textilní výroby
17 000 Kč dvousměnný
základní+praktická GALA Prostějov
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru www.studio365.eu
Prodejci internetového
výhodou. Nástup možný ihned. Strukobchodu/produktoví specialisté 15 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou SEDCO Prostějov
turovaný životopis zasílejte na e-mail:
Přijmu
pracovníka
do
kostelecké
Provozní elektrikáři
20 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Strojírny Prostějov
lukas@pneufloryk.cz
pekárny (noční směny), telefon: Řidiči sk. C
25 000 Kč jednosměnný
střední odborné
PV-RECYKLING Prostějov
Společnost Kinetic s.r.o přijme šičky 582 342 095
Skladníci
16 000 Kč jednosměnný
střední odborné
MICOS Prostějov
do dílny v Prostějově a v Protivanově
Strojníci
23
000
Kč
jednosměnný
střední
odborné
PV-RECYKLING Prostějov
na šití batohů, tašek a pouzder. Nástup Zavedená stavební firma z ProstějoUklízeč/-ka
11
900
Kč
jednosměnný
základní+praktická
Švehlova SŠ polytechnická PV
možný: IHNED. Tel.: 582 365 770. va přijme řemeslníky na zateplování
Vrchní sestra/bratr
24 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou Charita Konice - DPS Bohuslavice
fasád v Prostějově a okolí. Hledáme
Email: kinetic@kinetic.cz
Zubní lékaři
25 000 Kč jednosměnný
vysokoškolské
Praxident DK, Prostějov
i samostatné party. Seriozní jednání.
Tel:
733
737
653,
www.rinvest.cz
Přijmu kuchaře, nutný ŘP sk. B, telefon: 775 711 241
Přijmeme zámečníka, svářeče CO2
Firma s 30-letou historií hledá šikov- na HPP nebo na brigádu i důchodné a zkušené DOMÁCÍ ŠVADLE- ce. Tel.: 603 533 508
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
NY na šití špičkových spacích pytlů
péřových i syntetických. Nabízíme Přijmeme nové dívky do night clubu, Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
stálou práci, dobré výdělky, včas- Brněnská 10, Pv. Výdělek až 120 000
100 Kč/hod. pružná prac.doba základní+praktická
GASL CZ Prostějov
né platby. Požadujeme ŽL, kvalitu Kč měsíčně. Masáže, tanec, tantra, Operátor/-ka výroby
a zodpovědnost, šicí stroj a skladovací hostesky. Výhody – ubytování zdarBližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR
prostory. PRIMA OUTDOOR, ma, solární bazén, různé výhody. Nes.r.o., Jihomoravské nám. 1, 627 žijte chudobou, na věku nezáleží, tel.: Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
00 Brno, tel. 608 728 160, email 775 027 321
prima@prima-outdoor.cz.
Přijmu důchodkyni do sběrny opraPRÁCI HLEDÁ
Přijmu řidiče na rozvoz pečiva sk. B, vy oděvů v Pv. Více info na telefon:
Brigádník k dispozici ihned na telePD 04:00, tel.: 582 342 095
702 870 751
fonu. Dovezu/odvezu, ŘP: C,E,
prof.+tacho. Položení plovoucí podlahy a palubek, lehčí opravy v domácnosti. Kontakt: 603 333 760

1!1    2]]]

16101223189

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17011970057
17011710051

17011710050

17011810054

www.vecernikpv.cz

17010310014

17011320041

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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I ve čtvrtém 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 26. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Bulharská ul.
František JANĚK, Jižní č. 1, Mostkovice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konkrétní akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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František
Horák Josef SYNEK, Sněhotice 20, Prodek u Prostějova
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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SORTIMENTEM Mila KOCHÁNKOVÁ, Přemyslovka 9, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny

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

SU
DO
KU
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SUDOKU
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6,7,7,7
Petra KOLÁŘOVÁ, Šárka 11, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na ples.
KŘÍŽOVKA
 '%( D

 %([\

16102763252

Už vás nebaví pořád jen uklízet? Nechte to na nás!
Barbora OBROVÁ, Knihařská 18, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

Výherce získává  
 
 #

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

170111600xx
170
701116
01
1116
116
1
1600
0xxxxx

17010460006

SLADKÉ ZDRAVÍ OD ........

ODSYP, BONTON, MOUKA, MLATA, TARPAN, MNIŠI, KOALA, BOHÉM, JIKRA,
MÍLAŘ, AMINA, ETUDA, DATLE, SYKOT, BARVY, TENKÝ, STESK, STOPA, ANODY,
PROPIS, ATOLEK, HÁDCI, OKRAJ, MANKO, AKTIN, ODPIS

Výherce získá   
 


Výherce získá  
 !"

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

16092063087

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
první zimní posilu prostějovských fotbalistů,
která má pomoci k záchraně druhé ligy...

17011360042

Výherce získá  
 
 


Výherce získává 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku

BASKETBAL:
sobota 28. ledna:
12.00 BCM Orli Prostějov – USK Praha
(15. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:

= 7 =!  77

neděle 29. ledna:
8.00 11. kolo Olomoucké ligy starších
žáků (týmy K2 Sportcentrum Prostějov, Spartak Přerov, Hranice, Šternberk, Uničov Black, hala ve Studentské ulici Pv).
8.30 14. kolo Olomoucké ligy mužů
(týmy Kostelec na Hané-HK „B“, K2
Sportcentrum Prostějov „B“, Mohelnice
„B“, Spartak Přerov „C“, Hranice „B“, SH
v Kostelci na Hané).
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Nový zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vaše bránice
spustí už zítra od devatenácti hodin a nezastaví se dobrých
osmdesát minut...
Slušelo by se pčedstavdit muže, který zítra přijede do Prostějova. Herec a moderátor Zdeněk Izer se narodil 7. září 1966. Po
nepřijetí na střední grafickou školu se vyučil automechanikem.
Komikem byl už ve svém dětství, k velké nevoli, jak sám říká,
svých pedagogů. Není proto divu, že své povolání opustil a stal
se právě moderátorem, hercem, ale hlavně skvělým komikem.

Do podvědomí diváků se dostal ve dvojici s Markem Dobrodinským, v posledních letech jej nahradil Petr Freund.
Zdeněk Izer natočil mnoho zábavných televizních pořadů jako
například Na Palmě!, Telebazar, Kinobazar, Pípšoubazar, Jen
blbni! a další. Nezapomenutelná je jeho série kazet a cédéček Policejní akademie, Ve dne zataženo, v noci roztaženo!, Nemocnice
na kraji vesnice a další. Velmi úspěšná jsou i jeho divadelní představení a profesionální moderátorství jakýchkoli akcí. Když má
výjimečně volno, věnuje se psovi, zahrádce a rybaření.
Vystoupení známého baviče a moderátora na prknech prostějovského městského divadla bude obohacené videoprojekcemi,
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky i světelnými efekty.
Vstupenky si lze zakoupit jak v předprodeji, tak i přímo na místě.

({&G] [%'{="
pátek 27. ledna
17.15 Jestřábi Prostějov - SK Karviná
(1. kolo nadstavba sk. E Liga st. dorostu,
Víceúčelová hala - ZS v Pv)
neděle 29. ledna:
13.30 Jestřábi Prostějov - HC Brumov-Bylnice (2. kolo nadstavba sk.
E Liga st. dorostu, Víceúčelová hala
- ZS v Pv)

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. ledna
14:00 Pondělní Bijásek - Děda
česká rodinná komedie
17:30 Rogue One:
Star Wars Story
akční dobrodružný film USA
20:00 Pirko
česko-slovenské drama
úterý 24. ledna
14:00 Úterní Bijásek - Děda
17:30 Rogue One:
Star Wars Story
20:00 Strnadovi Art film
celovečerní dokument Heleny Třeštíkové
středa 25. ledna
17:30 Pirko
20:00 Rogue One: Star Wars Story
čtvrtek 26. ledna
17:30 Resident Evil: Poslední kapitola
koprodukční sci-fi thriller
20:00 Miluji tě modře
česká romantická komedie
pátek 27. ledna
15:30 Divoké vlny 2
americký animovaný film
17:30 Miluji tě modře
20:00 Resident Evil:
Poslední kapitola 3D
sobota 28. ledna
15:30 Divoké vlny 2
17:30 Miluji tě modře
20:00 Resident Evil: Poslední kapitola 3D
neděle 29. ledna
15:30 Divoké vlny 2
17:30 Resident Evil: Poslední kapitola
20:00 Miluji tě modře

Zámek Konice

Galerie Cyril

pátek 27. ledna
17:00 HISTORIE A SOUČASNOST
KČT KONICE
vernisáž výstavy, jejíž součástí je beseda
se zakládajícími členy, videoprojekce
do 31. května 2017
EXPOZICE ZVYKŮ A ŘEMESEL

věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
neděle 29. ledna
10:00 - 11:00 VĚŽ
výstavy tří umělkyň Dany Balážové,
Marie Štindlové a Markéty Filipové

Kulturní klub
b

Sokolovna

Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 29. ledna
13:30 a 15:30
Školní 4, Prostějov
O HASTRMANOVI
pátek 27. ledna
18:00TANEČNÍVEČERnejenproseniory loutkové divadlo
do 31. ledna
Muzeum a galerie
9.00-13.00 INTERMED
výstava studentů B. Jahodové,
v Prostìjovì
K. Kašparové a F.Muchy
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO do 27. ledna
JOSEF ČAPEK:
PROSTÌJOV
„Nejdříve musí býti obrazu plné
srdce, aby ho pak mohly býti plné oči“
Vojáčkovo nám. 1, Pv
výstava obrazů legendárního malíře
úterý 24. ledna
VZPOMÍNKA NA MIRIAM
19:00 ZDENĚK IZER
MARČIŠINOVOU
A AUTOKOLEKTIV
výstava fotografické tvorby křehké dívky
(divadelní sál)
pátek 27. ledna
19:30 DIVADELNÍ PLES
ŠPALÍÈEK
(spolkové prostory Národního domu)
Uprkova 18, Prostějov
do 31. března
do 29. ledna
ŽIVOT NA ŠPIČKÁCH
výstava fotografií - dokument obohacu- BETLÉMY, JAKÉ
jící divácký pohled na jeviště o pohled (PROSTĚJOVSKÝ) SVĚT NEVIDĚL
výstava o atmosféře českých Vánoc
tichého pozorovatele za oponou
BUĎ PŘIPRAVEN! ANEB
SKAUTSKÉSTOLETÍVPROSTĚJOVĚ
DIVADLO POINT
výstava ke 100. výročí založení první
Olomoucká 25, Prostějov
skautské družiny v Prostějově
středa 25. ledna
KINO klub
do 19. února
19:00 TESTOSTERON
UMĚNÍ TRPĚLIVÝCH LAHVÍ
sedm chlapů, sedm povah, sedm nátur, výstava ze soukromé sbírky pana Leopolda
sedm rozdílných hladin testosteronu.
Školní 4, Prostějov
Heneše z Třebenic
sobota 28. ledna
U NÁS V ZIMĚ
15:00 Co to bouchlo
Echo
Pavel Karasinski a Daniel Zádrapa
pásmo pohádek ČR
zachytili objektivem řadu okamžiků
Kostelecká 39, Prostějov
17:30 Tajný život mazlíčků
pátek 27. ledna
animovaná komedie USA
Knihovna
20:00
CLOSE
ENCOUNTERS
20:00 Jason Bourne
PSYTRANCE noc s neopakovatelnou
Vápenice 9, Prostějov
atmosférou
středa 25. ledna
ZUŠ V. Ambrose
17:00 ZAPOMENUTÁ VÁLKA
Kravařova 14, Prostějov
Apollo 13
NA KONCI SVĚTA
úterý 24. ledna
další přednáška popularizátora vojenské
Barákova 12, Prostějov
17:00 BESÍDKY ŽÁKŮ-hudební obor pátek 27. ledna
historie Jaromíra Vykoukala bude věnována
do 31. ledna
zapomenuté válce o Gran Chaco, ve které
20:00 KONCERT
VÝSTAVA BETLÉMY
společnázastávkakapelBethrayer,Hazydecay spolu v letech 1932 až 1935 bojovaly Bolívie
výběr prací žáků výtvarného oboru
a Made by Zero doplněná o hosta In Collapse a Paraguay a v níž podstatnou úlohu sehráli i
(Galerie Linka)
československé zbraně, lidé a politici
sobota 28. ledna
do 31. ledna
21:00 REDCLIP/HARD
  
LIDÉ NA CESTĚ
DNB SESSION
neurofunkový koncert oblíbených DJ´s: výstava fotografií Jana Skalíka
Komenského 6, Prostějov
Shmidoo (Hoofbeats) Joshua (Hoofbeats) SNÍH V KNIHOVNĚ
čtvrtek 26. ledna
19:00 PAVEL LOHONKA ŽALMAN Delt Taphoenix (Bassound) Subform (Ko- V (NE)BEZPEČÍ:
tel Bojler) Shiwazz & Harry Junior (BNV) ON-LINE SOUTĚŽ PRO DĚTI
koncert českého folkového písničkáře

DUHA



Zimní putování přes Kosíř
TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá
17. ročník Zimního putování z Čelechovic do Čelechovic přes vrchol
Kosíře. Akce se koná tuto sobotu
28. ledna. Start bude probíhat od 8:00
do 11:00 hodin v místní sokolovně.
Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé. Účastníci obdrží v cíli diplom
a medaili, trasu možno absolvovat
pěšky, na kole, běžkách nebo saních.

Zeliáda ve Víceměřicích
Košíkárna ve Víceměřicích se v sobotu
28. ledna od 14:00 hodin promění na
degustační sál. Místní zahrádkáři pořádají
už desátý ročník tradiční zeliády a ochutnávky ovocných mlsů. Každý může přijít
a zasoutěžit si se svými vzorky okurek,
zelí či kompotů nebo marmelád. Akce je
určena pro děti i dospělé.

Turistická výstava v Konici
V pátek 27. ledna od 17:00 hodin se
v zámecké galerii v Konici bude konat vernisáž výstavy Historie a současnost KČT
Konice. Součástí vernisáže bude beseda
se zakládajícími členy, výstava fotografií
z vycházek, videoprojekce záznamů a fotografií z cest. Výstava bude v zámecké galerii
k vidění od 30. ledna do 23. února.

DUHA

  ;   
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 24. ledna se uskuteční přednáška
dentální hygienistky L. Francové „Účinná
dentální hygiena“

W%GW @^%W+Q=%_
* v úterý 24. ledna pořádá Výlet do Pardubic s návštěvou zámku a muzea. Odjezd z
Prostějova vlakem v 7:00 hodin.
* ve čtvrtek 26. ledna od 09:00 do 12:00
hodin se koná Pletení z pedigu

qY
^\Gggg
informační centrum pro mládež, Pv
* Vzpomínky na Austrálii aneb přijďte
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
s námi ve čtvrtek 26. ledna od 17:00 A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR,
hodin oslavit Australia Day. Beseda bude
z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s.,
z převážné části v angličtině s možností
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01.
překladu.
Kromě odborného sociálního poradenství
také zajištění baterií do sluchadel a drobné{;  q 
ho příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých veHusovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 23. ledna od 16:00 do 18:00 likostí). Tel: 775 549 777.
hodin se koná tvořivá dílna KERAMIKA
* v pátek 27. ledna od 16:00 do 18:00 Do 31. ledna se konají „výstavy ve hvězdárně“
vkosteleNanebevzetíP. MarievMostkovicích.
hodin je tvořivá dílna MÝDLOVÁNÍ

Akademie seniorů pořádá přednášku „ESA
a její esa“, která se uskuteční v úterý 24. ledna
od 14:00 hodin v OS LIPKA, Tetín 1.
Tuto sobotu 28. ledna od 17:30 hodin
se koná v Kostele Nanebevzetí P. Marie
v Mostkovicích výprava za temnou oblohou
– klenoty zimního nebe. V dalekohledu
můžete spatřit mlhoviny, kde se rodí hvězdy
a mnoho dalšího. Aktuální info o konání akce
můžete získat na tel. 724 013 039.

Na koncert do Drahanovic
V neděli 29. ledna se v Galerii U Kalicha
v Drahanovicích koná koncert seskupení Jirovci Na Hromnice zimy polovice.
Začíná se v 17.00 hodin.

Ledové království v Němčicích
Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou ve spolupráci s městem a SDH Němčice n. H. pořádají
tuto neděli 29. ledna tradiční karneval. Letošním tématem bude Ledové
království a začátek ve 14:30 hodin
v němčické sokolovně.

Piráti v Dřevnovicích
V sobotu 28. ledna pořádá obec Dřevnovice tradiční dětské šibřinky a zve
malé i velké piráty na Pirátskou loď.
Zábavné odpoledne plné her, tance
a soutěží začíná v 15:00 hodin
v sále kulturního domu a restaurace
´Zahrádka´. Vstupné dobrovolné.

@        #$     g  g g 

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. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
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V sobotu 28. ledna od 11:00 hodin se
koná loutkové divadlo pro děti na Hotelu
Plumlov. Rezervace na čísle 792 312 869.
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BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý

16040471917
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24.1. 9.00 - 10.00
Pro školy i veřejnost

ZVEME vás na povánoční jógový
detox: mantra terapie, přednáška,
detoxikační hostina.
Sobota 28. 1. 2017. Galerie Bašta,
Školní 49 (u Národního domu).
Vstupné dobrovolné, rezervace na
tel.: 731 445 474.

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PLES „ZDRAVKY“

ZKRÁŠILA

SVTOVÁ
MODELKA

SPORT
KULTURA

15012810072
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Pondělí 23. ledna 2017
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ARNOŠT
VYHOZEN!

Jestřáby (zatím)
vedou
Vykoukal
s Kočím...

Naleznete
uvnitř

SERVIS
PRO ŽENY

 Další speciální strana nejen
pro něžné pohlaví nabízí tradiční a oblíbené rubriky
strana 25

NEJSTARŠÍ
OBČANKA
 Stanislava Páleníková oslavila již 104 let a je pořád svěží!
Večerník byl u toho!
strana 26

„KOFI“
KONČÍ

 Šok! Prostějovské eskáčko bude
mít v jarní části novou brankářskou
jedničku...
strany 27 a 29

Foto: Martin Mokroš

Erin Stanek
se již ètenáøùm
Veèerníku ukázala

strana 24
JEDNOU
VTOU
 Hráči BCM Prostějov vyhráli
nad Novým Jičínem 82:57 a o skóre
přeskočili svého soupeře v prvoligové tabulce. Mladým Orlům patří
sedmé místo. Tahounem byl Martin Nábělek – 18 bodů a 8 asistencí.

Foto: archív Ve erníku

PROSTĚJOV Včerejšek znovu výrazně zamával s děním v táboře prostějovských
hokejistů. Jak se Večerníku povedlo během neděle exkluzivně zjistit, šéf prvoligového „A“-mužstva a generální manažer LHK Jestřábi Jaroslav Luňák vyslyšel
pokřiky fanoušků a odvolal hlavního trenéra Pavla Arnošta! Osudnou se mu SMUTEK
stala sobotní porážka 3:4 v Kadani. Jde již o druhou změnu na trenérské lavičce U ORLŮ
 Basketbalisté Prostějove nev probíhajícím ročníku, počátkem
zvládli další dva zápasy a horní šestlistopadu byl vyhozen Kamil VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33
ka jim definitivně utekla
Přecechtěl.
strana 38

➢

Exhibi-ní p[ipomínka

zašlé futsalové historie Víkend plný sportu

 Košt domácích pálenek,
pořádají v sobotu 28. ledna „Hanáci ze Složéna“. Vzorky domácích
pálenek se budou na klubovně
spolku vybírat o den dříve od
17.00 do 20.00 hodin a v den akce
od 10.00 do 12.00 hodin. Zahájení
koštu od 16:00 hodin.
 Minulou středu 18. ledna se
do Krušovické country pivnice
v Brněnské ulici vypravili inspektoři
Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Kvůli plísním a nečistotě
zavřeli sklad sudového piva.

Florbaloví
zástupci
Prostějovska na padesát procent.
V nejvyšší krajské soutěži zaznamenali po jedné výhře a porážce
Playmakers, Kostelec na Hané i SK
K2 Prostějov.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - MIX

BYLI JSME
U TOHO

Aktéi exhibice na spole$ném snímku ped výkopem.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Petra Karafiátová

PROSTĚJOV Oslava jubileí přímo na place. V sobotním odpoledni se na palubovce haly RG a ZŠ
ve Studentské ulici proháněly regionální fotbalové legendy. Na Prostějovsku historicky první
registrovaný klub malého fotbalu Peprmint vyzval jednoho ze svých tehdejších největších
rivalů 1.FC Halíř (později FC Vzducholoď). Oba celky se představily v původních sestavách
z devadesátých let minulého století a hráči potvrdili, že se fotbal nezapomíná...
Reportáž z akce najdete na straně 33

PROSTĚJOV A už zase je to tady! Sportovní fanoušek aby se o nadcházejícím víkendu rozkrájel. V Prostějově se bude konat hned několik zajímavých taháků, které si ale vzájemně konkurují.
V sobotu 28. ledna již od 15:00 hodin vyběhnou na domácí palubovku volejbalové mistryně VK AGEL. Soupeřem jim bude tradiční
medailový kandidát KP Brno.
Jednoznačnou jedničkou, co se týká atraktivnosti, je bez diskusí
hokejové prvoligové derby mezi Jestřáby a Přerovem. Tentokrát
má duel nesmiřitelných rivalů pikantérii navíc. Přerovské Zubry
totiž vede nedávný prostějovský kormidelník Kamil Přecechtěl
a v sázce je taky boj o účast v play-off. Utkání začíná v 17:00 hodin.
O hodinu později začíná úvodním rozskokem souboj basketbalových Orlů se svitavskými Tury. Domácí Orli jsou jasným favoritem,
ale Tuři posílení exprostějovským Slezákem a Roseboroem, loňskou oporou týmu z Hané, rozhodně neprodají kůži lacino.
Aby toho nebylo málo, tak se bude pokračovat v neděli.
Rozhodující bitvu o mistrovský titul v boxerské extralize bude
hostit prostějovská sokolovna. Na Hanou přijede doposud neporažená Ostrava v čele s reprezentantem Zdeňkem Chládkem a bývalým oblíbencem místních fanoušků Hamo Aperjanem. Souboj
začíná od 10:00 hodin.
Prostějov - město sportu tak tentokrát pasuje jako židle pod zadek.
(zv)

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
WSM LIGA - 42. KOLO

Foto: Marek Sonnevend
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FUTSAL
PROSTĚJOVSKA
Dobojováno, čeká nadstavba
NĚMČICE, KOSTELEC Poslední
hrací víkend futsalových soutěží rozhodl o tom, že po základní části vedou
suverénním způsobem všechny celky
Relaxu. V nejvyšší soutěži nakonec
padl černý Petr na Ariston, ale vzhledem k tomu, že se na páteční schůzi
futsalového vedení rozhodlo o tom, že
se nebude sestupovat, nic to neřeší.
Obě skupiny tak budou pokračovat
nadstavbou, která se bude hrát jednokolově každý s každým, a nejlepší čtyři
týmy si připisují za umístění po základní části bodovou bonifikaci.
Výsledky ze základní části soutěže se do
nadstavbové části nebudou přenášet,
pouze si nejlepší čtveřice donášejí bonifikaci (4,3,2 a 1 bod za umístění na 1., 2.,
3. a 4. místě po základní části soutěže.

Vzhledem k tomu že v době uzávěrky
dnešního vydání nebylo ještě rozlosování nadstavbové části, uvádíme
jen termíny nejbližších turnajů nadstavby. O víkendu 28. a 29.1. 2017
se budou hrát pouze zápasy 1.třídy,
mužstva 2. třídy a veteráni mají volný
víkend.
V sobotu 28.1. 2017 na RG a ZŠ Studentská ulice v době od 16.00 do 20.00
hrají týmy: ŽE-STAV Nezamyslice,
Sexmeralda „A“, Botafoga a AC Zavadilka 2000, na stejném místě ve stejný
čas, ale v neděli 29.1.2017 bude první
kolo nadstavby pro FC Relax „A“, Mechechelen, FC Orange a SK Ariston 92
Prostějov.
Kompletní program najdete v průběhu
týdne na www.vecernikpv.cz.
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Dobromilické muzeum
nabízí historické střípky
FOTOGALERIE

klikni na
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www.vecernikpv.cz

MÓDA UKÁZALA DÁVNOU,
ALE KRÁSNOU HISTORII
DOBROMILICE Když vejdete do budovy Regionálního muzea
v Dobromilicích, jež nově prošla rekonstrukcí, okamžitě na vás
dýchne historie. Kromě stálé expozice, která mapuje život na
Hané převážně z přelomu devatenáctého a dvacátého století, se
zde minulý čtvrtek uskutečnila vernisáž nádherné výstavy historických oděvů. Zdeňka Mudráková ze Zlína vystavila své panenky,
na které už více než čtvrt století pracně šije oblečení významných
osob. Některé šatečky byly i„přes dva tisíce let staré“!

exkluzivníí
reportáž
pro Večerník
k

Michal
KADLEC
Vernisáž výstavy Střípky z dějin módy
přilákala na konci uplynulého týdne
do dobromilického muzea tři desítky
lidí. Zdeňka Mudráková zde vystavila
vlastní sbírku unikátních oděvů z časů
od antiky až po současnost, respektive
šedesátá a sedmdesátá léta minulého století. „Přeji všem hostům, aby si
z výstavy odnesli především nádherný zážitek a možná i poučení,“ přivítal
návštěvníky vernisáže Pavel Drnovský,
starosta Dobromilic. „Autorka kostýmů Zdeňka Mudráková žije ve Zlíně,
kde také dříve vystudovala střední školu
obor technologie výroby obuvi. Výstava je zaměřena na historii odívání, která
velkým koníčkem paní Zdeňky a tento
druh panenek si údajně vybrala proto,
že jsou tak štíhlé. Panenky prý nejsou
pro ni už tak důležité jako v dětství, teď
jí slouží jako manekýny pro historické
oděvy. Ale jak autorka modelů i mini-

modelů šitých na panenky sama říká,
nejedná se o ucelenou sbírku, ale spíše o
střípky z dějin módy,“ uvedla výstavu její
kurátorka Denisa Zatloukalová.
Slovo při slavnostním zahájení originální výstavy dostala pochopitelně i
samotná autorka. Ta přijela na slavnost
oblečená do slušivých společenských
šatů ze čtyřicátých let minulého století.
„Všechny modely šiji sama. Šaty, boty
i různé módní doplňky vyrábím podle
předloh, dobových obrazů či módních
časopisů, které jsem si pracně sehnala. Přivezla jsem do Dobromilic róby
například starých antických vládců,
českých panovníků či evropských králů a královen. Přivezla jsem tak modely
šatů, které prokazatelně nosili například
Alžběta I. Veliká, Jindřich VIII. s manželkou, francouzský král Ludvík XIV.,
ale i náš král Karel IV. Z pozdější doby tu
vidíme oblečení Napoleona Bonaparta
či Marie Terezie. O mých panenkách,
kterých vlastním zhruba stovku, bych
tady mohla dělat přednášku až do večera, ale to byste se mnou asi nevydrželi.
Můj koníček mě enormně baví, historií
módy se zabývám už šestadvacet let,“
prozradila na sebe Zdeňka Mudráková.
„Měla jsem domluveno několik hostů,
kteří by mě sem do Dobromilic dopro-

Starosta Dobromilic Pavel Drnovský zahájil vernisáž unikátní výstavy a pivítal autorku nádherných historických šat Zde"ku
Mudrákovou ze Zlína.
2x foto: Michal Kadlec

vodili. Musím ale omluvit hlavně Karla
IV., který má nyní vladařské povinnosti
v Třinci. A to byste se divili, jak tento český panovník dbal na módu,“ rozesmála
všechny přítomné autorka výstavy.
Zdeňka Mudráková poté věnovala pár
minut i Večerníku. Ten pochopitelně

F o too r e poo r táá ž

saa
sa
aa

zajímalo, jak se ke svému originálnímu
koníčku vůbec dostala. „Když jsem
v šedesátých a sedmdesátých letech
chodila na základní školu, měli jsme
učitele, který nám poutavě vyprávěl
o spisovatelích a skladatelích. A když
mluvil o Mozartovi, podotkl, že tenkrát se chodilo v „nemožných“ rokokových toaletách. A že by ho strašně
zajímalo, jak si tenkrát pán s dámou
dával pusu, když ženy byly oblečené
do sukní s širokými obručemi a nebylo možné se k nim tak přiblížit. Od té
chvíle jsem se už jako mladá studentka

3x ffoto:
3x
ootto:
o: Michal
Micha
h Kadlec

Návštvníci výstavy obdivovali panenky oble$ené Šaty na panenkách pocházejí z dílny Zde"ky Mud- O roztomilou kulturní vložku se pi vernisáži postado kostým z $as od antiky až po sou$asnost.
rákové. Jejich výroba trvá i ti týdny.
raly dti z dobromilické mateské školy.

KOŽENÉ KALHOTY Apollo
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Michal
VAŠEK
Páteční sraz démonů v prostějovském
hudebním klubu Apollo 13 proběhl
více než úspěšně. Revivalová apela
Black Sabbath DIO Tribute pocházející z Olomouckého kraje
zahrála průřez kompletní tvorbou
kapely Black Sabbath, kde se postupem nezastavitelného času vystřídali
zpěváci jako Ozzy Osbourne, Ronnie
James Dio, Tony Martin nebo Glenn
Hughes. Návštěvníci Apolla 13 tak
měli možnost připomenout si, jaké to
bylo nosit kožené kalhoty nebo poslouchat největší „fláky“ kapely Black
Sabbath, mezi které příkladem patří
Holy Diver nebo Children Of The Sea
a další. Charismatický zpěvák kapely
Radek Zapletálek byl celou dobu
co nejblíže publiku tak, aby nikdo
nepřišel o skvělý zážitek.

Průběh akce se nesl ve znamení vztyčených prstů ve tvaru
paroháče pokaždé, kdy se ze tmy
Barákovy ulice vyplížili další
a další návštěvníci všech věkových
kategorií. Každý chtěl zavzpomínat
na „staré časy“, stejně jako Marek
Abrahám, který se svěřil: „Jsem rád,
že jsem dorazil na koncert, hrají
přesně ty písničky, které jsem měl od
´Sabbatů´ nejraději. Minulý rok kluci
hráli v Plumlově, kde jsem bohužel

A kdo byl na módu více „cimprlich“? Muži, nebo ženy?
„To byste se divili! Až do francouzské
revoluce byli mnohem zdobnější muži.
Teprve až po této době, kdy se muži spíše
vrhli na podnikání a neměli už čas se zaobírat módou, převzaly po nich honičku
za módními doplňky ženy,“ prozradila
Zdeňka Mudráková.
Slavnostní vernisáž výstavy v dobromilickém muzeu, která potrvá až do 19.
února, obohatilo také roztomilé kulturní představení žáků zdejší mateřské
školy..
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PROSTĚJOV Rockový klub Apollo 13 zažilo uplynulý pátek nával
návštěvníků, kteří šli za příležitostí
zavzpomínat na úžasného zpěváka
Ronnieho Jamese Dia. Kapela
Black Sabbath DIO Tribute potěšila
i fanoušky Ozzyho Osbourna.

začínala zajímat, co všechno se v historii nosilo a jaká byla v danou dobu
móda,“ prozradila Zdeňka Mudráková. Jak ještě dodala, šít minimodely
dobových kostýmů na panenky dá
opravdu zabrat. „To víte, není to jednoduché. Většinou je to tak, že v běžném
hračkářství koupím panenku, svléknu
ji donaha a za několik dní ji zase obléknu do kostýmu. Opravdu je to hodně
pracné, všechno si šiju sama. Nejenom
šatičky, ale i boty, kabelky, vějíře či podobné doplňky,“ prozradila dále autorka unikátní výstavy v Dobromilicích.

koncert nestihl, a proto jsem rád, že
jsem mohl dorazit na jejich vůbec
první vystoupení v Prostějově.“
Kapela se může pochlubit především
úspěchy v zahraničí, kde mají
v plánu do budoucna samozřejmě
pokračovat. „Kapelu jsme založili
v roce 2012 na počest úmrtí Ronnieho Jamese Dia. První vystoupení
následovalo roku 2013. Největší koncert jsme odehráli v Brně, kde bylo
přibližně patnáct stovek návštěvníků.

Pro tento rok už máme domluvených
deset koncertů na pevno,“ sdělil
exkluzivně Večerníku Radek Zapletálek. „Naším největším úspěchem je
spolupráce na ´dvojcédéčku´ s názvem GREAT LEFTY: Live Forever
se skladbou I. Výtěžek bude věnován
na výzkum a léčbu rakoviny,“ prozradil Radek.
Celý večer pak proběhl v poklidu
vzpomínání právě na samotnou
kapelu Black Sabbath...

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
POKRAČUJE!!!

pi objednávce jednoho kusu
pedplatného zaplatíte...
4 K1
namísto 88

jen 799 K1 do konce ledna

Květoslava Snášelová
představí v zámku průřez

celou svojí tvorbou
Kapela pi písni Children Of The Sea

Sólový kytarista Tomáš Vrba v akci

Vzpomínající fanoušci Black Sabbath

Radek Zapletálek s baskytaristou Petrem Jedli$kou

PROSTĚJOV V prostějovském
zámku v sále regionálního informačního centra bude od 26. ledna
ke zhlédnutí výstava obrazů Květoslavy Snášelové. Autorka se snaží
zachytit vztah k přírodě a vesmírné
inteligenci.
Květoslava Snášelová prošla ve své
vlastní tvorbě evolucí několika různých technik od grafických linorytů
a suché jehly směrem k pastelu nebo
olejomalbě či akrylu. Autorka narozená v Prostějově současně ilustrovala

i několik básnický sbírek pro Literární
klub Olomouc, díky kterému později
vydala i svou básnickou sbírku Prostějovské zastavení, kde využila své básnické schopnosti, sama si k ní vytvořila i ilustrace. Za svou činnost získala
ocenění rady vlády České republiky.
Současná výstava je komorní vzpomínkou na celou dosavadní tvorbu
a bude ke zhlédnutí po celý následující měsíc až do 26. února každý všední
den vždy od 9:00 do 17 hodin a o víkendu od 9:00 do 12:00.
(mv)
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Společenský dům v Prostějově se uplynulý pátek 20. ledna naplnil dámami
v krásných róbách i pány ve společenských oblecích, a to z důvodu pasování
nových maturantů zdravotnické školy,
kterých se jako obvykle sešlo ze dvou
tříd. Ale abychom informovali skutečně o všech, účastníky plesu byli mimo
jiných i představitelé prostějovského
magistrátu a zástupci nemocnice.
Přítomní hosté mohli vyhrát ceny
v bohaté tombole, o kterou se ten-

Martin
MOKROŠ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Nestává se tak
často, aby si moderátor plesu
mohl dovolit říct, že zahajuje
ples ve stejný okamžik, kdy
je v dalekých Spojených státech amerických inaugurován nový prezident. Uvaděč
každoroční společenské akce
v podání prostějovské zdravotnické školy si to dovolit
mohl a také si to patřičně užil...
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tokrát postaral i sponzor až z daleké Anglie v podobě sličné i čtenářům Večerníku známé Erin Stanek.
Byla příležitost zařádit si při tanci s
kapelou Novios a kdo chtěl jíst či pít,

měl šanci díky pracovníkům Národního domu, prostějovské štrúdlárny,
palačinkárny Pall a Chinky a koktejlům od firmy Adam. Nad slušnými
mravy bděla bezpečnostní agentura a
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kdo ochranku pozlobil, „šel“ se podívat na čerstvý vzduch...
Kdo z hostů chtěl, bavil se až do druhé
hodiny ranní, kdo ne, mohl vyrazit po
prostějovských podnicích. „Ale většina zůstala až do samotného konce, neboť protažené obličeje nechali všichni
doma. A i přes opravdu zimní počasí,
které po třech letech relativní teplotní
pohody letos všechny nepříjemně překvapilo, se celá posádka bavila až do
samého konce,“ pochvalovala si Marie
Dostálová, ředitelka Střední zdravotnické školy Prostějov.
Maturantům teď po plese nastává již
jen období tvrdé přípravy na maturitní
zkoušky, které skoro klepou na dveře
a tak jim popřejme jen a jen úspěch...
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Ples „zdravky“ a Trump

káno. My nedáváme ani pozvánku
do novin, protože vstupenky na tento ples jsou dlouho předem vyprodány,“ pochlubil se Sušeň.
Největší nával byl v Žárovicích
z pochopitelných důvodů u kuchyně. „Pro hosty máme připraveny čtyři druhy jídel, jak jinak než ze zvěřiny.
Snad těch pět set porcí dnes bude
stačit. V historii našich plesů ale nikdy žádné jídlo nezůstalo, zřejmě si
vždycky přišel každý dvakrát. Bavíme se všichni dobře, ostatně máme
co slavit. Myslivecká sezóna byla celkem úspěšná, jen té černé zvěře bylo
vloni nějak méně,“ dodal na závěr
Adolf Sušeň.
Není divu, že myslivci z Plumlova
a okolí se na plese v Žárovicích bavili až do časných ranních hodin...
Takže, lovu zdar, páni myslivci!
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Sál by provoněn delikatesami ze zvěřiny
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PLESY

Kulturní dům Čelčice
OMS Prostějov
Maturitní ples
Společenský dům Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
Divadelní ples
Městské divadlo v Prostějově
Městské divadlo v Prostějově
Myslivecký ples
sokolovna Ptení
Myslivecké sdružení Kubina
Farní ples
kulturní sál Obecního domu Pivín
Římskokatolická farnost sv. Jiří Pivín
Reprezentační ples Koutný Městské divadlo v Prostějově
Firma Koutný
Sokolský ples
sokolovna Smržice
TJ Sokol Smržice
Hasičský ples
sokolovna Němčice n/H
SDH Němčice n/H
Sokolský ples
sokolovna Dubany
TJ Sokol Dubany

Myslivecký
M
ples
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jednohubky a chlebíčky. Lidé jsou zde
maximálně spokojeni, však vidíte, jaký
je u kuchyně nával, připomněl Josef
Chromec.
Návštěvníci Tradičního hasičského
plesu v Čechovicích mohli soutěžit
i v tombole plné hodnotných cen. „Tou
první je zájezd od Čedoku v hodnotě
pěti tisíc korun. Ale máme zde dalších osm desítek cen, například i velký
dort od naší hasičky,“ usmál se starosta.
V Čechovicích působí jeden z nejaktivnějších dobrovolných hasičských
sborů. „Přímo v Čechovicích naštěstí už
deset let nehořelo, takže máme důvody k oslavám. Než k požárům jezdíme
ale raději na hasičské soutěže,“ uvedl
s úsměvem Josef Chromec.

„Počet se může zdát nízký, ale musíme
vycházet z toho, aby naši absolventi
našli své uplatnění, ať už půjdou přímo do praxe, nebo budou pokračovat
v dalším studiu,“ upozornila přes Večerník ředitelka školy Ilona Raková.

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
patřilo prostějovské Městské divadlo maturantům soukromé střední
školy ART ECON, která vychovává
odborníky ve dvou rozdílných oblastech - reklamní grafiky a fotografy, módní designéry či vizážisty na
straně jedné, managementu a marketingu na straně druhé. Všech dvacet letošních maturantů si po devatenácté hodině převzalo své šerpy.

Přestože jde o soukromou střední školu, navazuje na bohaté tradice oděvního
školství v Prostějově sahajícího sedmdesát let do minulosti. Pro každého
maturanta je školní ples určitým předělem. „Dosud řešili přípravu na ples, jestli
budou mít stužky nebo šerpy. Teď jim
nastává období tvrdé práce, aby u maturitních zkoušek uspěli,“ připomněla
ředitelka.
Po slavnostním předání maturitních
šerp v prostorách divadla pokračovala
ve vedlejším Národním domě plesová
zábava, při níž hned v úvodu převážně
maturantky provedly v kole své rodinné příslušníky. Velký úspěch sklidilo
vystoupení desetileté mistryně světa
v moderním tanci, která předvedla
svůj nesporný talent.
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Maturanti ART ECON si ples užili
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„Máme tady dnes dvě kapely, které
hrají návštěvníkům k tanci nebo jen
k poslechu. V hlavním sále účinkuje
skupina Trio Plus a dole ve sklepě hrají
Dobrodruzi Pepa a Jirka. V případě
toho druhého jde o náměstka primátorky Jiřího Pospíšila,“ prozradil Večerníku Josef Chromec, starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Čechovicích.
Zatímcovsálehosté„vytáčeli“svétaneční kreace, bubeník skupiny Trio
Plus Petr Zlámal upozornil všechny
návštěvníky na přítomnost Večerníku a že všechny snímky mohou
být použity proti nim... Zábava byla
hodinu před půlnocí v plném proudu,
z kuchyně se také linula nádherná
vůně. „Naše kuchařky připravily skvělý
dančí guláš, k dispozici jsou hostům
také jelení plátky nadivoko s bramboráčkem nebo hranolky. Manželky
našich hasičů udělaly rovněž skvělé

Michal KADLEC

ČECHOVICE V sobotu 21. ledna
se v sokolovně v Čechovicích konal
v pořadí už 26. Tradiční hasičský
ples. Uspořádal ho rovněž tradičně
místní sbor dobrovolných hasičů.
„Jiskry dneska létají akorát tak od
bot tanečníků na parketu,“ přivítal
Večerník na akci starosta zdejších
hasičů Josef Chromec.

tančí a zpívá,“ smáli
se čechovičtí hasiči

„Nehoří, tady se

letos slavíme jubileum...

V ŽÁROVICÍCH

ŽÁROVICE Chuť si zatančit, zazpívat si, pobavit se s přáteli? To uplynulou sobotu večer žádnému z návštěvníků
Mysliveckého plesu v Žárovicích nechybělo. Ovšem všechny
bez výjimky přitáhl do zdejšího kulturního domu i zálusk na
různé speciality ze zvěřiny! A že to v sále i po celém okolí vonělo, až se sliny sbíhaly, se přesvědčil i Večerník. Ten o uplynulém víkendu opět navštívil několikatero plesů...

Michal
KADLEC

pro Večerník
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MYSLIVCI PLESALI

Pořadatelé z Mysliveckého sdružení
Hubert Plumlov mohli být navýsost
spokojeni. Sál byl nabitý k prasknutí, bohatá tombola lákala okamžitě
k zakoupení losů. Večerník dorazil
na ples zrovna ve chvíli, kdy návštěvníci tleskali tanečnímu i pěveckému
vystoupení národopisného souboru Mánes. „V tombole máme dvě
stě osmdesát cen, takže losováním
a jejich předáváním tady strávíme
nějakou tu chvilku. Ale co, do rána
času dost,“ řekl nám rozesmátý starosta zdejšího mysliveckého spolku
a zároveň starosta Plumlova Adolf
Sušeň. Jak dodal, první cenou v tombole je jako vždy divočák, v sále na
zemi ale ležely další kusy zvěře, kterou zdejší myslivci nedávno střelili.
„Dnes je tady zhruba dvě stě padesát
hostů, jak sami vidíte, máme natřís-
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PROSTĚJOV
V Litevský Kaunas byl
dějištěm kvalifikační skupiny D
o postup na volejbalové Mistrovství
Evropy kadetek 2017, kde bojovala
j
i reprezentace České republiky včettně jedné členky VK AGEL Prostějov.
Nahrávačka Klára Dvořáčková zůstala
v klíčovém úvodním střetnutí na lavičce (střídala pouze na jeden servis) a
národní výběr naší země U18 podlehl
Polsku coby největšímu konkurentovi
v grupě 0:3 (-23, -19, -25). Do dalších
dvou zápasů již mladá Agelka nastoupila
v základní sestavě, odvedla dobré výkony
ý y
a Češky smetly papírově slabší Litvu 3:0
(12, 15, 9) i Estonsko 3:0 (14, 15, 16).

0%

– 50 %

avizovali dlouho dopředu a věříme, že i
tak přijdou holky podpořit do hlediště,“
uvedl sportovní manažer a současně
hlavní kouč vékáčka Peter Goga.
Jeho tým vládne extraligové tabulce s
výrazným bodovým náskokem a během aktuálního ročníku ještě neprohrál, zatímco Královo Pole se z pátého
místa ještě snaží prodrat do elitního
kvarteta pro nadstavbovou část. „Hodí
se jim každý bodík a tím větší motivaci
u nás budou mít,“ odtušil Goga.
Jihomoravský kolektiv táhne někdejší
plejerka Prostějova, univerzálka Vendula Měrková jakožto třetí nejprodukk
tivnější hráčka soutěže. Hodně se prosazuje také americká blokařka Amanda
Brown, zatímco s její krajankou Awele
Nwaeze klub ukončil spolupráci a
náhradou přišla jiná vyslankyně USA
Jenna Potts. Na nahrávce má výběr slovenského lodivoda Marka Rojka reprezentantku SR Barboru Kosekovou, na
smeči její parťačku Eriku Salanciovou
plus talentovanou Lucii Poláškovou a
na liberu zkušenou Michaelu Doležalovou. V evropském Challenge Cupu
dokázal vyřadit rakouský Post Nö.
První vzájemný souboj této sezóny
svedly oba moravské celky koncem

listopadu a Agelky ve druhém největším městě republiky překonaly
dílčí trable ke konečnému výsledku
z pohledu domácích 1:3 (-21, 24,
-15, -18). „Každopádně je zřejmé, že
Brno se postupně zlepšuje a tím roste
jeho nebezpečnost. Proto jako obvykk
le nesmíme nic podcenit, na utkání je
potřeba se dobře připravit a bez ohledu
na naši desetidenní pauzu bez zápasu
odvést kvalitní výkon. Určitě si nepřejeme opakovat takové drama, jaké bylo k
vidění při minulé domácí bitvě s Olomoucí. Naopak chceme zvítězit pokud
možno jasně,“ pousmál se Goga. (son)

0%

– 60 %

Jako jediná nedostala v – 50 %
soubojích s moravskýý
mi soupeři ani na chvíli
příležitost, musí skousávat roli benjamínka
družstva a dvanácté
členky kádru. Tím pádem zatím nemohla
ukázat svou momentál- – 20 %
ní formu, ale v přípravv
né zkoušce na olomoucké půdě působila průměrně.

Lucie
Nová

Nadále dostává hodně – 70 %
zápasového prostoru a
to jí svědčí. Občas narve smeč do vysokých
bloků nebo znejistí na
přihrávce, nicméně v
součtu svou platností
týmu dost pomáhá.
Navíc do Ostravy jela – 10 %
navzdory nemoci a se
svým fyzickým oslabením se dokázala statečně poprat.

Sulian
Matienzo
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šesti dosažených bodů při skóre 6:3 na
to však nestačila a tým trenéra Erika
Nezhody tak mezinárodní vrchol dané
věkové kategorie bohužel mine. (son)

Skupina D – Litva (Kaunas)
Česko – Polsko 0:3 (-23, -19, -25): Klára Dvořáčková střídala,
a 0 bodů, celková užitečnost 0.
Litva – Česko 0:3 (-12, -15, -9): Klára Dvořáčková v základní sestavě,
ě 6 bodů
(1 útok ppři úspěšnosti
p
50 pprocent + 3 bloky + 2 esa) a celková užitečnost +4.
Česko – Estonsko 3:0 (14, 15, 16): Klára Dvořáčková v základní sestavě,
ě
2 body (1 útok při úspěšnosti 100 pprocent + 1 eso) a celková užitečnost +1.
Konečné pořadí skupiny D: 1. Polsko 9, 2. Česko 6, 3. Litva 3, 4. Estonsko 0.
Na letošní Mistrovství Evropy U18 postoupilo jen vítězné Polsko.

_> 

Poté se napjatě čekalo na výsledky ostatních skupin
p kvalifikace, jestli
j
kadetkyy
ČR proniknou na letošní kontinentální
šampionát ze druhého místa. Bilance

pøedplatné stále levnì
na stranì 9

Proti Olomouci byla
často využívána coby
střídající v momentech,
kdy to na hřišti hořelo. A
stejně jako předtím v sezóně zvládla účinně vyy
pomoct hlavně na příjmu, zatímco v útoku to
pořád není zdaleka ono.
Skokanský handicap po
další operaci kolene se
dál projevuje.

Barbora
Gambová

Bez ohledu na cokoliv – 80 %
pokračuje ve skvělé
jízdě tímto soutěžním
ročníkem. V řežbě o
Hanou sice její absolutní přesvědčivost rovněž trochu klesla, leč
na severu Moravy zase
řádila naplno a byla to – 10 %
právě ona, kdo Agelky
především dotáhl ke
dvěma těžkým vítězstvím.

Laura
Emonts

– 6600 %

0%

– 70 %

Onemocnìla Suli

Prostějov (son) - Během uplynulého týdne byl pevně stanoven termín
odvetného osmifinále CEV Cupu
žen 2016/17 mezi volejbalistkami
Prostějova a lepším z dvojice Allianz
Stuttgart - VC Kohila. Pokud vás
tento mezinárodní zápas druhého
nejvyššího poháru klubové Evropy zajímá, pak vězte, že proběhne v
hale Sportcentra DDM ve středu 22.
února od 18.00 hodin před
p televizními kamerami ČT Sport, kde poběží
přímý přenos. První vzájemný duel
se přitom odehraje na hřišti soupeře
o dva týdny dříve. „Tohle dvojutkání
má pro nás nejvyšší důležitost a moc
toužíme v něm uspět, jakkoliv to
vzhledem k síle protivníka bude náročné. Každopádně bychom rádi v
hledišti přivítali co nejvíc fanoušků,
kteří by vytvořili výbornou atmosféru a svým povzbuzováním hnali holky za vítězstvím i postupem,“ přeje
si sportovní manažer a kouč VK v
jedné osobě Peter Goga.
Připomeňme, že jméno svého soka
se Agelky dozví ve středu 25. ledna
večer, kdy je v Estonsku na programu odveta mezi tamní Kohilou a
Stuttgartem. V úvodním střetnutí
německý favorit triumfoval hladce
3:0 a dá se očekávat, že uspěje rovv
něž napodruhé.
p
Tím ppádem byy nejj
lepší ženský oddíl České republiky
ze srdce Hané vyzval zástupce renomované bundesligy.

V CEV Cupu doma
22. února od 18.00

Prostějov (son) - Jak už Večerník
informoval i volejbalové Agelky
se - stejně
j jjako většina ppopulace
p
v
České republice - potýkaly s nemocemi. Přesto nastoupily do obou
dosavadních střetnutí v novém kalendářním roce 2017 kompletní bez
jediné zdravotní absence. Což však
neznamená, že byly všechny úplně
fit. „Řada holek průběžně překonávala menší potíže a například Sulian
Matienzo přepadla viróza o něco víc.
Pod prášky ještě obětavě odehrála
středeční zápas v Ostravě, ale po
něm dostala volno, aby se ve zbytku
týdne pořádně uzdravila,“ prozradil
kouč žen VK Prostějov Peter Goga.
Výraznější trable, které poslední
dobou skolily hned několik sportovních klubů v tuzemsku, naštěstí
vékáčko minuly. „Hodně dbáme na
prevenci a maximálně jsme se snažili
udržet děvčata v pořádku. Vyplatilo
se. Snad už teď vlna různých virových epidemií pomine a žádná další
z našich hráček neonemocní. Blíží
se velmi důležité bitvy v evropském
CEV Cupu, na něž chceme i potřebujeme být co nejlépe připravení,“
zdůraznil Goga.

PROSTĚJOV
V Kompletní patnácté
kolo měla v sobotu na programu
volejbalová
j
UNIQA extraliga
g žen
ČR 2016/2017. Nezrodilo se žádné
výsledkové překvapení, ale zajímavost jednotlivé duely rozhodně nepostrádaly.
Druhé místo tabulky udržela Ostrava díky tomu, že po velkém boji
obrátila nepříznivý vývoj bitvy s
Olympem Praha na 3:1 (-24, 24, 15,
25). „Kvalitní utkání z obou stran, v
koncovkách jsme byli agresivnější na
útoku. Pochvala patří celému týmu a
především hráčkám, které postupně
naskakovaly do zápasu,“ zhodnotil
trenér TJ Zdeněk Pommer. „Bylo to
pohledné a dramatické střetnutí i pro

diváky. Měli jsme dvě šance zabojovat o tiebreak v koncovkách druhého
a čtvrtého setu, ale naše smečařky
tam nezvládly položit míč. Což byl
markantní rozdíl v důležitých momentech zápasu,“ našel hlavní důvod
těsné porážky kouč PVK Stanislav
Mitáč.
Třetí se stejným bodovým ziskem
jako ostravský celek zůstala Olomouc,
byť proti poslednímu Fénixu Brno
nečekaně ztratila sadu při rezultátu
3:1 (8, 18, -23, 14). „Po jednoznačně
vyhraném prvním setu jsme usnuli
a probudili se až ve čtvrtém,“ trefně
poznamenal kormidelník UP Jiří Teplý. „Ze začátku jsme po nakládačkách
v předchozích utkáních byli ještě zamrzlí, ale v tom vítězném třetím setu
jsme předvedli velmi dobrý výkon.
Snad pro nás bude povzbuzením do
dalšího průběhu soutěže,“ přál si lodivod outsidera Zdeněk Janoušek.
Čtvrtému Olympu se přiblížilo páté
KP Brno hladkým přejetím Přerova 3:0
(9, 20, 14). „Od začátku prosince jsme

se herně posunuli do vyšší kvality a souboj s Přerovem to jen potvrdil. Cítím
z družstva, že si důvěřuje a výkyvů už
nemáme moc,“ pochvaloval si slovenský stratég na lavičce Králova Pole Marek Rojko. „Udělaly jsme velké množství vlastních nevynucených chyb jak
ve hře, tak hlavně na servisu a těžko
jsme se pak dostávaly do hry,“ konstatovala Eliška Ticháčková, kapitánka
přerovského kolektivu z šesté příčky
ppořadí.
Na sedmé pozici setrval Šternberk,
i když jej na vlastní palubovce dokázal
přemoci osmý Frýdek-Místek 3:1 (16,
17, -21, 24). „Pochvala celému týmu
za bojovnost a dodržení našich pokyy
nů,“ stručně okomentoval spokojený
trenér domácích Sokolek Leopold
Tůma. „Měli jsme výborný začátek,
jenže pak přišel nepochopitelný výpadek všech hráček na jeden a půl setu.
Cením si, že to holky nepoložily, ale
hodně mrzí tři promarněné setboly ve
čtvrté sadě,“ litoval kouč hostujícího
TJ Martin Hroch.
(son)

KP Brno smetlo Přerov

Fénix vzal set Olomouci,

Z obou letošních utkání absolvovala jen část,
když poprvé byla střídána a podruhé šla na
plac z lavičky. Na rozdíl od svých parťaček
se nedostávala tolik do hry, tudíž nemohla
předvést mnoho pozitivního. Na druhou
stranu míra nepovedeného u ní nepřesáhla
únosnou mez.

0%

Po mizerném přáteláku v arktické
Olomouci zůstala při
hanáckém derby dlouho na lavičce, po příchodu na palubovku
si nevedla špatně. A
v ostravské hale odvedla celkově kvalitní
výkon, ze všech prostějovských blokařek se
určitě jevila nejlépe.

Laura
Frigo

Veronika Trnková

Plejerka, která zdravott – 50 %
ními problémy utrpěla
asi nejvíc. Vir ji skolil
docela vydatně, už proti
Olomouci vyráběla nezvykle moc nevynucených hrubek a v Ostravě
působila naprosto bez
energie až do rozumné- - 30 %
ho vystřídání ve třetím
setu. Také ona potřebujje zapracovat, aby se zvedla.

Nina
Herelová

Na zkušené tahounce – 60 %
se delší zápasové volno podepsalo výrazně,
během bitvy s olomouckým rivalem až nezvykk
le často kazila přihrávv
ku. Ani v Ostravě to
ještě nebylo úplně ono,
ačkoliv progres se dal – 10 %
vypozorovat. Alespoň
že polařskou defenzivou opakovaně drží prapor VK.
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V postupném rozletu – 50 %
během sezóny ji přibrzdila výše zmíněná
nemoc. Žádný mistrák
k
sice nezmeškala, ale
při naskočení do derby s Olomoucí byla na
dlouholeté opoře UP
znát určitá nejistota. - 10 %
Aktuálních deset dní
přípravy by mělo pomoci k návratu do předchozí pohody.

Veronika
Tinklová
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Jako jedna z mála se po – 70 %
sváteční pauze dokázala zlepšit. Po uzdravení
zvrtnutého kotníku jí
pomohlo plné tréninkové zatížení, a byť ani
ona se v posledních
dvou extraligových
zápasech nevyhnula + 20 %
chybám, nebylo jich
mnoho. Hru tvoří velmi odvážně, jak má ve zvyku.

Mareike
Hindriksen
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PROSTĚJOV Po určité době se opět vracíme k podrobnějšímu zkoumání
aktuální výkonnosti jednotlivých volejbalistek VK
AGEL Prostějov. Ty se musely vyrovnat jak s atakem
onemocnění, tak s dlouhou zápasovou přestávkou
a do jejich herní produkce
v prvních dvou střetnutích
nového kalendářního roku
se to ve většině případů negativně promítlo. Jak vidí
Večerník aktuální stav?

trvalka Emonts,  69 X "  %9 'hy*+
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PROSTĚJOV
V Bez ohledu na to,
co herně přinese, bude nejbližší
duel prostějovských volejbalistek
v UNIQA extralize ČR 2016/17
výjimečný. Čím? Svým nezvykle
brzkým časovým začátkem. S KP
Brno se totiž Agelky utkají v rámci
16. kola soutěže v sobotu 28. ledna
již od 15.00 hodin.
„Došlo k termínové kolizi s basketbalovým zápasem Orlů proti Svitavám. Dohodli jsme se, že tentokrát s přesunem
času úvodu střetnutí vyjdeme vstříc my
a proto zahájíme už ve tři odpoledne.
Našim fanouškům jsme tuhle změnu

37

RYCHLÝ


pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

Proti Brnu v sobotu mimořádně už od 15.00

Kadetky ČR na Evropu nepostoupily,
ale Klára Dvořáčkováá hrála kvalitně

Neustále střídá výborné
okamžiky se špatnými,
kterých je však nepříjemně mnoho. Příklad?
Perfektně zasmečuje,
vzápětí zcela vypadne
z herního systému při
bránění. Její určitou rozevlátost se daří zkrotit
do přijatelných mezí jen
pomalu, byť potenciál
má rozhodně nemalý.

Heidy
Rodriguez

Evidentně patří k vo- – 60 %
lejbalistkám, kterým
pomáhá pravidelné
zatížení ve střetnutích.
Proti úpéčku sice slibně
začala, ale pak se jí úplně
přestalo dařit, na palubovce TJ to měla opačně. Jejím postupným + 10 %
zlepšováním šel nahoru
i projev kolektivu, jenž
sílu prvního účka potřebuje.

Yeliz
Basa
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„Tahle pauza ale není zdaleka tak dlouhá, jako ta okolo Vánoc a Nového roku.
Tím pádem by mančaft rozhodně neměla tolik poznamenat. Naopak nám
volný víkend přišel docela vhod, protože holky poslední dobou velice tvrdě
trénovaly a potřebovaly si dva dny v
kuse odpočinout,“ neviděl kormidelník
situaci nijak negativně. V plánu tedy
není ani žádný přátelák. „Špičkového
soupeře bychom v současné fázi sezóny s rozjetými evropskými poháry
sháněli těžko a než hrát s někým papírově slabším, to při vší úctě radši dáme
přednost vlastní kvalitní přípravě.
Není problém si dát několik tréninkových setů šest na šest proti sobě v
ostřejším tempu, tímto způsobem se
navíc dá i leccos nacvičit. Proto věřím,
že nejbližší souboj s Brnem zvládneme
po desetidenní přestávce bez mistráku v dostatečné herní kvalitě,“ uzavřel
Peter Goga.

deseti dnů

TRVÁ!

jubileum...

volejbal

ŽHAVÁ NOVINKA

Šòùra vítìzství na èísle 54

aneb pohled
Mareike Hindriksen

WWW.VECERNIKPV.CZ

V minulém čísle jsme se v této rubrice
věnovali dlouhé sérii prostějovských
volejbalistek bez domácí porážky
v českých soutěžích trvající už více
než čtyři roky. Jiná podobná šňůra
vítězných utkání Agelek sice není tak
časově dlouhá, ale zaslouží nemenší
pozornost. Jde o celkový počet soutěžních výher v řadě za sebou proti
tuzemským soupeřům, který se po
šťastném přemožení Olomouce 3:2
a přesvědčivějším úspěchu v Ostravě
3:1 aktuálně zastavil na cifře 54. Naposledy vékáčko padlo v rámci UNIQA
extraligy nebo Českého poháru 15.
října 2015 právě na ostravské palubovce, tenkrát výběr TJ favorita slavně
udolal 3:2 (22, -13, -23, 21, 11). Od té
doby Agelky opět jen vítězí a pomalu
se blíží k rekordně dlouhé sérii čítající 112 mačů bez prohry v letech 2009
až 2012. Ale tohle překonat by byl za
současných okolností opravdový majstrštyk!

Nakonec tedy platí, že úvodní semifinále
aktuálního ročníku ČP absolvují Agelky
v úterý 31. ledna od 18.00 hodin v Brně,
odveta je pak na programu ve čtvrtek 16.
února od 17.00 hodin v hale prostějovskéé
hoSportcentraDDM.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří UP
Olomouc a TJ Ostrava, přičemž zde se odd
startuje ve středu 1. února od 18.00 hodin
na severu Moravy a odvetný mač přijde na
řadu v sobotu 11. února od 17.00 hodin v
hanácké metropoli.
Finále národní pohárové soutěže přivítá
Sportovní hala Univerzity Palackého Olomouc ve středu 1. března od 17.00 hodin
pod organizační taktovkou marketingové
společnosti TK PLUS Prostějov. (son)

proti Brnu
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PROSTĚJOV
V Několikrát se měnily
termíny semifinálových duelů Českého poháru žen 2016/17 mezi volejbaa
listkami Prostějova a KP Brno. V uplyy
nulém týdnu došlo k další a tentokrát
již poslední korektuře, po níž jsou data
pevně stanovena.
„Z původních termínů se zápasy musely přesunout kvůli působení Králova
Pole v evropském Challenge Cupu, kde
nejprve hrálo odvetu ve Vídni a po postupu dál jej čeká dvojutkání s Ostravou.
Do toho přicházejí naše únorová utkání
CEV Cupu, tím pádem jsme museli
najít volná a zároveň vhodná okénka v
kalendáři,“ vysvětlil sportovní manažer i
kouč VK Peter Goga.

kterým jsme TJ jasně předčili,“ vyjmenoval Goga stěžejní aspekty vedoucí k
tříbodovému triumfu.
Navzdory zjevným rezervám nechtěl
své družstvo přehnaně kritizovat. „Soutěžní vstup do nového roku nebyl pro
holky vůbec jednoduchý. Za prvé jsme
v přípravě mezi svátky i po nich hodně
makali na kondici. Za druhé většinu děvv
čat fyzicky více či méně poznamenaly
zdravotní potíže. Za třetí se kvůli zimě v
olomoucké hale vůbec nepovedlo tamní přátelské utkání. A za čtvrté jsme po
dlouhé zápasové přestávce hned narazili
na dva největší české konkurenty, s nimiž hrát není snadné,“ napočítal hlavní
trenér VK AGEL polehčující okolnosti.
Ztrátu jednoho bodu v hanáckém
derby bral coby přijatelnou daň. „Nedostatky v naší hře samozřejmě neomlouvám a průběžně pracujeme na
jejich odstraňování. Na druhou stranu
je potřeba říct, že ačkoliv jsme neodvedli příliš dobré výkony, zvlášť proti
Olomouci, dokázali jsme obě střetnutí
vyhrát a udržet tím neporazitelnost v
tomto ročníku českých soutěží. Díky
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čemuž vedeme extraligovou tabulku s
tradičně výrazným náskokem,“ zmínil
Goga podstatná fakta.
Leč nepříjemné je, že obhájkyně národních trofejí nyní procházejí další
zápasovou přestávkou, neboť o uplynulém víkendu měly v UNIQA extralize volný los a nejbližší duel je čeká
až v sobotu 28. ledna od 15.00 hodin na vlastní palubovce s KP Brno.
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STATISTIKY TÝMOVÉ

statistické srovnání

obchodní a mediální partneøi VK Agel Prostìjov

„Ve středeční ostravské dohrávce to z
naší strany ještě nebylo po herní stránce úplně ono, ale zároveň jsme určitě
udělali posun oproti předchozímu
zápasu s Olomoucí. Kromě úplného
začátku a horšího druhého setu jsme
méně chybovali v mezihře i ve většině
jednotlivých činností, vyšší jistotou
jsme postupně získávali převahu. A
celkově bylo znát, že máme volejbalově
navrch,“ ohlížel se za bitvou na severu
Moravy prostějovský kouč Peter Goga.
Nedaleko polských hranic jeho svěřenky nejvíc kazily podání. „Současně jsme
však dali mnoho es a servisem dostávali
domácí pod tlak, z čehož následně pramenila naše kvalitní obrana. Jak v poli,
tak na síti, kde jsme častokrát vítězně
zablokovali. Důležitá byla rovněž solidní přihrávka a rozhodující dobrý útok,

Známe termíny

Vstupní střetnutí předminulou sobotu
doma proti Olomouci bylo sice divácky velmi atraktivní, ale ženy vékáčka
v něm nasekaly spoustu zbytečných
chyb, což v součtu s výborným výkonem soupeře málem vedlo k porážce.
Trochu podobně to vypadalo dvě sady
i uplynulou středu na hřišti Ostravy,
jenže tam pak souboj vyústil hodně jinak. Agelky zabraly, protivnice zvadly a
zrodilo se poměrně bezpečné vítězství
favorita 3:1.

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
D

původní zpravodajsství

PROSTĚJOV Z hlediska náročnosti utkání měly volejbalistky
VK AGEL Prostějov dost náročný vstup do nového kalendářního roku, když v úvodních dvou bitvách letopočtu 2017 potkaly
oba největší tuzemské konkurenty. Ke cti úřadujícím mistryním
republiky slouží, že i přes herní problémy oba těžké a současně
důležité mače výsledkově zvládly - navíc druhý lépe než první.

Teď se musí ženy VK vyrovnat se zápasovou pauzou v trvání

1!=  W378
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letos slavíme

1:3

OSTRAVA Podruhé za sebou absolvovaly prostějovské volejbalistky zápas, v němž proti sobě stály
dva vedoucí mančafty tabulky. A v
dohrávce třináctého kola UNIQA
extraligy žen ČR 2016/17 to na palubovce Ostravy dlouho vypadalo
na opakování předchozího dramatu
proti Olomouci. Po vyrovnané půl-

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

jak se utkání vyvíjelo...

TJ OST
VK PV

Domácí tým vlétl do utkání s velkou
energií, výborným servisem dostal
vékáčko pod tlak a díky čtyřbodové
šňůře z 2:2 na 6:2 měl navrch. Agelky
se ale rychle vzpamatovaly, aby vzápětí oplatily stejnou mincí při účinném
podání Herelové (ze 7:3 na 7:7). Duel
byl oboustranně nervózní a provázelo
jej dost chyb i nepřesností, střední část

Marek
SONNEVEND
D

pro Večerník

původní reportážž

ce střetnutí však Agelky víc zabraly,
ze severní Moravy odvezly díky výkonnostnímu zlepšení výhru 3:1 a
v čele soutěže odskočily do trháku
deseti bodů před dvojicí zmíněných
pronásledovatelů.

zahajovací sady přitom měla vyrovv
naný průběh. Ten překlopil na ostravv
skou stranu další minitrhák (z 12:13
na 15:13), nicméně hostující družstvo
znovu hned reagovalo srovnáním na
15:15. A zanedlouho nakoplo vrtule
k rozhodujícímu obratu. Při sérii pěti
bodů za sebou (ze 17:16 na 17:21)
skvěle zaservírovala Emonts, tři vítězné
útoky vystřihla Basa, přidala se obrana
na síti i v poli. V koncovce pak nebylo
absolutně co řešit - 19:25 a 0:1.
Zdálo se, že rozjeté Gogovy svěřenky
si nabrané tempo plynule přenesou
do druhé části, jenže krátký výpadek
je o výhodu připravil (z 0:2 na 3:2).
Tím zase odstartovala přetahovaná o
každou výměnu, než došlo k novému
zhoupnutí, tentokrát v prostějovský
prospěch pěti body v řadě z 9:7 na 9:12.
Ale zdálo se, že jakmile jeden z kolekk
tivů začal utíkat, ten druhý okamžitě
přidal a ztrátu záhy zlikvidoval (z 12:15

na 15:15). Při značné vyrovnanosti se
dějství číslo dva přehouplo do dramatického závěru, v němž Agelky potopilo několik nevynucených hrubek. A ty
bojovné protivnice pohotově využily
- 25:22 a 1:1.
Duel se nápadně podobal předchozímu šlágru s Olomoucí ve třech důležitých aspektech. Favoritky pomáhaly
svým soupeřkám množstvím vlastních
zaváhání především v mezihře, sok výý
tečně bránil a dokázal získat pro sebe
většinu dlouhých výměn. Tyhle neduhy odstranily obhájkyně titulu jen na
sklonku prvního dílu a poté opět zkraje
třetího, kdy soustředěným náporem
utekly z 3:3 na 3:8. Ještě důležitější ale
bylo, že získaný náskok následně zvládly udržovat, byť zkazily pár servisů. Naopak si významně pomáhaly častými
vítěznými bloky, s jejichž pomocí opanovaly tento set naprosto jednoznačným způsobem - 13:25 a 1:2.
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Dokážou ovšem s podobnou dominancí pokračovat rovněž dál? Severomoravanky takový scénář odmítly,
a ačkoliv musely ve čtvrtém setu
neustále dohánět (0:2, 4:6, 6:9), nic
nevzdávaly. Přesto se herní síla VK
pořád víc projevovala, odstup ve
skóre dál narůstal. Leč plejerky TJ
nezlomilo ani zdánlivě fatální manko

13:18, neboť právě v té chvíli nečekaně ožily a šňůrou čtyř bodů vykřesaly
naději na tiebreak. Tu však AGEL
nekompromisně uhasil bleskovým
kontrem (ze 17:18 na 17:21), načež
celý mač spolehlivě dovedl k vítězství
- 20:25 a 1:3.
Statistiky a výsledkový servis extraligy najdete opět na straně 22

Zdenìk POMMER
R - trenér TJ Ostrava
„Měli jsme dobrý vstup do zápasu a většinu prvního setu o jeden dva body vedli, ale od
stavu 17:16 nechali soupeře odskočit a set ztratili. Naopak ve druhém jsme koncovku
uhráli, jenže poté začali kupit mnoho chyb, kazili servisy. A i když jsme měli také dobré
momenty, tak Prostějov potvrdil svou kvalitu a zaslouženě zvítězil.“
Peter GOGA
A - VK AGEL Prostìjov
„Po nepříliš vydařeném zápase s Olomoucí jsme měli i z Ostravy velký respekt, protože oba
tyto soupeře považuji za naše největší konkurenty. Proto mám radost, že jsme utkání zvládli za
tři body. Hra ještě není podle našich představ a pořád máme rezervy, ale zlepšuje se to. Největší
rozdíl v náš prospěch byl tentokrát na útoku, domácí jsme výrazně přehráli i blokařsky. Myslím, že celkově jsme byli lepší a naše vítězství je zasloužené.“






Ostrava vzdorovala jen dva sety, pak vládl AGEL

„Určitě máme radost z tříbodové výhry v Ostravě. V tréninku před tímto
zápasem jsme se víc věnovaly servisu i přihrávce a podařilo se nám to v samotném střetnutí zúročit, když jsme domácí právě podáním dokázaly zatlačit. Hrály jsme disciplinovaně, takticky blokovaly. Ještě však musíme dělat
méně chyb. Hlavně v první polovině duelu jsme znovu častokrát zaváhaly
v mezihře, a to dost zbytečně. Ostravě to pomáhalo vracet se zpátky, proto
byl průběh dva sety vyrovnaný. Naštěstí jsme se pak zlepšily, a jakmile se
dařilo hrubky v takové míře nedělat, měly jsme navrch. Po Olomouci jsme
tak porazily i dalšího konkurenta v boji o mistrovský titul, navíc jasnějším
poměrem. Což je určitě pozitivní. Stejně jako volný víkend, který jsme od
trenérů dostaly za odměnu. (smích) Potřebujeme se všechny pořádně doléčit
a být do dalších zápasů maximálně fit. CEV Cup už se totiž rychle blíží.“
Mareike Hindriksen,
nahrávačka VK AGEL Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Vypjaté a málem prohrané derby
s Olomoucí z předchozího týdne
znovu otevřelo jedno stále živé
téma nad současným týmem prostějovských volejbalistek. Stručně by se dalo shrnout do krátké
věty: Agelky mají v letošní sezóně
slabinu na univerzálu. A možnou
pravdivost tohoto tvrzení podpořil právě duel proti UP, v němž
kontrastoval většinově skvělý
výkon
ý
hostující Janyy Napolitano
(stažené ze Šternberka) s většinovým trápením turecké jedničky
VK na daném postu Yeliz Basa
i její kubánské náhradnice Heidy
Rodriguez. Ani do středečního
utkání v Ostravě nevstoupila Turr
kyně v hanáckých službách nijak
dobře, ale příznivou zprávou je, že
se postupně dokázala zlepšovat
a nakonec na severu Moravy zaznamenala solidních dvanáct
bodů. Snad tedy půjde i ve druhé
půlce ročníku herně nahoru stejně,
jako v tom prvním. Aby univerzál
nebyl slabinou v sestavě vékáčka...

Slabina na úèku?

VEČERN
RNÍ
R
NÍÍKU Z VÉ
VVÉKÁ
ÉKÁ
KÁČKA
KÁČ
KA

SMEČ

VOLLEJBAL
VO
EJ
EJBA
JBA
ALOVÁ
VÁ

Forma spoluhráček okolo ní kolísá, pouze ona je téměř
celou
u dosavadní sezónu 2016/17 stabilní jistotou.
A zkraje
z
nového kalendářního roku táhne německá
sm
mečařka ženy VK opravdu výrazně. Klíčově je podržela už při hanáckém derby s Olomoucí, skvěle
dr
pak zahrála též v jediném duelu prostějovských
p
vvolejbalistek za uplynulý týden v Ostravě. Na see
veru Moravy Emonts ve středu doslova zářila,
když byla suverénně nejčastěji bodující hráčkou
střetn
nutí (21) a navíc řádila ve všech činnostech. V útoku čttrnácti koncovými míči při vysoké úspěšnosti dvaapaadesáti procent, dále třemi vítěznými bloky, čtyřmi
esy, kvalitní přihrávkou na třiašedesát procent a cell
kovoou užitečností +14. Výtečná čísla dokládající lví
záslu
uhu Laury na důležitém vítězství Agelek 3:1!

LAURA EMONTS
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jediné místní periodikum pro
vás bude i v tomto roce připravovat exkluzivní projekt PROMĚNA IMAGE. Od dubna 2015 se nám úspěšně podařilo proměnit
již devatenáct žen z Prostějova a okolí, k nimž nyní přibude jubilejní dvacátá. A velmi nás těší, že se konečně našel i muž, který
nemá strach ze změny svého zevnějšku a z následné medializace,
tudíž dochází na podvakrát avizovanou premiéru. Asi už není
žádnou novinkou, že na každou dámu a nově tedy i pána čeká
ZDARMA nový účes, líčení, proměna šatníku, případně brýlí a

“

Motto na tento týden:

servis pro ženy
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7..
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Mara
Maraton
v přejídání. Ano, takto
by sse také daly nazvat oblíbené
Váno
Vánoce. Představují totiž mnohdy neblaze
n
působící kombinace,
kter
které nám dovedou přitížit nebo
p
také pěkně
zacloumat s žaludkem,
slezinou a slinivkou. V následuale i slez
se tak zaměříme na
jícím příspěvku
př
slinivku a slezinu. Pokud o tyto velice
důležité orgány budeme pravidelně
pečovat, vrátí nám to tak, že se budeme cítit nejenom dobře, ale také se
nám vyhne řada neduhů.
Slinivka je žláza s vnitřní sekrecí a má na
starost sliznice celého těla. Nachází se
pod levým žeberním obloukem. Vytváří
šťávy, které štěpí bílkoviny, tuky i cukry
a produkuje hormon inzulín, který reguluje hladinu krevního cukru. S tímto
orgánem pak spolupracuje slezina, což
je největší lymfatický orgán v těle. Pokud
máme za sebou delší námahu, ohlásí se
pícháním v levém boku.
Porucha sleziny však především způsobuje celkové oslabení imunitního
systému, častý výskyt infekcí a nachlazení. Jestliže se objevuje nadýmání,
porucha zažívacích a vylučovacích funkcí, žaludeční či dvanácterníkové vředy,
nepravidelná menstruace nebo se tvoří
nadměrně opary či se člověk rychle unaví, může se jednat o oslabení slinivky a
sleziny. Oba dva orgány ovlivňuje samozřejmě životní styl, to co jíme a pijeme,
ale také to, jak se sebou zacházíme.
A velký vliv na stav má i psychosomatika. Slinivka a její stav se odráží z pohledu psychosomatiky od toho, jak jsme
schopni dávat a přijímat lásku, objevuje
se jakási „porucha“ v hodnocení lásky
ve své podstatě. Je spojena s tím, jak vnímáme vlastní život, zda máme dostatek
sladkosti (neboli toho, že nás lidé mají v
oblibě, máme rádi sami sebe a přistupujeme k životu tak, že jsme vděčni za to, co
máme). Jakmile jedinec dojde do stadia,
kdy má pocit, že už na světě pro něj nic
není a má všechno dobré již za sebou,
ozve se slinivka, může to dokonce dospět
až k cukrovce... Stav sleziny pak značí stav
našich myšlenek. Pokud se dlouhodobě
objevují nutkavé myšlenky, posedlost a
utkvělé představy, ve kterých se člověk
udržuje a nechce se od nich odpoutat,
slezina tímto trpí a mohou se objevit
problémy.
Na tyto orgány se můžete soustředit však
i v různých intervalech neboli v orgánových hodinách. Nejsilnější energie sleziny a slinivky je vždy dopoledne od
deváté do jedenácté hodiny. Nejslabší
energie tyto orgány trápí v době od

jednadvacáté do třiadvacáté hodiny.
V této době tedy nepijeme alkohol, sladké ani perlivé nápoje, vyhýbáme se slanému, mastnému a kořeněnému jídlu,
také se nerozčilujeme a nejlépe uděláme,
když necháme věci plynout tak, jak jsou.
A co pro sebe můžeme nejen preventivně udělat? Je nutné pít zhruba dva a půl
litru vlažné vody denně, ájurvédský čaj
Pachaka, Mahaphala nebo Ranjaka, dále
také užívat tinkturu z vlaštovičníku, která
kromě sleziny a slinivky posiluje také játra a žlučník. Je vhodné masírovat reflexní
místa těchto orgánů. Slezinu najdeme
na levém chodidle u kloubů prstů mezi
čtvrtou a pátou nártní kůstkou. Reflexní
bod sleziny však mačkáme pouze jemně
a desetkrát za sebou. Za den bychom
neměli stisknout více než osmdesátkrát a
vždy s dvouhodinovým odstupem. Tento bod také můžeme použít při astmatických záchvatech. Reflexní bod slinivky
pak nejdeme na obou nohách tak, že se
podíváme, kde je střed chodidla, od něj si
odměříme zhruba tři centimetry nahoru
a dolů a uděláme jakoby vodorovnou
čáru na každém tomto místě. Tuto plochu mačkáme třikrát denně po čtyřiceti
středních hmatech.
Tak hurá do toho, výsledek na sobě
sami postupně poznáte...

měli ZAMĚŘIT NA OČISTU?
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Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2017 Moučníky z litého těsta, který si můžete koupit na stáncích tisku.
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vejce společně s olejem, přidáme oba
cukry a mouku s práškem do
pečiva. Vše řádně smícháme na
jemné těsto, které vlijeme do

vymazané a moukou vysyy
pané formy. Povrch těsta hustě
posypeme hroznovým vínem
a dáme do vyhřáté trouby přibližně na 30 minut upéct.
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ka, ale také žena. A doufám, že stále atraktivní...,“ prozradila s úsměvem čtyřiatřicetiletá Alena, která je na mateřské dovolené. „Máme
desetiměsíčního syna, který vydá za dva, nemám tak téměř žádný
čas na sebe. Jsem tedy vděčná za příležitost, prostřednictvím které
mi se vzhledem pomohou odborníci,“ pokračovala.
A co od proměny náš manželský pár očekává? „Potěšení, radost
z něčeho nového a určitě se těším i na svou novou image. Nerad
bych však skončil s hlavou dohola,“ usmíval se Milan. „Sama nevím,
co všechno proměna vlastně obnáší, ale určitě očekávám překvapení
a také, že se budu manželovi i sama sobě zase líbit,“ nechala se slyšet
Alena. „Jediné, co bych asi v případě proměny nechtěla, tak červené
nebo rezavé vlasy, to bych manžela asi moc nepotěšila,“ dodala. „Oba
dva se již moc těšíme, obavy žádné nemáme. Proměnu vnímáme
jako zábavu, odpočinek a také příležitost,“ shodl se Milan s Alenou.
Na reportáž z průběhu jubilejní dvacáté PROMĚNY IMAGE
se můžete těšit již v příštím vydání. Uvidíte, jak si naše první
dvojice povede, jak vypadala před proměnou a krátce po ní,
dozvíte se, jak probíhalo fotografování. Nezapomeňte si tedy
zajistit poslední lednové číslo v pondělí 30. ledna a podívejte
se také na náš web www.vecernikpv.cz, kde v rubrice Servis pro
ženy najdete kromě mnoha zajímavých článků také přímou reportáž, fotogalerii a video z každé proměny.
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R ecept pro vás

kompletní poradenství. V samotném závěru pak vždy dojde i
k
na profesionální fotografování a natáčení. Chceme vám totiž
n
být i nadále nápomocni v získání patřičného sebevědomí, se
b
kterým se pojí nová energie a jiskra. Proto neváhejte a hlaste
k
sse do dalšího, v pořadí již jedenadvacátého kola. Pojďme si
ttedy nyní společně přiblížit náš první manželský pár…
Alena Fojtová a Milan Fojt byli u příležitosti jubilejního
A
kkola PROMĚNY IMAGE vybráni ne náhodou. Shodou
ookolností totiž Večerník v letošním roce slaví právě dvacáté
narozeniny,
tudíž jsme sáhli do vlastních řad, abychom všem
n
předvedli,
že to vskutku stojí za to!
p
Pětatřicetiletý
Milan Fojt pracuje jako grafik pro společnost
Pě
Haná
Ha Press a o proměnu svého vzhledu měl zájem již několikrát, avšak to bylo ještě v době, kdy jsme pracovali výhradně
s ženami. Po vyhlášení novinky pro páry, kamarády a sourozence
neváhal ani minutu a svoji účast potvrdil následovně. „Konečně
je to šance pro mě a zároveň doufám, že tímto povzbudím a inspiruji všechny další chlapy a dvojice, aby se nebáli přihlásit.“
Jaké pocity zažívala paní Alena, když jí manžel oznámil, že se
zúčastní PROMĚNY IMAGE? „Kdyby mě do toho neuvrtal
manžel, tak sama bych se asi nepřihlásila. Na druhou stranu budu
ráda, když si všimne, že nejsem jen matka jeho dítěte a hospodyň-

1! 8 ; je tady!
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V tomto okénku se budeme již posedmadvacáté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. Tentokrát se soustředíme na všechny, kteří
ve svém zaměstnání dlouho stojí či
mají naopak sedavé zaměstnání.
Patřičně tedy protáhneme nohy od
shora až dolů. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to...
Nejprve se postavíme za židli
a ruce umístíme
na její opěradlo.
Chodidla dáme
na šířku kolen,
zatáhneme břicho a pravou
nohu umístíme
před levou na
špičku (viz. foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají doširoka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
Nyní nohu pomalým švihem
přemí stíme
doprava, dáme
ji tak vysoko,
jak je nám to
příjemné (viz.
foto). Dáváme
však
pozor
na prohnutí
v bedrech. Záda
po celou dobu
cvičení drží pevně se staženým bříškem, cvičí pouze noha zleva doprava. Těchto švihů provedeme dvacet
a pak vyměníme strany. Připravíme si tedy levou nohu před pravou,
prodýcháme se a začneme se švihy.
Stejně jako na pravou nohu, tak i na
levou nohu provedeme dvacet švihů.
Je to výborný cvik na těžké, bolavé
a oteklé nohy například z dlouhého
stání či sezení, zároveň je vhodný na
protažení achilovek a uvolnění kyčlí.
V tomto cviku
zůstaneme stát
před opěradlem
židle. Ruce opět
umístíme na
opěradlo. Důležité je, aby chodidla byla umístěna na šířku
kolen, zároveň
držíme rovná
záda, stáhneme
břicho, ramena tlačíme mírně dozadu, zasuneme bradu a pomyslně se
vytahujeme za středem hlavy směrem nahoru (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.
Společně s nádechem se postavíme
na
špičky a s výdechem se postavíme pouze
na paty (viz.
foto). Při tomto cviku cítíme,
jak nás táhne zadní část
stehen, kolen
a lýtek. Takto střídavě postupujeme celkem třicetkrát
s dobou výdrže v každé poloze deset sekund. Po tomto cviku budete
značně cítit úlevu od bolestivých
a ztuhlých nohou. V průběhu je
nutné volně dýchat.
Budu se na vás těšit zase příště.

PRO TĚLO I DUŠI

Víte, že po Vánocích byste se CVIČENÍ
ENÍ
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Nežeňte se, dokud se nenaučíte lichotit. Před svatbou
svatb
se chválí žena z náklonnosti, po svatbě z nutnosti a pro
p
osobní bezpečí.
Dale Carne
Carnegie

„

Milé čtenářky a milí čtenáři,
ři,
m roce.
srdečně vás vítám v novém
Ráda bych vám také zároveň
oveň
vně
popřála vše nejlepší, hlavně
ky,
hodně zdraví, štěstí a lásky,
ale také mnoho úsměvů, pogie
rozumění, pozitivní energie
a nesmím zapomenout na přání klidu
v mysli, duši i v srdci. I v tomto roce
se budeme nadále společně
čně setkávat
v rámci seriálu Servis pro ženy a PROMĚNY IMAGE. Na
co se můžete těšit konkrétně dnes? Připravili jsme pro vás
premiérové odhalení proměny manželského páru, dále si
povíme, jak správně pečovat o slezinu a slinivku a samozřejmě si zacvičíme. Hlásit se také můžete do ÚNOROVÉ PROMĚNY IMAGE, stále hledáme muže i ženy. Tak neváhejte
a hlaste se, čeká vás zážitek na celý život.
Příjemné čtení vám přeje vaše Aneta Křížová.

původní zpravodajství
ství z Prostějova
pro Večerník Anetaa KŘÍŽOVÁ
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PROSTĚJOV Má prý tolik
vnoučat a pravnoučat, že už
je ani nedokáže spočítat. Paní
Stanislavě Páleníkové už pět
let chodí i Večerník pravidelně gratulovat do Domova seniorů v Nerudově ulici. Nejinak tomu bylo i letos, přičemž
v současnosti je nejstarším
občankou Prostějova. Uplynulý pátek 20. ledna oslavila
104. narozeniny a blahopřát
této seniorce přijela také prostějovská primátorka Alena
Rašková.

Stanislava Páleníková přišla na svět rok
před začátkem první světové války. „Celý
život jsem pracovala, po roce 1952 jsem
musela v ruce obracet každou korunu.
To komunisti vzali manželovi prodejnu
obrazů, museli jsme se dokonce na deset let odstěhovat do Šubířova. Na toto
období nerada vzpomínám. Všechno
v životě se ale dá překonat, mně hodně
pomohla láska, která v naší rodině i okolí panovala,“ připomněla nelehký osud
oslavenkyně. Podle jejích slov je recept na
dlouhověkost prý jednoduchý. „V životě

jsem nekouřila, jen tu a tam jsem si ráda
dala frťana slivovičky. Ale neustále jsem
byla v pohybu, pořád jsem něco dělala.
Ať už mi bylo dvacet, padesát nebo sto
let,“ prozradila Stanislava Páleníková.
Od paní primátorky obdržela čiperná
stařenka kytici a velkou krabici plnou
nejrůznějších pamlsků. „Přeji vám hlavně zdraví a co nejvíce lidí okolo sebe, kteří vás mají určitě rádi. Můžeme vám jen
závidět vaši neustálou energii, která z vás
přímo vyzařuje,“ řekla nejstarší občance
Prostějova Alena Rašková. „Jen nechte
být, dneska zrovna nejsem ve formě.
Přepadla mě nějaká chřipka, nebo co.

Nejraději teď buď sedím na posteli, nebo
si vůbec lehnu a odpočívám. I hlas se
mi trošku třese. Ale to je možná tím, že
je vás tu tolik, já jsem trochu nervózní,“
zasmála se Stanislava.
Hostům nabídla koláčky, chlebíčky
a opatrovnice z Domu seniorů v Nerudově ulici otevřely dokonce i láhev vína.
„To já si s paní Páleníkovou ráda připiju
na zdraví,“ zajásala první žena Prostějova. A oslavenkyně? „Víno je trošku
hořké, ale tu skleničku snad zvládnu. Na
zdraví se musí připít. Doufám jen, že za
rok už budu zdravá a vyženu všechny
bacily,“ poznamenala dáma.
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letos slavíme jubileum...

tábora. Ve všech případech nešlo v první
řadě ani tak o výsledky, jako o příležitost
pro soutěžící otrkat se při vystupování
na pódiu a ukázat před lidmi, co v nich
vězí. Takto byla koncipována i ojedinělá
soutěž MINI MISS Prostějovska, která
se v polovině října konala v laškovské
sokolovně. Po této stránce se dle názoru
Večerníku akce skutečně vydařila.

Jenže po jejím skončení se ozvali nespokojení rodiče. „Umím si představit, jak je
organizace takové akce náročná, ovšem
z mého pohledu nebyla zvládnutá vůbec.
Sál například nebyl vyzdoben, přitom
stačilo pár balónků. Do očí bijící bylo také
´kamarádství´ jedné z maminek soutěžící holčičky, která později zvítězila, se členkou poroty. Myslím, že výsledky nebyly
úplně v pořádku, byť se všechna děvčátka
snažila. Že korupce funguje ve ´velkých´
soutěžích, to je všeobecně známé, ale
myslela jsem si, že u dětí tomu tak nebude,“ upozornila Alena Hrabálková, k níž
se přidaly i další nespokojené maminky.

Naopak jiní se organizátorky zastávali.
„V okolí nikdo nic podobného nepořádá
a vím, že to není nic lehkého. Řada dětí
se tam nedostavila a za to paní nemohla,“
řekla Dana Štaffová.
Pořadatelku výše uvedené reakce
hodně mrzely. „Bohužel nejsem Bůh
a netuším, která z porotkyň znala kterou soutěžící, ani jestli si ji protáhla na
stupně vítězek. Pokud to ovšem bylo
tak hrozné, tak se všem dotčeným
omlouvám, a budu doufat, že se setkáte
s lepší organizací vámi navštěvovaných
akcí,“ reagovala Jana Seifriedová, která
nyní zvažuje, zda se do pořádání dalšího
bylo, ale fakt nevím, jak se proti podobným nařčením můžu bránit,“ dodala
Seifriedová, která však nevyloučila, že se
do organizování akce za rok opět pustí.
„Ještě si to rozmyslím,“ uzavřela.
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ročníku vůbec pustí. „Jediné ponaučení,
které jsem si z celé hodně nepříjemné
diskuse odnesla, bylo to, že pro příští
ročník bych měla lépe vyzdobit sál.
Jinak samozřejmě nic podplaceno ne-
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PROSTĚJOV Hospitalizace Jaroslava Faltýnka v pražské nemocnici kvůli prasklému žaludečnímu
vředu trvala naštěstí jen čtyři dny.
„Propustili mě ze špitálu už v pondělí 16. ledna a cítím se už poměrně dobře. Ve středu jsem byl už ve
Sněmovně,“ prozradil Večerníku
Faltýnek o uplynulém víkendu.
Samozřejmě nemohla nechybět
otázka, co se konkrétně v onen
osudný čtvrtek v parlamentu stalo. „V ten den odpoledne mi ve
Sněmovně praskl žaludeční vřed,
zkolaboval jsem a zvracel krev. V
nemocnici mě ošetřili gastroskopicky, vřed ošetřili a krvácející

➢ ze strany 3

cévu koagulovali. Čtyři dny jsem
pak ležel na jednotce intenzivní
péče na kapačkách,“ popsal zdravotní patálie prostějovský poslanec.
Hlavně přátelé vytýkají Jaroslavu
Faltýnkovi, že něco takového se
kvůli jeho pracovnímu vypětí dalo
čekat. Sám Faltýnek Večerníku
před rokem přiznal, že denně spí
pouze dvě nebo maximálně tři hodiny. „Asi bych se měl fakt více šetřit, ale jsem zvyklý celý život, jak se
říká, jet na sto procent. Každopádně
ale musím zlepšit životosprávu, pravidelně jíst, méně kouřit a pít méně
kávy,“ je si vědom svých hříchů.
Ano, politika a obchod není všechno. Jenže, to se to radí, vždyť ten
kolotoč známe všichni...
(mik)
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PROSTĚJOV Již podruhé se Střední zdravotnická škola zapojila do
projektu Sněhuláci pro Afriku. Tento
na první pohled ne zrovna pochopitelný název má symbolizovat spojení
těch, kteří žijí v relativním blahobytu, s těmi, kteří žijí v podstatě ze dne
na den...
O co vlastně jde? Zapojené školy postaví sněhuláky, vyfotí je a následně
přispějí dobrovolnou finanční částkou na konto projektu. Letošní výtěžek je určen pro transport kol, jež
potěší děti ve státě Gambie.
Možná si říkáte: „Jak jednoduché“.
Stavbu sněhuláků ovšem doprovázejí konkrétní termíny a víte, jak
v Prostějově sněží. A tak i všichni ze
„zdravky“ čekali, kdy nastane ten
vhodný okamžik. Ranní sněžení ve
čtvrtek 12. ledna signalizovalo, že
by to šlo. Zainteresovaní jedinci se
hned ráno spojili prostřednictvím

mobilních telefonů, po zahájení výuky se začalo stavět a výsledek se dostavil. Protože jsou ovšem studenti
„zdravky“ i při svém povolání tak
trochu kreativci, tak jejich sněhuláci
měli opravdu netradiční doplňky,

,  X #EK' % 
a to například klobouček Bacardi,
žabky na nohy Metaxa, místo očí ozdobné hvězdy a místo knoflíků víčka
od PET lahví, která mimochodem
budou následně pomáhat v jiném
charitativním podniku.

Jak uvedla koordinátorka humanitárních akcí ve škole Martina
Papšová, je potřeba si i při těchto
vážných programech zachovat humor a nadhled a i tak pomoci dobré
věci...
(mm)

J. Faltýnek: G =1 Snìhuláci opìt pomáhali DÌTEM V AFRICE

Nejrůznější soutěže miss se konají od
nepaměti. A nejednalo se pokaždé
o akce, kde byla v hlavní roli ženská krása,
probíhaly v nablýskaných sálech a byly
živě přenášeny televizními kamerami.
Svoji miss zvolila třeba i leckterá třída
na základní škole či účastníci dětského

Martin ZAORAL

PROSTĚJOVSKO V polovině října loňského roku se v Laškově
konal druhý ročník soutěže Mini miss Prostějovska, do níž bylo původně přihlášeno dvaatřicet holčiček, nakonec se jich
sešlo pouze deset. Zatímco Večerník celou akci hodnotil jako
vydařenou, našli se rodiče, kteří s jejím průběhem spokojeni
nebyli. Objevili se dokonce i tací, kteří výsledky považovali za
zmanipulované!

MINI MISS UŽProtekce
MOŽNÁ
NEBUDE. PROČ?
či nenaplněné ambice? Co stojí za nespokojeností části rodičů...

7771-  )1 
PROSTĚJOV Nevidomí a slabozrací lidé i přes svůj handicap ukazují, že je třeba s nimi počítat. V předminulém týdnu proběhla v klubovně
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Prostějově hezká
akce zaštítěna Zdravým městem Prostějovem. V rámci „Tvořivé dílny pro
nevidomé“ zde lidé z materiálu podobnému proutí pletli misky, ošatky,
zvonečky a dekorační předměty. Ukázali tak, že i přes své postižení se dokážou aktivně zapojit do dění ve společnosti.
Zdravé město Prostějov dílnu, která pomáhá rozvíjet schopnosti postižený občanů, finančně podpořilo.
(red)

opět pomáhalo

město

Zdravé
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Pondělí 23. ledna: Prostějov – Frýý
dek-Místek (18.00 hodin). Středa 25.
ledna: Ústí nad Labem – Prostějov
(18.00 hodin). Sobota 28. ledna:
Prostějov – Přerov (17.00 hodin).
Pondělí 30. ledna: Prostějov – Litoměřice (18.00 hodin). Středa 1.
února: České Budějovice – Prostějov
(17.30 hodin). Sobota 4. února: Prostějov – Benátkyy nad Jizerou (17.00
hodin). Úterýý 7. února: Prostějov
j
– České Budějovice (17.00 hodin).
Středa 8. února: Havířov – Prostějov
(18.00 hodin). Sobota 11. února:
Prostějov – Kladno (17.00 hodin).
Pondělí 13. února: Slavia Praha –
Prostějov (18.00 hodin).

do konce WSM ligy 2016/2017

Rozpis utkání hokejistù LHK

PROSTĚJOV
V Pokud fandíte
hokejovým Jestřábům, můžete
se teď s nimi vydat na zápasově
zběsilou jízdu. Na konci základní části WSM ligy mužů totiž
musí odehrát deset střetnutí během pouhých dvaadvaceti dnů
- a to bude setsakramentsky náročný záhul!
Vytíženost
y
„A“-týmu
ý LHK ještě
j
zvýý
šilo to, že domácí mač proti Českým
Budějovicím původně plánovaný týý
den před Vánocemi musel být kvůli
zdravotní kalvárii Hanáků odložen na
7. února. Tím pádem spadá do nadcházející série duelů v rychlém sledu,
během níž prostějovští dravci nastoupí
do mistráků téměř obden.
Extrémní zátěž odstartuje již dnes bitvou s Frýdkem-Místkem a platí, že
nejbližší tři týdny vyplní svěřencům
trenérské dvojice Pavel Arnošt a David Kočí vždy tři utkání. Bleskový finiš
dlouhodobé fáze prvoligové soutěže
pak uzavře mač na Slavii Praha v pondělí 13. února.
„Závěr základní části je pro všechny
týmy stejný, ten jeden zápas navíc
s Budějovicemi už nehraje nijak zásadní roli. Každopádně platí, že se
v takto nabitém programu může víc
projevit celková připravenost každého mužstva. Jak fyzická trénovanost,
tak psychická odolnost. Já věřím,
že kluci jsou na těžké období dobře
nachystaní a zvládnou jej tak, aby
postoupili do play-off z co nejlepší
pozice,“ uvedl dnes již bývalý kouč
Jestřábů Pavel Arnošt.
(son)

10 utkání
za 22 dnů!

na, někdy při bránění děláme opravdu
moc chyb. Musíme si na to dávat pozor,“ nabádal Kočí.
Jeho slova bohužel nepadla na příliš
úrodnou půdu, neboť v sobotním 43.
kole prvoligového programu muži
Prostějova čtyřikrát inkasovali v Kadani a padli tam 3:4. Třikrát se jim
na ledě třináctého mančaftu tabulky
podařilo srovnat jednogólovou ztrátu,
naposledy necelé čtyři minuty před
koncem. Přesto si ještě nechali vzápětí
dát rozhodující čtvrtou branku a na
ni už neměli čas odpovědět. Zrodila
se tedy krajně nepříjemná porážka v
bitvě, od níž se očekávalo prodloužení
série výher na tři díly a další vylepšení
pozice v nesmírně našlapaném středu
soutěže.
„Výsledku je velká škoda, protože
z mého pohledu jsme si určitě zasloužili minimálně bod. Průběhu střetnutí
by víc odpovídala remíza a náš výkon
celkově nebyl rozhodně špatný. Ale je
pravda, že tolik gólů bychom neměli
dostávat, defenzivní hru celého týmu
prostě musíme zlepšit. Takhle nás
porážka po dvou předchozích vítězstvích znovu vrátila o kousek zpátky,“
litoval po nedělním ránu Pavel Arnošt,
v tu chvíli ještě hlavní lodivod prostějovských hokejistů. O pár desítek minut později už byl z funkce odvolán...
PROSTĚJOV
V První třízápasový týýden čeká WSM ligu mužů v nesmírně
nabitém závěru základní části. Napilno
tedy mají i prostějovští hokejisté, kteří
nastoupí proti třem výkonnostně srovv
natelným soupeřům z pekelně vyrovv
naného středu tabulky.
Nejprve narazí už dnes ve 44. kole soutěže
na Frýdek-Místek, který přivítají na svém
ledě od 18.00 hodin. Vzájemné souboje
této sezóny vyznívají zatím pro Hanáky,
kteří sice napoprvé podlehli 3:4 v prodlouu
žení, ale poté podobně těsným způsobem
uspěli dvakrát 3:2. Aktuální formu neměli
Severomoravané kdovíjakou,
j
neboť až do
soboty prohráli třikrát za sebou. Čerstvě
však přestříleli Přerov 7:4 a skočili na de-

váté místo hned za LHK se stejným bodovým ziskem. Tím větší bude mít nadcházejjící bitva náboj.j
Ve středu 25. ledna Jestřábi zajíždějí do Ústí
nad Labem, kde nastoupí od 18.00 hodin.
A vyzvou krajně neoblíbeného protivníka,
jemuž v probíhajícím ročníku sebrali ve
třech vzájemných mačích jediný bodík
(3:4p,
p 2:3, 3:5). Navíc kolektiv ze severu
Čech poslední dobou válí, navzdory nejisté budoucnosti ohledně klubové existence
triumfoval čtyřikrát v řadě. Ovšem před
uplynulou sobotou, kdy utržil debakl 0:5
od Litoměřic. Přesto Slovan drží výbornou
pátou příčku.
Vrchol nejen tohoto týdne, nýbrž celé
poslední čtvrtiny dlouhodobé fáze

přijde v sobotu 28. ledna. Od 17.00
hodin je totiž na pořadu domácí derby
s Přerovem, to znamená nejprestižnější, divácky nejnavštěvovanější a vždy
ohromně vypjatá řežba dvou hanáckých arcirivalů! Zubři sice mají o bodík
víc a jsou tudíž o pozici výš sedmí, jenže
jejich ambice sráží dolů mizerná momenn
tální forma. Vždyť padli osmkrát za sebou a
jedenáctkrát z posledních třinácti střetnutí!
Oddílové vedení HC se proto rozhodlo
krizi vyřešit výměnou na trenérském postu, která je z jestřábího hlediska nadmíru
pikantní. Největšího konkurenta totiž
převzal Kamil Přecechtěl, až do listopadu
kormidelník LHK!! Ani on však tápající
tury dosud nezvedl, neboť o víkendu do-
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přímo, nebo stačí předkolo?
„Ani na tabulku se nějak moc nekoukáá
me. (úsměv) Na horší pozice jsme se dostali vlastní vinou svou nemohoucností a
teď chceme vyhrát každý nový zápas, což
nás může vrátit v pořadí zpátky na vyšší
místa. Důležité je soustředit se na jednott
livá utkání a ne na průběžné pořadí. Až
na konci základní části se uvidí, kam se
dostaneme. Ani předkolo play-off není
žádná samozřejmost, při vyrovnanosti
ligy od pátého místa dolů je i jedenáctá
příčka znamenající skupinu o udržení pořád dost blízko. Prostě se ukáže. Podstatné
je hrát co nejlepší hokej našeho vlastního
rukopisu, což je základ všeho. I případného úspěchu celé sezóny.“

Koučové odvádějí skvělou
práci, jenže ono chvíli trvá,
než se projeví trenérský rukopis.

Foto:
F
o : Jose
o f Popelka
ose
Po lka
Pop
kaa

Uničov (spo) – Východníí skupina
Ligy juniorů už čítá pouze osm družstev, ačkoliv aktuální sezónu zahájilo
hned deset týmů. Již dříve se ze soutěže odhlásil Hokejový klub Opava s.r.o.,
který následně stáhl i své mladší a starší
žáky, v polovině ledna se k odstoupení
rozhodl také HC Uničov. V obou pří-í
padech platí, že všechna jejich utkání
až do konce sezóny jsou kontumována
výsledkem 5:0 ve prospěch soupeřů.

Unièov to zabalil

Č
České Budějovice
B
(spo) - Polský celeek Cracovia Krakov se stal novým hokkejovým domovem pro Lukáše Zíba.
D
Devětatřicetiletýý zadák tak ukončil své
rook a půl trvající angažmá v Českých
B
Budějovicích a znovu po jedenácti letech
see vydal do zahraničí. Jihočeši tak přišli
o muže, který během sedmnácti extraa
lligových sezón odehrál více než 750 záá
pasů v nejvyšší domácí soutěži, v dresu
Třince se stal šampionem a před deseti
lety ovládl coby liberecký Bílý Tygr ann
ketu o nejlepšího obránce extraligy. Třetí
volba Edmontonu Oilers v draftu NHL
1995 má za sebou dvaatřicet startů v reprezentačním „áčku“ a zkušenosti rovv
něž z Finska, Německa i Ruska, nyní si
vyzkouší hokej v Polsku. V tomto roční-í
ku odehrál za Motor pouze třináct duelů
a zapsal v nich tři branky a pět asistencí.

Zíb zamíøil do Polska

RYCHLÝ
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KADAŇ, PROSTĚJOV
V Žádná vítězná šňůra delšího trvání se ze strany prostějovských hokejistů nekoná. Po skolení Třebíče i Mostu totiž
nezvládli utkání 43. kola WSM ligy
v Kadani, kde těsně podlehli papírově slabšímu soupeři ze dna soutěže.
V průběžném pořadí sice zůstali
osmí, jenže s minimálním náskokem
před dalšími čtyřmi konkurenty.
Ani jeden tým na nic nečekal, začátek
střetnutí byl tudíž oboustranně rušný.
A brzy se také premiérově měnilo skóre.
Na samotném konci přesilovky udeřili
v 6. minutě domácí, když Slavíčkovu střelu zleva utlumenou Neužilem doklepl do
odkryté brány zblízka Chrpa - 1:0. Haa
náci tak museli otáčet vývoj po prvním
inkasovaném gólu, což se jim za poslední
měsíce tragicky nedařilo. Přesto dokázali
vyrovnat hodně brzy a rovněž z početní
výhody. V 9. Novák od zadního man-

tinelu nabil Krejčíkovi, jenž z výhodné
pozice neomylně zavěsil k tyči – 1:1. Další
průběh zahajovací třetiny okořenila rozmíška mezi Hejcmanem a Rudovským,
jinak se hrálo bez vyložených šancí. Až do
16. minuty, v níž měli hosté téměř za sebou druhé oslabení v rychlém sledu a práá
vě na jeho
j sklonku ujeli
j do brejku
j dvou
pproti jednomu,
j
leč Šlahařovi samotnému
ppřed Strmeněm utekla přihrávka
p
Švece.
Časté vylučování zkomplikovalo Jestřábům situaci i záhy po přestávce, ale
soupeř ani další přesilovou hru proti
pozorné obraně moc nezvládl. Naopak
ve 26. scházelo málo ke změně stavu
na druhé straně kluziště, neboť po
p Strr
meněm odvrácené ráně Šlahaře měl
tutovku Hozák, jehož dorážku skvěle
lapil strážce svatyně. Kromě téhle situace si oba celky počínaly spíš opatrně,
pokusy z větší dálky neměly příliš naděje na úspěch (dvakrát Havel, Ringler,
Slavíček - Krejčík, Grebeňuk, Kolář).
Rušněji začalo být až s blížící se druhou
sirénou. A v 36. minutě šli při hře čtyři
na čtyři podruhé do vedení Trhači zásluhou Harkabusovy přihrávky zpoza
klece a Chloubovy hezké trefy pod

víko – 2:1. Leč ani tentokrát Severočechům těsný náskok dlouho nevydržel.
Hned zkraje 39. kulminoval krátký nápor LHK a po jedovce Luňáka propálil Strmeně opakovaným projektilem
j
Žálčík – 2:2. O chvíli později
p
j navíc ujel
j
do sóla Šlahař, jenže Strmeň výborným
zákrokem uhájil plichtu po dvou periodách.
Totéž se výběru SK povedlo v úvodu třetí části, když bez větších trablů
zpacifikoval početní převahu ptačích
dravců. To domácí plejery povzbudilo
a v následující pasáži vyvinuli zvýšenou
aktivitu zastavenou opakovaně Neužilem, na kterého si nepřišli Wágner ani
Hlava. Prostějovští borci si tohle varování nevzali dostatečně k srdci, aby
po chvilkovém zvednutí vlastního výý
konu přece jen pustili protivníka opět
nahoru. V 51. minutě propadla jejich
defenziva, kadaňská dvojice prchnula
do bleskového protiútoku a ukázková spolupráce Kašeho s Kohoutem
skončila přesným švihem druhého
jmenovaného nad Neužilovu lapačku – 3:2. Hrozící pojistku výsledku
odmítl vzápětí právě gólman likvidací

žení jednobrankového manka Arnoštově partě na bodový zisk nestačilo.
Na světelné tabuli zářilo 57.41, když
od modré vybombil Trefný, před Neužilem šikovně tečoval Chrpa a kotouč
zaplul do sítě - 4:3! Závěrečná power
play k ničemu nevedla včetně neproměněné tutovky Krejčíka, hanácká
skvadra si tudíž z ledu předposledního
mužstva tabulky odvezla mučivou porážku.
(son)
Statistiky utkání a výsledkový servis
1.ligy najdete na straně 22

Jaroslav BECK
- SK Trhaèi Kadaò
„Sebevědomý a kvalitní soupeř hrál vabank
s obrovským nasazením i důrazem. Pro nás
tedy šlo o velmi těžký zápas, byť jsme těsně
před jeho začátkem kvalitně doplnili sestavu. S trochu složitou situací se kluci srovnali
a myslím, že jsme se postupně dostávali do
hry. A tři získané body jsou pro nás nakonec
super, velmi důležité.“

Pavel ARNOŠT
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Určitě jsme malinko zklamáni, protože
jsme odehráli velmi dobré utkání. I celková
kvalita zápasu byla vysoká, hrál se intenzivní
hokej nahoru dolů. Trochu nám chybělo
štěstíčko, abychom získali minimálně jeden
bod. Střetnutí mělo z mého pohledu skončit remízou a rozhodovat se v prodloužení
nebo samostatných nájezdech.“







  


loženky Hejcmana, načež Beckovi svěřenci mohli rozhodnout pro změnu
v přesilovce. Ani to jim však nevyšlo
a čtyři minuty před vypršením normální hrací dobyy měl srovnání na hokejce
j
aktivní Šlahař. Svou několikátou příležitost během duelu ale znovu promarnil napálením Strmeňovy masky.
Naštěstí Jestřábi dostali soka pod tak
silný nápor, jemuž neodolal. V čase
56.15 Krejčík vyhrál buly na Holíka
a ten okamžitým nápřahem zaskočil
Strmeně – 3:3. Bohužel ani trojí dota-

Muži LHK v Kadani pořád jen dotahovali a nakonec padli
SK KAD
LHK PV 4:3

rrr

střetnutí?
„Začátek nám nevyšel podle představ
tím, že jsme dělali trochu zmatky ve
vlastním pásmu a soupeř měl kvůli tomu
šance. Na druhou stranu se nám povedlo dát tři rychlé góly, vést v osmé minutě
tři nula bylo super. Přesto jsme směrem
dozadu nehráli dobře, dělali chyby, a jak
říkám, Most se dostával do příležitostí.
Možná se projevila nervozita z vědomí,
že jsme nutně potřebovali vyhrát. Byť je
poslední celek tabulky posílený, musely
to dnes být tři body, což nás asi svazovalo. Od druhé třetiny jsme se ale srovnali,
začali hrát líp a výkon pak už byl dobrý.“
Přesto hosté dotáhli zkraje druhé
třetiny na 3:2. Nehrklo ve vás, že můžete o výborně rozjetý mač přijít?
„Oni to dobře sehráli v přesilovce a je
pravda, že pro nás šlo o takový vykřičník,
že musíme přidat. Naštěstí jsme okamži-

rrr Jak byste shrnul právě skončené

Marek
D
SONNEVEND

Exkluzívní
rozhovor
pro Večerník

rrr

Jihlavou tam tohle absoolutní chtění hrát
nebylo, což jsme si pottom dost hlasitě
vyříkali, a dobrá připravvenost na Třebíč
i na Most se projevila. S takovou chutí i
nasazením musíme hráát pokaždé až do
konce sezóny.“
Cítíte se na ledě lép
pe také vy osobu mužstvu?
tě dali na 4:2, chvíli potom na 5:2 a to ně, když se daří celému
rozhodlo. Uklidnili jsme se, začali hrát „Určitě jo. V každém týýmu je jádro, ktepodle našich představ. A soupeře to na- ré by ho mělo táhnout.. U nás se to teď
daří, za což jsem rád. Přřed Vánocemi to
opak položilo.“
Před týdnem jste padli doma s Jihlavou a panovala hodně dusná atmosféra. Čím jste se zvedli k následnému
triumfu v Třebíči?
„Máte pravdu, že po Jihlavě jsme se dotkli svého dna... Přesto jsem pořád věřil,
že je jen otázkou času, než se zvedneme
a půjdeme nahoru. Koučové odvádějí
skvělou práci, jenže ono chvíli trvá, než
se projeví trenérský rukopis. Přesto bylo naopak nebylo ono, protože nás skoro
vidět, jak se už po Novém roce zlepšu- všechny přepadla viróza a byli jsme oslajeme a třeba se Slavií jsme prohráli po bení. Od té doby však jdeme postupně
dobrém výkonu vinou neproměně- nahoru a je jasné, že pokud se vítězí, tak
ných šancí. Což nás srazilo dolů a proti se všichni hráči cítí na ledě líp.“
Myslíte po dvou výhrách v řadě na
Jihlavě jsme pak měli výpadek, jedno
nepovedené utkání. Chyběla maximál- možnost prodloužení vítězné šňůry?
ní bojovnost, kterou při vyrovnanosti i „Trenéři nám říkají, ať jakékoliv série
kvalitě soutěže potřebujete a musíte do pouštíme z hlavy, negativní i pozitivní.
Snažíme se tím řídit a myslet vždycky
každého zápasu dát.“
Takže jste po Dukle nemuseli nic jen na nejbližší zápas, proto jsme po
radikálně měnit, ale spíš se to v Třebí- Třebíči řešili pouze Most. Teď si užijeme
či konečně všechno sešlo?
vítězství, hned od zítřka začneme znovu
„Tak nějak. U nás je vše o zmíněné bo- makat. Jít zápas od zápasu jako v play-off
jovnosti: když ji do hry pořádně nedáme, opravdu je jediný správný přístup.“
Samozřejmým cílem je postup do
máme problémy, v opačném případě se
může naplno projevit naše herní síla. S play-off. Vidíte jako důležité jít do něj

PROSTĚJOV
V Trojice Jestřábů boduje poslední dobou jako divá.
Trochu ve stínu parťáků Nováka a Rudovského přitom zůstává jiný
produktivní útočník Lukáš Krejčík. Přesto vězte, že bodoval už ve čtyy
řech duelech za sebou a také poslední Most pomohl ve středu skolit
7:3 jedním vstřeleným gólem na 2:0. Šestadvacetiletého forvarda
Večerník po výsledkově divočejší bitvě vyzpovídal.

, \* "# +  + )B@BK

G *\#* [*,+ FX" \,**

. ! - /  0

stali napráskáno 4:7 ve Frýdku-Místku.
„Derby proti Přerovu je samozřejmě pro
fanoušky pokaždé velkou událostí, ale
my máme ještě před ním dva jiné zápasy
a maximálně se soustředíme pouze na
ten nejbližší. Po prohře v Kadani musíme
Frýdek v pondělí doma porazit a tím víc
je potřeba, abychom se všichni společně
zkoncentrovali opravdu
p
na plných
p ý sto pprocent. Až potom budeme řešit Ústí, po něm
se zaměříme na Zubry. A že je vede můj
trenérský předchůdce? To pro mě není vůů
bec důležité. My se musíme zaměřit hlavně
sami na sebe a na to, abychom hráli co nejlepší hokej,“ zdůraznil kouč ptačích dravců
Pavel Arnošt. O pár desítek minut už byl
z funkce odvolán...
(son)
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Od dnešního utkání s Frýdkem přes středeční duel v Ústí 1 ,, %
9 až po sobotní DERBY s Přecechtělovým PŘEROVEM >?@2

jubileum...

lední hokej
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Pohled do individuálních statistik výý
chodní skupiny druhé hokejové ligy
dokládá, že se výrazně daří někdejším
Jestřábům, prosazují se zejména v rolích asistentů. Druhý nejlepší v této
bilanci je šumperský Tomáš Sedlák,
který se v roli nahrávače podílel na
osmadvaceti gólech a dalších sedm
navíc sám vstřelil, jen o jednu nahrávv
ku méně a stejný počet branek má na
kontě jeho útočný spoluhráč Michal
Vymazal. Pátým nejlepším asistentem
je s cifrou dvacet čtyři loňský prostějovský kapitán Pavel Mojžíš, druhou
desítku začíná s devatenácti přihrávkaa
mi Jakub Čuřík a o jednu méně zapsal
David Zachar. Současný kapitán Poruu
by je navíc díky dvaceti brankám čtvrr
tým největším kanonýrem soutěže
a pátým nejproduktivnějším hráčem
ligy. Sedlák je osmý, Vymazal desátý.

ZJISTILI
JSME ...

Poprvé se tak stalo zkraje prosince
(Kadaň doma 6:2, Frýdek-Místek
venku 3:2), podruhé v minulých
dnech (Třebíč venku 3:0, Most
doma 7:3). A to je jedna ze zásadních příčin současného nepříliš
lichotivého postavení v tabulce.
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Mezi hokejovými
j ý mantinelyy

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

„Středeční zápas proti Mostu byl
ukázkovým příkladem, jak důležité
teď pro nás je dát první gól. Sice jsme
nezačali dobře, ale skórovali na 1:0,
vzápětí přidali další dvě branky a díky
tomu si pak ve zbytku střetnutí mnohem víc věřili. I po snížení soupeře
na 3:2. Většinu času jsme měli jasně
navrch, náš hokej měl hlavu a patu,
výkon se povedlo podpořit dobrým
výsledkem. Tím víc je škoda sobotního zaváhání v Kadani. Ani tam
jsme totiž nehráli vůbec špatně a
měli minimálně na remízu, bohužel
šlo svým způsobem o takové dost
nešťastné utkání. Komplikovali jsme
si ho zbytečně častými vyloučeními
a když jsme v poslední třetině sahali po vítězství, nepovedlo se
proměnit spoustu vyložených šancí.
Naopak domácí v podstatě dvakrát
nebezpečně zaútočili a dali z toho dva
rozhodující góly. Obrovská škoda,
strašně mě to mrzí. Zase nás to vrátilo
o kus zpátky a znovu před dalšími zápasy víme, že musíme. Náročná série
deseti utkání během tří nejbližších
týdnů dokonale prověří naši odolnost po všech stránkách a ukáže, na
co letos opravdu máme.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pod vedením současné trenérské dvojice Pavel Arnošt – David
Kočí vyhráli prostějovští hokejisté maximálně dva duely za sebou, a to zatím dvakrát.

Druhá
r útočná řada LHK Novák, Rudovský, Krejčík chyy
tila poslední dobou parádní fazónu a za upllynulý týden
bychom s klidným svědomím mohli oceniit všechny tři
její členy. Pokud však máme vybrat jednoho
o, volíme prvv
ně jmenovaného. Martin se podílel na střeedeční popravě Mostu 7:3 dvěma vstřelenými góly (vvčetně
klíčového úvodního na 1:0) a jednou asisteencí,
následně bodoval i v méně vydařeném sob
bott
ním duelu na ledě Kadaně, kde při porážcee 3:4
přihrával na vyrovnávací trefu na 1:1. Ossmadvacetiletý forvard teď hraje skvěle, dostáváá se
do spousty vyložených šancí nebo je pomáhá vytvářet a je hodně produktivv
ní, což jje už velice dlouho drží v čele kanadského bodování prostějovských
hokejistů, s bilancí 41 (13 + 28) navíc dost suverénně.

MARTIN NOVÁK

VEČERNÍKU
Č

JJESTŘÁB
JE
E
PODLE
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mu dovolili několik vyložených šancí
a dotáhnutí z 3:0 na 3:2. Poté se však
favorit rozjel a papírově slabšího soka
deklasoval 7:3. „Most potvrdil, že vůbec nemá špatný mančaft, vždyť v jeho
sestavě figuruje řada zkušených borců
se spoustou extraligových zkušeností
jako Divíšek, Kubinčák nebo Alinč.
Oni dávají góly hlavně z přesilovek,
což jsme si před zápasem rozebrali, navíc kluci tyhle opory znají. Nemuseli
jsme tedy jejich nebezpečnost zvlášť
zdůrazňovat a kromě horší první třetiny jsme utkání zvládli dobře,“ hodnoFoto: Marek Sonnevend

nikající útočnou řadu Novák, Rudovv
ský, Krejčík, jež zařídila pět ze sedmi
dosažených tref. „„Martin s Honzou a
Lukášem v posledních zápasech neuvěřitelně chtějí a makají, což se jim
vrací v kanadských bodech,
c “ konstatoval druhý kouč, kterému se naopak
nelíbila průchodná defenziva v některých fázích duelu. „Dnes byla směrem
dozadu špatná ta zmíněná první třeti-
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til asistent trenéra LHK David Kočí.
Jestřábům pomohly k vysokému vítězství tradičně produktivní početní
výhody, z nichž vsítili dva góly. „Za
ty přesilovky jsme samozřejmě rádi,
postupně si sedají a klukům to v nich
docela padá hlavně díky časté střelbě. Takhle aktivně na bránu chceme
hrát, docela se to daří a my jsme rádi,“
pochválil Kočí. Ocenit mohl také vyy

➢

ze strany 21

boť morálně i osobnostně je mužstvo Prostějova vyy
nikající. Proto pevně věřím, že do play-off postoupí
a může v něm uspět, ať jej dál povede kdokoliv,“ odtušil Arnošt pro náš list.
Nová trenérská dvojice Jiří Vykoukal - David
Kočí už vedla včerejší trénink a podle všeho
by měla s ptačími dravci vyrukovat rovněž do
dnešní bitvy 44. kola WSM ligy mužů 2016/17
doma proti Frýdku-Místku. Vedení klubu však
odmítlo během neděle změnu na trenérském
postu potvrdit. První muž klubu Jaroslav Luňák
mobilní telefon nebral, později jej měl úplně vyy
pnutý, se sportovním manažerem Jiřím Vykoukalem se nám taktéž nepodařilo spojit, nereagoval ani na SMS zprávu. Jakoby oba muži vyhlásili
první stupeň utajení... V kuloárech se mezitím
rozjely spekulace, kdo že by mohl být novým
koučem. A padala jména jako exzojemský Jiří
Režnar či někdejší osobní trenér Jaromíra Jágra
a naposledy asistent trenéra v Mladé Boleslavi
Marián Jelínek.
Aktuální informace hledejte na našem webu
www.vecernikpv.cz!

7:3

Jestřábi brzy soupeře doslova vydrtili
bleskovou smrští tří vsítěných branek
během pouhých tří minut! Na konci
5. Matuš v početní výhodě ukázkově
uvolnil Nováka, který nemohl minout
odkrytou klec – 1:0. V 6. vystihl Strejčkovu chybnou rozehrávku Rudovský,
okamžitě přihrál Krejčíkovi a ten sám
před Petráskem vymetl šibenici – 2:0.
Na sklonku 8. pak ujel Rudovský, proti
jehož chytře finalizovanému sólu neměl Petrásek šanci – 3:0! Do svatyně
putoval místo jejího nebohého strážce

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV
V Výsledkově to sice
dopadlo asi lépe než herně, ale to
vezmi čert. Hlavní je, že prostějovští
hokejisté zdárně navázali na vítězství
z Třebíče a druhým triumfem v řadě
potvrdili, že jdou nahoru. Tentokrát
v duelu 42. kola WSM ligy mužů
2016/17 jednoznačně zdeptali poslední Most a fanoušky potěšilo jak
celkem deset nastřílených gólů dohromady oběma týmy, tak posun LHK na
osmé místo tabulky jediný bodík za rii
valský Přerov (s Kamilem Přecechtělem čerstvě na střídačce Zubrů).

LHK PV
HC MO

náhradník Spěšný, načež si Severočeši
vypracovali druhou tutovku. Ani Hora
v 9. však nadvakrát na Neužila nevyzrál,
zanedlouho mladý gólman zachránil situaci skokem pod Martynkovy brusle.
Na druhé straně neuspěli Rudovský se
Šlahařem a tak výběr HC přece jen snížil, když v 13. Rod švihem z mezikruží
procedil Neužila – 3:1. Navíc Divíšek o
minutu později z úhlu pouze o fous minul vinkl, aby závěr vstupní třetiny jasně
patřil outsiderovi. Neužil zlikvidoval jak
střelu Micala, tak jedovku Hory.
Přesto outsider vývoj utkání ještě víc
zdramatizoval zkraje druhé periody.
Přesilová hra sice už končila, leč pěknou
kombinaci po ose Alinč, Martynek, Rod
posledně jmenovaný pohotově uklidil
za Neužilova záda – 3:2. Hrozily vážné
komplikace, jež ale Jestřábi rychlostí blesku zažehnali. Pouhých pětatřicet sekund
po inkasování znovu zvýšili díky nesmírr
ně aktivnímu Rudovskému a jeho úniku
s vymetením pavučinek z horního rohu
Spěšného brány – 4:2. Ve 25. minutě
bylo ještě veseleji, neboť hru čtyři na tři
záhy využil Štindl utěšenou bombou od
modré mezi betony Spěšného – 5:2. Borr
ci Prostějova tím zápas dostali plně pod
svou kontrolu, projevovali značný apetit
na další chutné přídavky. A zatímco pozorný Neužil pacifikoval občasné pokusy
mosteckých návštěvníků, jeho ofenzivně
ladění parťáci skutečně navyšovali skóre.
ani Holíkova pumelice. Načež domácí
v zájmu dalších střetnutí rozumně ubrali
tempo. I tak měli další možnosti (dvakrát
Rudovský, Venkrbec, Luňák, Šlahař), stejně jako hosté snažící se alespoň o dílčí korekci debaklu (Kubinčák, Rod). Dočkali se
pět minut před koncem při početní převaa
ze, v níž Divíškovu nezištnou výzvu poslal
zblízka k pravé tyči Havlíček – 7:3. Souboj
se každopádně za rozhodnutého stavu stejně jen dohrával a konečný rezultát vyzněl
přesvědčivě ve prospěch papírově silnější
prostějovské letky!
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Aleš TOTTER
– trenér HC Most
„Měli jsme velice dobré první čtyři minuty,
jenže z šancí včetně přesilovky nedali žádný gól. A vzápětí jsme rychle za sebou tři
dostali, navíc strašně laciné. Potom se nám
sice povedlo snížit na 3:2, jenže přišly další
neproměněné příležitosti a hlavně řada dalších branek inkasovaných po našich hrubkách. Opakovaně jsme soupeře pouštěli či
přímo posílali na bránu, v podstatě jsme se
porazili sami. Souvisí to s naším umístěním
a tím i s psychikou, děláme moc chyb pod
tlakem. Konečný výsledek je pro nás krutý.
Už nemáme mnoho cest, jak situaci změnit,
ale ještě nic nevzdáváme.“

David KOÈÍ - asistent
LHK Jestøábi Prostìjov
„Samozřejmě jsme spokojení se třemi získaa
nými body, i když v úplném začátku to nebylo
ono. Směrem dopředu jsme hráli dobře a v
útoku měli sílu, ale s defenzivou to bylo horší.
Nevím, jestli jsme to trochu podcenili nebo se
nám nechtělo tolik vracet, ale celkové bránění
v první třetině bylo špatné. Od druhé části se
však i tohle zlepšilo a zbytek zápasu jsme odehráli dobře. Soupeř není vůbec slabý a s řadou
zkušených hráčů v sestavě ho nelze podceňovat, což jsme klukům zdůrazňovali. Kromě té
horší hry dozadu v úvodu střetnutí se tím řídili
a máme radost jak z kvalitního výkonu ve druu
hé i poslední třetině, tak z jasného vítězství.“





  



Krátce po půlce mače skončil brejk Indry
s Venkrbcem zásluhou působivého ťukesu v síti zívající klece po doklepnutí
druhého jmenovaného – 6:2. A v 37.
trvale mohutný tlak korunoval hezkou
individuální akcí Novák – 7:2! Mezitím
rozparádění dravci zahodili několik ji-i
ných příležitostí (Holík, dvakrát Novák,
Venkrbec), ovšem mrzet je to příliš nemuselo. Zvlášť když fandové neustálým
skandováním bohatě odměňovali jejich
hokejovou parádu.
V herní dominanci favorit pokračoval
také v úvodu třetí části, jenže neujaly se ani
Krejčíkova teč, ani Matušův dravý průnik,
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Arnošt každopádně u Jestřábů strávil pouze necelého
dva a půl měsíce, během nichž odkoučoval 20 duelů
s výsledkově negativní bilancí 6-0-3-11 při záporném
skóre 60:67 a 21 posbíraných bodech. V určitých aspektech se sice hanáckému kolektivu nedá upřít znatelný herní progres, leč proher bylo stále mnohem víc
než vítězství a šéf áčka znovu potvrdil, že trpělivost
rozhodně nepatří mezi jeho typické vlastnosti.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV
V Po odvolání hlavního trenéra Pavvla Arnošta byli vedením prostějovského týmu
prozatím pověřeni dosavadní asistent David Kočí
a sportovní manažer Jiří Vykoukal, který paradoxně dělal pobočníka už předchozímu lodivodovi Kamilu Přecechtělovi vyhozenému
v listopadu a po jeho vynuceném konci tehdy sám
odstoupil. Nyní se na střídačku vrací, ovšem jestli
půjde o dočasné či trvalé řešení má vyjít najevo
teprve v nejbližší době.

Co na brzké utnutí své mise v Prostějově pověděl
odvolaný kormidelník? „Určitě jsem překvapený i zklamaný, ale víc to teď radši nechci komentovat, abych v emocích neřekl něco zbytečného.
Zrovna jsem na cestě domů a ještě budu muset
s panem Luňákem papírově dořešit ukončení
své smlouvy v prostějovském klubu,“ sdělil Pavel Arnošt Večerníku v nedělním odpoledni.
Vzápětí se přece jen trochu rozpovídal. „Určitě nelituji, že jsem do toho šel, i když moje působení zde
mělo nakonec tak krátké trvání. Získal jsem nedocenitelné zkušenosti z mužského hokeje, a byť mě
to negativní vyústění samozřejmě mrzí, pokusím se
z toho všeho vzít co nejvíc pozitivního. Chápu, že
nároky vedení LHK jsou vysoké a výsledky neodpovídaly představám, těch porážek bylo skutečně
moc,“ pravil Arnošt smířlivě.
Za svou prací si nicméně stojí. „Jsem přesvědčen, že
mančaft se za těch deset či jedenáct uplynulých týdnů herně někam posunul a měl jasný směr. Po tak výý
razných změnách v koncepci však nemůže všechno
fungovat ideálně hned, je potřeba nějaký čas. V každém případě se mi s hráči skvěle spolupracovalo, ne-

Odvolaný Arnošt: „Mančaft se herně posunul...“

Ve středu přitom prostějovští borci
spolehlivě splnili povinnost přestřílením outsidera z Mostu. S posledním
celkem průběžného pořadí sice měli
zpočátku problémy, v úvodní části

Marek
SONNEVEND

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV
V Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov si to v probíhajícím
ročníku WSM ligy mužů rozhodně nedělají jednoduché. Dlouho se
potáceli ve výsledkové krizi, a když z ní konečně začali vybředávat,
dostali novou porážkovou facku. Tím tvrdší, že ji zasadil předposlední tým soutěže. Hanáci sice drží osmé místo tabulky, leč jen dva bodíky za nimi dýchají na záda jedenácté Benátky nad Jizerou a elitní
šestka naopak utekla na výrazných osm bodů. Vedení reagovalo po
svém, odvolalo hlavního trenéra, který tak ve funkci vydržel jen něco
málo přes dva měsíce...
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letos slavíme

den později dojde na zápasy o
konečné umístění.
„Prakticky každý den máme jednání, která se týkají přípravy Final
Four. Pracujeme na technickém
zajištění, všechno ladíme s vedením federace. Chceme vytvořit
důstojné prostředí pro týmy i
fanoušky,“ říká generální manažer
pořádajícího prostějovského klubu Petr Fridrich.

Po dvou letech bude o triumf
usilovat Nymburk. Nikdo totiž
nepředpokládá, že by v dohrávce
čtvrtfinále prohrál. Pokud nedojde k obrovskému překvapení,
bude jediným favoritem finálového turnaje. Ale obhájce z Pardubic
s tím nemá problém. „Uvidíme,
jak to dopadne letos. Ale chceme
zopakovat finále a bojovat o další
trofej. I s Nymburkem bychom



se o ni poprali. Bylo by hezké
vítězství obhájit,“ tvrdí zkušený
pardubický pivot Radek Nečas.
Sám se v posledních dvou letech
radoval z celkového triumfu,
loni s Pardubicemi, předtím s
Prostějovem.
Šanci pro kluby za Nymburkem
mírně zvyšuje herní systém. O
úspěchu rozhoduje jediný zápas. A v jeho průběhu občas fa-

vorit zaváhá. To je také případ
pořádajícího Prostějova. Do Final Four půjde v pozici nejhůře
postaveného týmu v ligové tabulce. „Přebudovali jsme tým,
proto půjdeme do semifinále s
pokorou. To ovšem neznamená,
že nebudeme mít ambice uspět.
Pohár má svá specifika, budeme
hrát navíc před vlastními
fanoušky,“ uvedl Fridrich. (lv)
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PROSTĚJOV Pravidelná Volební
valná hromada Okresního fotbalového svazu Prostějov je za dveřmi.
Oproti minulým rokům se čeká
mnohem klidnější atmosféra. Stávající předseda Milan Elfmark neměl do uzávěrky dnešního vydání
Večerníku žádného protikandidáta.
I když se nedá vyloučit, že se ještě
někdo na poslední chvíli objeví, vypadá to hodně nepravděpodobně.

BYLI JSME
U TOHO

 < 13

Sledovat dění okolo basketbalových Orlů na konci minulého a zkraje letošního roku muselo být pro jejich fanoušky opravdovým utrpením. Bohužel jde o vyústění,
momentální vyvrcholení dlouhodobých ekonomických problémů hanáckého klubu.
Ten nejprve opustil největší tahoun Lukáš Palyza, brzy
po něm i Jan Tomanec. Už tohle nevěstilo nic dobrého
a obavy z možného pokračování rozpadu mužstva se
zanedlouho potvrdily, když de facto společně mančaft
opustili další dva členové základní sestavy Pavel Slezák
a Roman Marko.
Hned bylo zřejmé, že za tak masivním exodem musí vězet něco víc než jen nižší výsledkové ambice BK. Články v některých médiích vzápětí odhalily pozadí toho,
co se reálně děje. A nejen příznivce v Prostějově musel
přepadnout smutek, kam místní sport zpod bezedných
košů nejspíš míří.
Sice se povedlo angažovat čtyři nové Američany,
kteří určitě také něco umějí, ale týmová práce po
takovém personálním třesku může začít v podstatě
znovu od nuly. Duch i soudržnost kolektivu v čudu,
horní šestka pro nadstavbu pravděpodobně též.
A nejistota přetrvává...

Vypadalo to tak slibně! Prostějovský tenista Tomáš
Berdych během minulého roku dokonal téměř naprostou proměnu svého realizačního týmu angažováním bývalého vynikajícího hráče a wimbledonského
vítěze (ze sklonku jeho kariéry) Gorana Ivaniševiče.
Slavný Chorvat se po skončení aktivní dráhy stal neméně úspěšným trenérem a za tři roky, kdy spolupracoval
s Marinem Čiličem, dovedl svého krajana mimo jiné
k triumfu na US Open. Tedy přesně k tomu, po čem
touží i člen TK AGROFERT: k titulu z grandslamu.
Berďa začal pod novým koučem okamžitě pracovat
na výraznější proměně své hry. Agresivnější vedení
výměn, častější přechod na síť, nižší nadhoz při podání, celkově útočnější pojetí. Všechno se jevilo výborně včetně přesvědčivého vstupu do Australian Open
2017.
Navíc brzy vypadl Djokovič, po dlouhých zdravotních problémech se teprve vrací další dvě top hvězdy
Federer s Nadalem a Murray už asi nemá tu božskou
formu z loňska. Jenže místo případné cesty za vysněným grálem přišla hned ve třetím kole hrozivá darda
od Rogera, skutečného šampióna. Další pokus o zázrak promarněn...

➢
Po nedávném derby Hané mezi volejbalistkami Prostějova a Olomouce se v internetových diskusích i na
sociálních sítích objevily docela zajímavé názory. Daly
by se stručně shrnout asi takto: proč se VK AGEL diví
vyrovnanému průběhu a těsně odvrácené porážce,
když jsou letošní hráčské kádry obou rivalů výkonnostně srovnatelné?
S tímhle si však dovolím osobně nesouhlasit. Kdo
sleduje české dění pod vysokou sítí v ženské kategorii
dlouhodobě a viděl víc zápasů Agelek i UP během
probíhající sezóny, musel rozpoznat reálné herní možnosti obou družstev. A při vzájemném duelu si všimnout, že domácí se většinu času opravdu spíš trápili,
zatímco hosté evidentně dosahovali někam k horní
hranici svého potenciálu.
Každý má pochopitelně právo na názor, nicméně jakási základní míra objektivity by rozhodně neškodila.
Ostatně vysokoškolačky nedlouho předtím utrpěly
krutý debakl v CEV Cupu od Kazaně (byť extrémně
silné) a ve Středoevropské lize absolutně nestačily Békéscsabě, kterou prostějovský celek vyřadil z předkola
Champions League. Pravda o skutečných kvalitách
VK versus UP se každopádně ukáže ve zbytku sezóny.
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V Kostelci se konal halový turnaj žen
KOSTELEC NA HANÉ Favorit
konečně zlatý. Devátý ročník kosteleckého halového fotbalového
turnaje žen se stal premiérově kořistí Lokomotivy Horní Heršpice.
Největší favorit sice ve skupině
dvakrát prohrál, ale v play-off už
nezaváhal. Forma Heršpic gradovala ve finále, ve kterém porazily
unavené Nové Sady pětibrankovým rozdílem. Dvojnásobný obhájce ze Štramberka skončil až
čtvrtý. Zástupci regionu z Kostelce na Hané a Mostkovic obsadili
příčky na samém konci pořadí.
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Obdobně je to s kandidáty na pozici
ve Výkonném výboru. Podle nejnovějších víkendových zjištění se nikdo
moc o funkce ve vedení okresního
svazu nedere. S největší pravděpodobností tak bude pokračovat ve stejném
složení jako v předcházejících letech.
Minimálních změn doznalo vedení
i v sousedních regionech, kde se už
valné hromady konaly. V Olomouci
zvítězil jednoznačným způsobem
Stanislav Kaláb, jenž tak bude šéfovat již páté volební období po sobě.
V Přerově pak zůstává předsedou Roman Páral, kterého sousedé zvolili již
podruhé za sebou.
Volební valná hromada OFS Prostějov
se koná v sobotu 28. ledna 2017 od
9:30 hodin v Kulturním domě ve Smržicích. Prezentace delegátů začíná o
hodinu dříve. Večerník bude na místě a
přinese vám podrobnou reportáž. (zv)
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Úřadující mistryně světa v zimním
plavání a přemožitelka kanálu La
Manche dodala punc druhém ročníku otužileckého
stínavtužileckého plavání ve stínav
ských tůních.
Slavnáá
plavkyyně se s úsměě
vem nechala
echala od
svých parťáků i hodit
odit do
vody...

DANA ZBOŘILOVÁ

7Q

Generální manažer prostějovských
Orlů Petr FRIDRICH o tom, kdo si
zahraje ve skupině A1
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Poprvé v novodobé historii klubu
se basketbalisté Prostějova nedostanou přímo do play-off. Po
sobotní vysoké porážce v Opavě
setrvávají na osmé příčce a ani
stoprocentní bilance v posledních
dvou kolech základní části jim už
posun do horní šestky nezajistí!

1

6Q

Boss hokejových Jestřábů Jaroslav
Luňák šlápl s angažováním trenéra
Pavla Arnošta vedle. Nástupce oblíbeného Kamila Přecechtěla strávil
na lavičce Prostějova pouze dva a půl
měsíce, aby dostal po sobotní porážce
v Kadani padáka...

DEBAKL:

Winter Classic ve Stražisku! V sobotním dopoledni se psala hokejová historie. Hokejové kluziště ve Stražisku bylo
svědkem souboje mladých hokejistů z
SK Prostějov 1913 s vrstevníky z Uničova. V hledišti se tísnilo okolo stovky
diváků!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

VÍCE NA STRANĚ
STRA 29

27

V sobotu se volí šéf OFS! Heršpice prolomily smůlu

PROSTĚJOV Poprvé v historii se bude v prostějovské hale
Sportcentra DDM hrát o trofej
pro vítěze Českého poháru v
basketbale mužů. V závěrečném
turnaji si to o prvenství rozdá
domácí výběr, Opava, Pardubice a vítěz čtvrtfinálového
utkání USK Praha - Nymburk.
Semifinálové duely jsou na
programu v pátek 17. února, o

FINAL FOUR +* y-m-

"#!  

EXKLUZIVNĚ

sport

přípravy jsou
v plném proudu

PROSTĚJOV Už na počátku zimní přípravy avizovali
Tomáš KALÁB
ezdem na soutrenéři 1.SK Prostějov, že před odjezdem
ářské prácee
středění budou z kádru vyřazeni hráči, s nimiž se pro jarní záchranářské
nepočítá. Málokoho by ale tenkrát napadlo, že mezi prvními bude podzimní
odzimníí
m na
brankářská jednička Zdeněk Kofroň! Ještě před sobotním zápasem
Slovensku pak realizační tým ukončil testy Marka Schmidta, kmenového hráče Sigmy Olomouc.

7:! 9
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sportovní ankety

letos slavíme jubileum...
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Anketa SPORTOVEC MqSTA
PROSTĚJOV Tradiční Anketa Sportovec města Prostějova chystá již dvanáctý ročník. Obdobně jako v uplynulém roce se bude
vyhlašovat dvanáct kategorií. Sportovní komise Rady města
Prostějova, která celou anketu od prvopočátku organizuje, určí
vítěze v jedenácti kategoriích. O triumfátorovi té dvanácté - Ceny
médií - rozhodne svým hlasováním široká sportovní veřejnost.
Tradičním mediálním partnerem od samého zrodu ankety je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Zdeněk VYSLOUŽIL
V současné době probíhá třídění všech
návrhů zaslaných jednotlivými kluby.
„Opravdu je z čeho vybírat, máme v Prostějově spoustu úspěšných sportovců,“
konstatoval předseda Sportovní komise
Pavel Smetana. V anketě mohou být
oceněni pouze sportovci, kteří jsou občany Prostějova nebo jsou dlouhodobě
registrováni jako členi některého z prostějovských klubů.
Hlavní a nejprestižnější kategorií je Sportovec města. Vybírá se z nejúspěšněj-

ších sportovců jak profesionálních, tak
i amatérských, kteří v uplynulém roce zaznamenali mimořádný úspěch. Vysoký
kredit má i Talent roku, ten je určen pro
sportovce juniorského, dorosteneckého nebo žákovského věku, jenž dosáhl
v předchozím roce vynikajících výsledků. Tým roku získá nejlepší profesionální
i neprofesionální tým, mužské či ženské
kategorie. O titul Mládežnický tým roku
usilují družstva vedené v juniorských, dorosteneckých nebo žákovských kategoriích. Dále jsou oceňováni nejlepší trenéři,
a to ve dvou kategoriích: Trenér mládeže

roku, Trenér roku. Vyhlášení se dočká
i neprofesionální sportovec, kterým
může být pouze amatérský sportovec
ať už v senior, nebo junior. V neposlední
řadě pak bude oceněna Sportovní událost roku: v ní se oceňuje soutěž nebo
sportovní setkání nadregionálního charakteru, která se odehrála v Prostějově,
popřípadě ji organizoval prostějovský
klub i mimo region. Každoročně jsou
také uváděni noví členové do Síně slávy prostějovského sportu. A dojde i na
Cenu komise pro mládež a tělovýchovu,
která je určena pro neaktivní sportovce,
jež ale obětují sportu a jeho organizaci
svůj čas. Může to být dobrovolný činovník, učitel, lékař, masér, rozhodčí
a podobně. V Ceně Fair play-sportovní srdce je oceňován člověk vskutku
ryzího charakteru, jenž by pro svůj
klub či sport nadneseně řečeno dýchal.
Kdo rozšíří noblesní společnost
tentokrát?

Hlasujte o Hvězdu prostějovských médií

ve znamení dvanáctek
FOT

SOUTÌŽ - pøihlaste svùj snímek

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.

V Prostjov ocení

krajské sportovce

Vyhlášení vítězů v osmi kategoriích
ovšem nemá pouze sportovní, ale také
společenský charakter. Zúčastní se významné osobnosti veřejného života,
sportu a kultury, které mají na dění
v kraji podstatný vliv. Už tradičně se
budou předávat charitativní šeky. Lesk

celé akci dodá také vystoupení Jany
Kirschner a Václava Lebedy, který je
fanouškům známý pod uměleckým
jménem Voxel. Slavnostní večer bude
opět uvádět Petr Salava. „Chceme, aby
anketa měla úroveň, kterou si úspěšní
sportovci zaslouží,“ uvedl manažer TK
PLUS Tomáš Cibulec.
Premiérové vítězství si za rok 2015 odnesla tenistka Lucie Šafářová, která tak
na pomyslném trůnu vystřídala svou
prostějovskou oddílovou parťačku Petru
Kvitovou, třetí příčku uzmul Tomáš Berdych, další člen TK Agrofert Prostějov!
Mezi kolektivy obhájili vítězství hokejisté
Olomouce před prostějovskými volejbalistkami a trenérům vládl opět Miroslav
Čada.
(lv)

17011910069

PROSTĚJOV Už posedmnácté budou vyhlášeny výsledky ankety Nejlepší sportovec Olomouckého kraje.
Slavnostní večer tentokrát bude stejně jako v loňském roce hostit Městské
divadlo v Prostějově a to ve středu
8. února od 19.00 hodin. Tradičním
mediálním partnerem ankety je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Ocenění nejlepších upevňuje pocit, že
se v Olomouckém kraji rodí dobří sportovci, dělá se zde kvalitní sport a vytvářejí
se pro něj příznivé podmínky. Proto má
jistě akce Sportovec Olomouckého kraje
své opodstatnění,“ míní Miroslav Černošek, šéf marketingové společnosti TK
PLUS, která anketu spolupořádá společně s vedením Olomouckého kraje.

Osm medailí pro AKPR Prostjov
OTROKOVICE, PROSTĚJOV
Druhá lednová sobota byla dnem
vyvrcholení Aerobic tour 2016.
Finálová soutěž se uskutečnila
v Otrokovicích a velmi výrazným
způsobem o sobě daly vědět
závodnice Aerobic klubu Pavlíny Radičové z Prostějova
(AKPR).
„Kvalifikovalo
se
celkem devětatřicet závodnic
z našeho klubu. Vinou nemocí se
však bohužel nemohly zúčastnit
všechny,“ informovala Večerník
Pavlína Radičová, majitelka
klubu. Soutěž byla rozdělena dle
věku, výkonnosti a dosažených
výsledků z deseti podzimních
postupových kol. „Získali jsme
celkem osm medailí, z nichž bylo
pět zlatých a tři stříbrné,“ poznamenala šéfka s úsměvem.
V nejmladší kategorii Baby (do 6
let) se probojovaly do finále Julie Slámová a Agáta Maráková.
V Kids (7-8 let) neprofi TOP

20 získala druhé místo Viktorie
Malínská, šestá skončila Eliška
Vyhlídalová a finalistkami byly
Anežka Koblížková, Adéla Matečná
i Kateřina Taršinská. V téže kategorii neprofi TOP 40 brala šestou
příčku Nikola Grulichová, ve finále
si zacvičily Lucie Tylová a Vendula Vláčilíková. První zlato cinklo
mezi Children (9-10 let) neprofi
TOP 60, když nenašla konkurenci
Kateřina Kolaříková. Nejpočetnější
zastoupení měl AKPR v kategorii
Teenagers (11-13 let). V neprofi
TOP 20 skončila těsně pod stupni
vítězů na čtvrtém místě Kateřina
Nenálová, finalistkou byla Natálie Protivánková. V neprofi TOP
40 se dostaly do finále hned tři
dívky: Kateřina Vepřeková, Agáta
Gečnuková a Adéla Krebsová.
V neprofi TOP 60 skončila čtvrtá
Julie Sobotová. Další prvenství
zajistila v kategorii profi TOP 20
Martina Střelcová, smolné bram-

bory brala Eliška Slámováa těsně
za ní na páté pozici skončila Nikol
Valentová.
Největší medailovou žeň zaznamenaly
prostějovské dívky v kategorii Seniors
(nad 14 let). Mezi neprofi TOP 20
byly finalistkami Tereza Krebsová, Andrea Olejníčková, Natálie Kaprálová,
Adéla Čečmanová a Zuzana Kučerová.
První místo v neprofi TOP 40 brala
Alžběta Dittmanová před oddílovou
kolegyní Terezou Žákovou. Další zlato
zazvonilo v neprofi TOP 60 zásluhou
Kláry Šuhajové. Nejprestižnější profi
TOP 20 závodnice AKPR doslova
ovládly. Prvenství vybojovala Lucie
Ryšťáková, druhá skončila Tereza
Vepřeková, čtvrtá pozice patřila Veronice Radičové a pátá byla Tereza
Zbořilová.
„V průběhu podzimu jsme získali
celkově jedenadvacet zlatých medailí, dvacet stříbrných a patnáct bronzových kovů,“ pochlubila se úspěšná
trenérka Pavlína Radičová a dodala:

„Už musíme ale myslet na rok 2017.
Jen tvrdým tréninkem se udržíme
na vydobytých pozicích. Na jaře nás
čeká kvalifikace na Mistrovství ČR
v Master Class jednotlivů.“
V loňském roce získaly závodnice
AKPR na republikovém šampionátu
dvě medaile. Martina Střelcová byla
druhá v kategorii Teenagers (11-13
let). Veronika Radičová získala bronz
mezi čtrnácti až šestnáctiletými
děvčaty. „Lucie Ryšťáková byla mezi
sedmnáctiletými a staršími navíc
pátá. Doufáme, že se nám bude dařit
alespoň stejně,“ komentuje Pavlína
Radičová a připomíná další úspěchy:
„Dále je to soutěž skupin Aerobic
Tour. V loňském roce ve finále technickou kategorii Teenagers vyhrál
tým ve složení (Dittmanová Alžběta,
Chalupecká Zuzana, Nenálová
Kateřina, Protivánková Natálie,
Slámová Eliška, Střelcová Martina
a Zbořilová Tereza). Technickou kategorii Seniors vyhrál tým ve složení

Prostjovská parta AKPR na finále v Otrokovicích.

(Radičová Veronika, Ryšťáková
Lucie, Vepřeková Tereza, Slámová
Eliška, Střelcová Martina a Zbořilová
Tereza).“ Dalším želízkem v ohni
bude Team trio AG2 (15-17 let)
v gymnastickém aerobiku ve složení
Veronika Radičová, Lucie Ryšťáková
a Tereza Vepřeková, které se pokusí

Foto: archiv AKPR

po třetí obhájit zlato z mistrovství ČR,
které proběhne ve Zlíně 10. - 12. 3.
2017. „Děkujeme všem závodnicím,
rodičům a sponzorům včetně města
Prostějova. Současně zveme všechny
nové zájemce, kteří by se chtěli naučit
aerobik,“ uzavírá své hodnocení Pavlína Radičová.
(zv)
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DOSAVADNÍ BRANKÁŘSKÁ JEDNIČKA PŮJDE NA HOSTOVÁNÍ!
V týmu 1.SK Prostějov končí také zkoušený Marek Schmidt

mal. Svědčila o tom i přetrvávající
důvěra realizačního týmu, když
nastoupil do patnácti zápasů a vyPROSTĚJOV Opravdovým pře- chytal dvě čistá konta. Pro tvrdé
kvapením při zúžení hráčského záchranářské práce už ale pro něj
kádru prostějovského týmu se místo mezi třemi tyčemi nebude.
ovšem zdá vyřazení gólmanské
jedničky Zdeňka Kofroně. Ten
v podzimní části druhé nejvyšší „Jedním z cílů obměny mužstva
soutěže odchytal téměř všechny zá- v zimní pauze je dát celé kabině nový
pasy, a přestože si připsal na konto impuls, který nutně potřebujeme i na
několik zaváhání, vyloženě nezkla- postu gólmana. Zdeněk je ve věku, kdy

➢ ze strany 27

Tomáš Kaláb

potřebuje pravidelně chytat, na sezení
na lavičce je už dostatečně zkušený.
Proto pro něj hledáme uplatnění
v některém z týmů třetí ligy s tím, že
po jarním hostování se do Prostějova
samozřejmě vrátí,“ osvětlil tento
překvapivý verdikt František Jura, generální sportovní manažer a muž, který
má v trenérském štábu hlavní slovo.
Pověstného „Černého Petra“ tedy
dostal hráč, který v Prostějově prožil
pět a půl roku v průběhu jeho no-

vodobého vzestupu. „Samozřejmě
mě toto rozhodnutí hodně zaskočilo.
Po ohlasech, které jsem měl v první
polovině sezony a po jejím skončení,
jsem nečekal, že budu mezi prvními,
kdo pro jarní část vypadnou z kádru,“
svěřil se Večerníku devětadvacetiletý
Kofroň.
Podle jeho dalších slov byla tímto
krokem překvapená i celá kabina...
Do Prostějova přitom zatím nepřišel
žádný ostřílený gólman. „V takovém

případě bych to pochopil. Na druhou
stranu to beru jako jakýsi nový impuls i pro sebe. Jednou týdně budu
docházet na tréninky gólmanů, abych
byl trenérům stále na očích. Chci
jarní část odchytat tak, abych všechny
přesvědčil, že jsem schopen od léta
opět Prostějovu pomoci,“ neháže
flintu do žita ´Kofi´ s tím, že se bude
snažit najít angažmá v blízkém okolí,
aby nemusel daleko cestovat od
rodiny.

Důvody konce testů kmenového hráče Sigmy Olomouc vysvětlil exkluzivně pro Večerník generální sportovní
manažer 1.SK Prostějov František
Jura. „V případě Schmidta šlo o přetlak na ofenzivních postech. Marek
se nejlépe cítí jako hrotový hráč, kde
bychom mu uplatnění nabídnout nemohli,“ vysvětlil Jura. V dosavadních
přípravných utkáních nastupoval převážně v záložní řadě a trenéry eskáčka
na tomto postu nepřesvědčil.

Proti Slovácku se výkon zvedl V Hulíně
1.FC SLOV
1.SK PV

3:0

BYLI JSME
U TOHO

STARÉ MĚSTO První opravdu
ostrou herní prověrku absolvovali
fotbalisté 1.SK Prostějov minulé
úterý na slavném Širůchu proti
širšímu kádru prvoligového Slovácka. A opět se potvrdilo, že výkon eskáčka stoupá či naopak padá
s kvalitou soupeře. Dvě třetiny
zápasu držel účastník FNL s favoFoto: Tomáš Kaláb
ritem krok a za svůj výkon se roz- Slovácko nedalo prostjovským hrá$m nic zadarmo.
hodně nemusí stydět.
do branky - 1:0. Odpovědí hostů zilo. Také střelecké pokusy Slovácka
mohla být kombinačně zdařilá akce, našly připravenou náruč gólmana
na jejímž konci byl Schmidt, jeho Halousky, který navíc ještě zmařil
exkluzivní
technické zakončení ovšem Daňka včasným vyběhnutím rodící se šanci
reportáž
v brance Slovácka výrazněji neohro- Kubaly.
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Slovácko si od počátku udržovalo
herní aktivitu, která byla vyjádřena
spíše počtem rohových kopů. Hanáci zahrozili poprvé na konci první
dvacetiminutovky, kdy po Skwarczekem rozehraném volném kopu
hlavičkoval nebezpečně Sus. Jak to
bývá, uhodilo vzápětí na druhé straně, a to téměř z modré oblohy. Rychlonohý Tetteh dostal míč do dobré
pozice a zleva technickou střelou
obstřelil gólmana Halousku, který se
nestačil divit, že míč od tyče zapadl

Pozápasové hodnocení trenér?
Stanislav LEVÝ
-trenér 1.FC Slovácko

Petar ALEKSIJEVIÆ
- asistent trenéra1.SK Prostìjov

„V prvním poločase, kdy soupeř měl
sílu zahušťovat prostor, jsme měli
problém se prosadit, protože jsme hráli
hodně hekticky, ztráceli jsme zbytečně
jednoduché míče a volili složitá řešení.
S první půlí spokojený být nemohu.
Ve druhém poločase soupeři přece jen
docházely síly a my měli více prostoru,
jenže branek v druhém poločase bych
si představoval víc.“

„Podali jsme podstatně lepší výkon
než v sobotu proti Přerovu, hra
v prvních šedesáti minutách se hodně
blížila našim představám. Nemůžeme
být samozřejmě spokojeni s ofenzivní
činností, kdy jsme opět nevyužili
žádnou příležitost, v tomto směru nás
čeká ještě největší kus práce.“
WWW.VECERNIKPV.CZ

Do druhého poločasu nasadil kouč
Levý úplně novou jedenáctku, jeho
protějšek František Jura pouze nuceně vystřídal Hirsche Machynkem.
Hra se přelévala mezi šestnáctkami až do osudné šedesáté minuty.
Zprava nebezpečně odcentroval Reinberk a Rezek na zadní tyči propasíroval míč za brankovou čáru - 2:0.
„Míč se mi ještě podařilo zachytit
mezi nohama, ale bohužel jsem se
s ním přitom dostal už za brankovou
čáru,“ litoval vzápětí na střídačce
Halouska. Bezprostředně po brance
totiž došlo k hromadnému střídání
v prostějovském dresu, což se podepsalo na třetí brance. Kofroň si ještě
nesáhl na balón a už jej lovil ze sítě,
kam jej dopravil Sadílek z ideální
pozice mezi stopery - 3:0. „Z toho
jsem měl obavy, přišel jsem na hřiště
ztuhlý a nestačil reagovat. V zápase
by se mi to nestalo,“ byl přesvědčen
´Kofi´. A mohlo být ještě hůř, když
po pár minutách šel na branku Biolek, před vápnem ale nezacílil vůbec
přesně. Kofroň si nakonec v posledních minutách zachytal víc než Halouska za celou hodinu. Pět minut
před koncem bravurně zneškodnil
Koneho hlavičku po rohovém kopu,
takže Prostějov dosáhl o branku lepšího skóre než předtím další účastník FNL, Vítkovice.
Statistiky ze všech utkání
najdete na straně 22

se začalo hrát pozdě...
SP H
1.SK PV

3:2

HULÍN, PROSTĚJOV Druhou
porážku během pouhých dvou dnů
utrpěli v přípravě prostějovští fotbalisté. Opět se potvrdilo, že jejich
výkon se odvíjí od papírové kvality
soupeře. Na rozdíl od zápasu se
Slováckem se ve středečním klání
v Hulíně o spokojenosti opravdu
hovořit nedalo...
V až neskutečné zimě předvedl druholigový tým vpravdě nepodařený
výkon. Navíc domácí hráli první utkání po zimní pauze, když do přípravy
nastoupili teprve předchozí den! Ve
25. minutě se blýskl brankář Halouska,
když po rohu chytil jasný gól. Ovšem
o minutu později již domácí otevřeli

skóre utkání (1:0) a ve 36. svůj náskok
po soupeřově chybě ve středu hřiště
zvýšili - 2:0. Hanáci branku domácích
po celý poločas vážněji neohrozili.
Ihned po změně stran přidal Spartak
třetí branku a od účastníka MSFL to
začalo zavánět debaklem - 3:0. Blízko
první trefě do černého byl Sečkář, jehož nebezpečná střela jen o pár centimetrů minula horní roh domácí svatyně. Nakonec se eskáčku díky dvěma
gólům Fládra podařilo výsledek aspoň
korigovat. Po hodině hry potáhl balón
po levé straně Zapletal, přihrál pod
sebe a Fládr zhruba na penaltovém
puntíku umístil míč do protipohybu
gólmana - 3:1. Po další čtvrthodince
si Fládr zpracoval míč po autovém
vhazování, uvolnil se a křížnou střelou
vstřelil kontaktní branku na 3:2. Na
případný hattrick a srovnání už čas nezbyl.
(tok)

Pozápasové hodnocení trenéra
Petar ALEKSIJEVIÆ - asistent trenéra1.SK Prostìjov
„Povětrnostní podmínky byly opravdu krajně nepříznivé, hodně foukalo
a na hřišti byly ostrůvky ledu. Bohužel ale musím konstatovat, že do stavu 0:3 jsme se zápasu spíše účastnili, teprve pod tlakem hrozící ostudy
jsme začali hrát. O osudu utkání rozhodly naše individuální chyby, které
dlouhodobě nelze tolerovat. I na přípravu to vydařený zápas určitě nebyl.“

Eskáčko přivezlo ze Slovenska „bůra“
AFC NMV
1.SK PV

5:3

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Po
bezbrankové první půli nastala po
změně stran v sobotním utkání na
půdě slovenského druholigového
týmu doslova branková smršť. Osm
branek v pětačtyřiceti minutách se
pravda hned tak nevidí. Smutný je
fakt, že ani dvoubrankové vedení Prostějovu nestačilo k vítězství nad rovnocenným soupeřem. Branka z přímého kopu a dvě penalty rozhodly
o konečné porážce.

Tomáš Kaláb
„Na poslední přípravný zápas před soustředěním jsme vzali zhruba hráče, s nimiž počítáme do kádru pro jarní sezónu,

samozřejmě včetně zraněných Hirsche,
Schustera a Šteigla,“ prozradil asistent
trenéra Petar Aleksijević. V základu v rozestavení 4-4-3 nastoupil na hrotu Kroupa podporovaný Píchalem a Hladíkem,
před defenzivním záložníkem Skwarczekem operovali Pančochář s Čtvrtníčkem.
První poločas odchytal Halouska, který
bravurně zabránil jisté brance po akci Rolince, který našel na malém vápně Lukáše
Šebka, jeho přízemní střelu zachytil těsně
před čárou. Ještě předtím měli hosté
v průběhu prvního poločasu několik
slibných gólových šancí. Na konci první čtvrthodinky Hladík centroval před
branku a Čtvrtníček tečoval těsně vedle
tyče. O pět minut později po Píchalově
nabídce z dobré pozice přestřelil Kroupa, vzápětí se z druhé vlny neprosadil ani
Hladík. Po akci stejného hráče procvičil
domácího gólmana Belicu Machynek,
jeho kolega v brance hostí nezazmatko-

lou odpověď domácích zařídil Rolinec,
který napálil z přímého kopu balón
tak dokonale, že míč zapadl do vinglu
a Neoral vůbec nereagoval - 1:2. Osud
zápasu rozhodlo osm minut, během nichž padly tři branky. Domácí vyrovnali
penaltou za Machálkovu ruku (2:2),
po brejku se krásně trefil Martin Šebek
(3:2) a po rohu nakonec dopravil míč

BYLI JSME
U TOHO

do sítě Cisár - 4:2. Necelou čtvrthodinu před koncem ještě vstřelil rovněž po
rohovém kopu kontaktní branku Rus
(4:3), ale poslední slovo měli domácí,
kteří druhou penaltou po Machálkově
faulu pečetili skóre - 5:3. Hosté to ještě
nevzdali a vzápětí měl po rohu šanci
Kroupa, ani z následného závaru už ale
branka nepadla.

Pozápasové hodnocení trenéra
Karel Kroupa musel ob$as vypomoct i obran, kde uplatnil své hlavi$kové dovednosti.
Foto: Tomáš Kaláb

val po samostatném nájezdu Kurtina. Asi
největší šance Hanáků přišla v 23. minutě, kdy po chybě gólmana netrefil prostor
ohraničený třemi tyčemi Kroupa. Další
Kurtinův pokus vyrazil Halouska na roh.
Věci se začaly dít až po přestávce, před
níž kvůli achillovce odstoupil Píchal

a nahradil ho další dorostenec Zapletal.
Po nenápadné akci Machynka, který
zprava odcentroval před branku, se konečně trefil Kroupa - 0:1. Za pět minut
zamířil po rychlém kontru přesně k tyči
Pančochář a prostějovské akcie začaly
stoupat - 0:2. Ovšem jen na chvíli. Rych-

Petar ALEKSIJEVIÆ - asistent trenéra1.SK Prostìjov
„Tři vstřelené branky na soupeřově hřišti jsou určitě pozitivní, na druhou
stranu pět gólů, byť dva z penalty, ve vlastní síti je příliš... Chtěli jsme po
hráčích, aby udrželi tempo, což se jim nějakých pětašedesát minut podařilo.
Stále je ale zarážející, že po dvoubrankovém vedení přijde takový pád.
V prvním poločase jsme mohli jít výrazně do vedení, soupeř měl jedinou tutovou šanci. Ze způsobu, jakým jsme se do šancí dostávali, jsem spokojený, což
se samozřejmě nedá říci o jejich proměnění. V zápase jsme měli dobré pasáže,
po dvou obdržených brankách jsme ale odpadli a domácí trestali. Soupeř byl
kvalitní a na to, že šlo o přípravu, jsme viděli zápas velmi solidní úrovně.“

Fotbalový poutník Josef Čtvrtníček by chtěl střílet góly za Prostějov
PROSTĚJOV V necelých sedmadvaceti letech toho útočník Josef
Čtvrtníček za fotbalovým chlebíčkem prošel hodně, a to nejen po
českých či moravských trávnících. Zahraniční angažmá u sousedů v Polsku či Slovensku ovšem neměla dlouhého trvání a hráč s prvoligovými
starty by nyní měl pro jarní část Fortuna FNL posílit prostějovskou
ofenzivu, která se v první polovině sezony dosti trápila.
„Myslím si, že jsme nezačali
exkluzivní
vůbec špatně, první poločas z naší
rozhovor
strany snesl přísnější měřítko.
pro Večerník
Škoda že jsme ve stejném výkonu
Tomáš
nepokračovali také ve druhém
poločase.“
KALÁB
V šestadvaceti letech za seProti Slovácku jste nastoupil bou máte pestrou fotbalovou
v důvěrně známém prostředí s kapi- minulost, kterými kluby jste už
tánskou páskou. Co říkáte na utkání? prošel?

••

••

„S fotbalem jsem začínal v rodných
Drnovicích, po krátkém působení
v Baníku Ostrava jsem od starších
dorostenců oblékal dres právě Slovácka, kde jsem vydržel celkem čtyři
roky. S tímto klubem jsem absolvoval
nejen juniorku, ale také první zápasy
v nejvyšší soutěži. Poté jsem odešel
na hostování do druhé ligy, hrál jsem
za Třinec a Ústí nad Labem, abych se
přes Zábřeh a Vyškov vrátil opět do
prvoligového Brna.“
Kromě českých soutěží jste
okusil i blízké zahraničí...
„To je pravda, z Brna jsem hostoval
v druholigovém polském celku San-

••

decja Nowy Sącz a podzim jsem
strávil na Slovensku v Banské Bystrici, která rovněž hraje druhou ligu. Už
jsem toho tedy prošel s fotbalovým
míčem opravdu hodně.“ (úsměv)
Čeho si v celkem bohaté
kariéře nejvíce ceníte?
„Nejvýš stojí určitě prvoligové starty a branky, které jsem v nejvyšší
soutěži vstřelil, v dresech Slovácka
a Zbrojovky.“
V prostějovském dresu jste už
mohl nastoupit dříve, proč se tak
na podzim nestalo?
„Potíže byly administrativního
charakteru při přestupu ze Sloven-

••

••

ska zpět do Brna. Tady v Prostějově
jsem trénoval už na podzim, nastoupit v zápase jsem ale nemohl.
Nyní vše závisí na dohodě Zbrojovky s Prostějovem.“
V klubu jste tedy už nějakou
dobu, jak se vám v Prostějově
líbí?
„Cítil jsem se tady velmi dobře
a nabyl jsem dojmu, že bych chtěl
tady na Hané zůstat. Je samozřejmě
škoda, že se na podzim neuhrálo víc
bodů. Osobně se cítím v každém
dalším zápase lépe. Pevně doufám,
že s herní pohodou přijdou z mé
strany i tolik očekávané góly.“

••

“
••

Na podzim to ještě
nevyšlo, teď závisí
na dohodě Zbrojovky
s prostějovským klubem

Měl jste nějaké fotbalové
vzory?
„Za mlada je má asi každý, těmi
mými byl Zlatan Ibrahimović
a Pierre van Hooijdonk.“
Co vás baví ve volném čase?
„Hodně času trávím s přítelkyní
a mám rád jídlo. Na všechny
způsoby můžu těstoviny, nejlépe
s brokolicí nebo kuřecím masem.“

••
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– 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).

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).

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).

WWW.VECERNIKPV.CZ

1 – mj. Jan Sigmund, Martin Spálovský (oba Klenovice na Hané), Josef
Ondrejkovič, Martin Pospíšil (oba
Pivín).

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:

1298 – Radek Švéda (Pivín), 1284

12 – Tomáš Fikr (Újezdec), 11 – Jan

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

Nejvíce
odehraných minut:

Nejlepší støelci
soutìže:

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher,
remíz, porážek, skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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12. TJ Sokol Vrchoslavice 1946
13. TJ Sokol v PivínX
14. TJ Haná Nezamyslice

TABULKA DOMA:

Z
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
I.B TØÍDA, SK. „A“:

Mužstvo
1. TJ Sokol Dub nad Moravou
2. FK NXm[ice nad Hanou
3. TJ Sokol Újezdec
4. FC Želatovice „B“
5. TJ Sokol Ústí „B“
6. FK Kojetín - Kovalovice „B“
7. TJ Sokol Horní Mošt nice
8. 1. FC Viktorie Perov „B“
9. TJ Sokol TovaIov
10. TJ Sokol Klenovice na Hané
11. FK Troubky

letos slavíme jubileum...

ješt chtjí porvat o I.B t[ídu,“

co nejodpovědněji a věnovat tomu
i něco navíc, než jen účast na trénincích
a přípravných zápasech,“ avizuje Vlč
s tím, že pauza již skončila a od čtvrtka
19. ledna se opět trénuje. A to jak
v hale, tak i na venkovním hřišti. Dále
Vrchoslavice sehrají celkem pět duelů
na dvanáctém ročníku turnaje O pohár
starosty města Hulína, další dva zápasy
je čekají mimo tento turnaj.
Přes aktuální umístění v dolní polovině
tabulky jen fous nad sestupovou linií
však nikdo skepsi nepropadá, naopak
panuje optimismus a bojovný duch.
„Věřme, že jarní část soutěže přinese

Lehce za polovinou
soutěže je tak k radosti daleko a před
celým mužstvem
stojí spousta práce.
chtít
„Budeme-li
i nadále v této soutěži
působit, musíme jako
tým a především pak
samotní hráči přistoupit
k přípravě na jaro

z blízkého i vzdálenějšího okolí,“ vypíchl
starosta oddílu. Dále se jednalo o srpnový turnaj bývalých hráčů za účasti
mužstev z Ivanovic, Dobromilic, Němčic
a Vrchoslavic, přičemž vítězná trofej
připadla domácímu souboru a po turnaji se zavzpomínalo na mladé časy. A na
své si přišli i milovníci opravdových pochoutek. Týden před Štědrým dnem se
uskutečnila již tradiční domácí zabijačka
na návsi a v Hospůdce pod Lípou spojená s prodejem zabijačkových produktů
a vepřových specialit přímo z kotle.
„Všestranně udržovat a rozvíjet jakýkoliv
spolek v obci je vcelku náročná záležitost
jak časově, tak finančně a vždy k tomu
musí být parta nadšenců, kteří tomuto
koníčku obětují spoustu času a úsilí,“ podotkl Jindřich Vlč.
Mezi takové patřil například dlouholetý předseda klubu a činovník
Zdeněk Přecechtěl, který loni ukončil
své působení v klubu. „Děkujeme mu
za vše, co pro fotbal doposud udělal,
a věříme, že nám zachová přízeň i nadále
jako fanoušek a pomocník,“ konstatoval
současný šéf.
Výrazná změna nastala v uplynulých
měsících také přímo na hřišti, aktivní
hráčskou kariéru totiž ukončil Pavel
Horák starší. „Nadále působí ve výboru TJ jako místostarosta. I jemu patří
poděkování za přístup k fotbalu a styl
hry, který uznávali i naši soupeři,“ uzavřel
Jindřich Vlč.

Jím vedená jednota je primárně zaměřena
na fotbal, tedy na sport, který na venkov
neodmyslitelně patří. Pravidelná sportovní činnost není však jediná aktivita,
kterou celý spolek vyvíjí. „Pořádáme
několik tradičních společenských či kulturních akcí, čímž se snažíme přispět nejen ke zviditelnění a prezentaci naší obce,
ale rovněž si zajistit i finanční prostředky
pro své fungování. Jedná se především
o dvoudenní hudební festival Rockový
mlýn, jehož již dvanáctý ročník proběhl
loni v areálu Zamlýní ve dnech 24. až
26. června. Během let se tento festival
dostal do povědomí široké veřejnosti

bylo větší srdíčko než u mladých. Dneska
uděláte nejlepší přestup, když pojedete na
turnaj starých pánů. S mladými lidmi je za
trest dělat fotbal! Potýká se s tím více vesuč na
nických klubů,“ upozornil zkušený kouč
nešvar současné doby.
ném
Velký vliv také spatřoval v nevydařeném
víjely
vstupu do sezóny, od něj se pak odvíjely
novidalší neúspěchy. „Začali jsme v Klenoviedali
cích fotbalově dobře, jenže jsme nedali
ženě
branky, prohráli 2:3 a už to jelo. Vyloženě
ech,
jsme propadli snad jen ve dvou zápasech,
h, jidoma s Vrchoslavicemi a v Troubkách,
nak jsme byli vyrovnaným soupeřem a fotbalově někdy i lepší, jenže bodově jsmee to
ké
nezúročili,“ lamentoval. Projevila se také
ší
známá bolest pivínského kádru - slabší
psychická odolnost. „Právě toto je naše
dlouhodobě špatná vlastnost, za stavu
nula dva to hráči zabalí, každý si začne
dělat, co chce, a pramení z toho výsled-util
ky, kdy jsme dostali více branek,“ kroutil
sahy
hlavou Svozil. I proto lze očekávat zásahy
do stávajícího mužstva. „Budeme se snažit
získat útočníka, sháníme rovněž jednoho
fotbalistu na pozici stopera, protože nám
bude kvůli operaci dlouhodobě chybět
Martin Sedlák. Mám už někoho vyhlédnutého, ale raději nebudu víc prozrazovat,“ sdělil Jaroslav Svozil starší. S žádnými
odchody ani dalšími ztrátami již nepočítá,
naopak o comeback se pokusí bývalá gólmanská jednička Vladimír Svozil. „Ozval
se nám týden před skončením podzimní části, že by to chtěl znovu zkusit, že se
unáhlil s odchodem, takže konkurence se
začne zvyšovat,“ pousmál se šéf pivínské
střídačky. Stejně tak by v klubu měli pokračovat oba jeho synové, Jaroslav i Martin. „To je ožehavá otázka. (úsměv) Ještě
jsem se o tom s nimi nebavil, ale myslím si,
že i když je lanaří, tak mě nenechají ve štychu a v takové situaci mi na jaře pomůžou.
To by byli špatní synové, kdyby mi utekli,
teční soustředění v Boskovicích. „Máme
to tam odzkoušené a k dispozici umělku,
dobré terény na běhání, rehabilitaci i slušné
ubytování. Sehrajeme tam jeden přátelský
zápas a celkem nás čeká čtyři pět utkání,“
prozradil trenér. A pak už tu bude závěr
března a s ním spojený začátek lítého boje
o záchranu „A“ skupiny I.B třídy. „Jsme si
vědomi, že letos budou padat minimálně dva mančafty, a nevíme, kdo sestoupí
z divize, avšak v tříbodovém systému
chytnete šňůru tří zápasů a jste zpátky ve
hře. Nechci být přehnaným optimistou,
ale třeba v Dubu jsme neproměnili šance
a hráli čtyřicet minut vyrovnanou partii,
než jsme dostali dva slepené góly, také
v Němčicích jsme hráli dobře,“ nevzdává se
Svozil bez boje.
Sestupovou pozici tak hodlá Pivín
přenechat někomu jinému. „Herně

případně jim to dám příkazem,“ pronesl se
šibalským úsměvem.
Celý tým zahájí společnou přípravu na
p
počátku
ledna, o měsíc ppozdějij se usku-

„DĚLAT FOTBAL S MLADÝMI? ZA TREST!“

PIVÍN Naposledy v sezóně 2012/2013
se museli pivínští fotbalisté strachovat
o setrvání v krajské soutěži. Tehdy se
umístili na dvanáctém místě čtyři body
před Býškovicemi a Jesencem, následně skončili osmí, devátí a loni na jaře
dokonce čtvrtí. Jenže uplynulý podzim opět zastihl „Turky“ v nedbalkách,
mužstvo nasbíralo všehovšudy deset
bodů a kouč Jaroslav Svozil (na snímku)
má o čem přemýšlet. V tuto chvíli ztrácí
minimálně pět bodů na únik ze sestupových pozic.
„Když jsem si všechno probíral a rekapituloval, tak jsme umřeli na proměňování šancí. Kdybychom využili polovinu stoprocentních gólovek a Martin Tydlačka nebo
Roman Nakládal byli úspěšnější v koncovce, pohybovali bychom se v klidném středu, kde jsem si nás před zahájením sezóny
představoval,“ pustil se do neradostného
hodnocení pivínský patriot. Neúspěch
bere částečně na sebe, neboť se domníval,
že má dostatečně silný kádr, který se dokáže vypořádat s letními ztrátami, jenže tento
předpoklad se nepotvrdil. „Myslel jsem, že
vyjdeme s vlastními odchovanci, ale bohužel v dnešní době je mládež taková, jaká je...
Větší srdíčko prostě mají starší hráči. Věřil
jsem, že se nám podaří alespoň z padesáti
procent nahradit Špačka Makošem, ten
nám ale po druhém zápase přestal chodit. Pak na nás dolehly zranění a nemoci,
pokaždé jsme nastupovali v jiné sestavě,“
poukázal Svozil s tím, že do hry museli právě staří mazáci. A právě na adresu „věkově
pokročilejších hráčů“ pěl Svozil největší
chválu. „I po nevydařené půlsezóně bych
chtěl poděkovat starším klukům. Laďovi
Krčovi, který mi v padesáti letech vlezl do
brány, Romanu Nakládalovi, který ve dvaačtyřiceti odehrál hodně zápasů i minut
a měl spoustu šancí, Viktoru Švédovi. Nastupovali se sebezapřením, ale vždy u nich

NEZAMYSLICE Jediná plnohodnotná výhra, další tři zápasy
s alespoň nějakým bodovým ziskem a poté už jen samé porážky.
NezamyslickéHanéseúvodnípůlrok sezóny 2016/2017 nevydařil
a hlavní kouč Drahomír Crhan (na
snímku) tak nemůže být s dosavadním vystoupením v „A“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS
spokojen. Jím vedené mužstvo
se podzimní částí spíše protrápilo
a bude muset výrazně přidat, aby
se v krajské kopané udrželo i pro
následující ročník.

 Jakými slovy lze popsat podzimní vystoupení Nezamyslic?
„Převládá všestranné zklamání.
Největším je pro mě přístup hráčů
k tréninkovému procesu a automaticky tedy i herní projev. Když jsme
zvažovali, že bychom ‚áčko‘ nechali
spadnout do okresu, protože už na
jaře v minulé sezoně byla tréninková
morálka katastrofální, tak většina hráčů chtěla zůstat v I.B třídě se slibem,
že s tím něco provedou. My jsme na
tuto dohodu přistoupili a výsledek
všichni známe... Zkrátka tréninky nezlepšili a nespravili, poctivě trénovali
dva tři kluci, což je žalostně málo.“
 Nebylo tedy chybou přihlásit I.B
třídu?
„Úplně objektivně si myslím, že by
nám přesun do okresního přeboru
ani moc nepomohl, nastala by úplně jiná situace, než když jsme spadli
před dvěma roky. Tehdy to sice taky
nebyla žádná sláva, ale celý podzim
jsme každému dávali čtyři pět branemám strach a my to protrhneme, celý půlrok. Hodně se o udržení por- nek. Když se ale podíváte na jaro,
uděláme šňůru. Začínáme v Klenovi- veme, brod je daleko,“ burcuje Jaroslav přestalo se trénovat a vyhrávali jsme
cích a od tohoto derby se bude odvíjet Svozil.
1:0, 2:1, něco jsme dokonce prohráli
a nebyli jsme nejlepším mančaftem
okresu, třeba na Hané jsme dostaTJ SOKOL V PIVÍNÌ
li pětku. Toto všechno se promítlo
– hráèské statistiky na podzim 2016
i do I.B třídy, takže na psychiku by
nám přesun nepomohl, hráli bychom
èíslo/hráè
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možná prostředek a možná taky
spodek okresu. Nebylo by to na sebrankáøi
stup, ale ani na špici. Těžko říct, je to
Tomáš KRČ
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hrozně těžké hodnotit, teď si ale myVLADIMÍR KRČ
3
101
0
0
0
slím, že je možná lepší, že spadneme
obránci
z I.B třídy. I kdyby se spadlo, ale kluci
začali trénovat, tak by to byla výhra
Jan BARTONÍK
12
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2
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pro Nezamyslice. Kromě Němčic ale
MARTIN POSPÍŠIL
12
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0
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v okolí nikdo netrénuje...“
Radim PAVELKA
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 Pravdou také je, že jste prostříRADEK ŠVÉDA
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1
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0
dali vysoký počet hráčů. Proč?
Viktor ŠVÉDA
8
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1
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„Potkala nás i nějaká zranění, naALEŠ VRBA
6
147
0
0
0
příklad Mariánek nám dlouhodobě
nehrál, Pavel Horák taky spoustu zázáložníci
pasů neodehrál. Otázkou ale je, jestli
Daniel BALÁŠ
4
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bychom s nimi měli body navíc, dva
MARTIN BARTONÍK
14
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chlapi mančaft na nohy nepostaví,
David FALTÝNEK
2
40
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když nemá fyzický fond. Uvidíme,
FRANTIŠEK HÝBL
2
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co se stane přes zimu, ale předpoklad
Josef ONDREJKOVIČ
2
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je, že žádné posily nepřijdou, protože
JAROSLAV SVOZIL ML.
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není odkud brát.“
Martin SVOZIL
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 Cestou velkého posilování se
DAVID ŠIŠMA
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tedy nevydáte?
Martin TYDLAČKA
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0
3
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„Jinde koupíte dva hotové starší fotbalisty, kteří vám soutěž udrží, kdežto
TOMÁŠ VRBA
11
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0
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0
my jsme na konci regionu a nejsme
útoèníci
ani ochotni do nich cpát peníze, hraJosef MAKOŠ
3
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0
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jeme amatérský sport. Pravdou ale je,
ROMAN NAKLÁDAL
9
140
1
1
0
že máme v hledáčku dva kluky, vešli
Martin SEDLÁK
4
94
0
0
0
jsme v jednání, ale jak to dopadne, to
PAVEL SEDLÁK
1
39
0
0
0
v tuto chvíli nevíme. Nicméně v prvé
řadě spoléháme na kádr, který máme.
Kamil ŠVÉDA
1
6
0
0
0
A když se dívám na mládež, tak prakREALIZAÈNÍ TÝM
ticky nikdo ji nemá kompletní a mladí
Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
navíc až téměř do osmnácti let hrají
Asistent a vedoucí týmu: Pavel SEDLÁK
na půlku hřiště, což je jim k ničemu.

změnu k lepšímu, že se naše mužstvo
h rně zlepší, začne střílet branky
he
herně
a zařadí se do vyšších příček
tabulky. Myslím si, že na to má,
a věřím, že i pro Mirka Panáčka
to je jistá výzva. Takže si všichni
přejeme, ať se to podaří,
a děkujeme všem, kteří nás
podporují a kteří nám fandí,“
sdělil Vlč.

Pivínský Jaroslav Svozil si nebere servítky:

pokojil, přestal hrát, soupeř toho využil
a s větší vůlí po vítězství nás nakonec
porazil. Byla to pro nás hořká porážka,
ale musíme sportovně přiznat, že soupeř
podal houževnatý a odpovědný výkon
a na konci byl šťastnější,“ vracel se k nepovedenému střetnutí hraného na počátku
září.
Vstup do sezóny se přitom podařil
velice dobře, když jsme vyhráli dvě
z úvodních tří kol. „Mužstvo bylo
zdravě nahecované, účast na trénincích
vysoká. Nicméně již zmíněný zápas
v sousedních Němčicích a další venkovní utkání v Klenovicích s prohrou
0:4 měly velmi neblahý dopad a vliv
na hráče i realizační tým. Mužstvo si
přestalo věřit, nedávali jsme branky ani
z těch nejvyloženějších šancí a výsledkem byla další tři prohraná utkání
v řadě, z nichž dva zápasy se konaly
v domácím prostředí,“ podotkl Vlč.
Z těchto důvodů a zároveň na žádost
tehdejšího ústředního lodivoda Jaroslava Škrkánka přistoupilo vedení ke
změně na postu trenéra. „Od poloviny
října převzal náš tým Mirek Panáček,
trenér s dlouholetými zkušenostmi.
První zápas vedl v Nezamyslicích, kde
jsme remizovali a následně na pokutové kopy zvítězili. Do konce soutěže
byla odehrána ještě tři utkání, v nichž
jsme získali čtyři body,“ vzpomněl
výhru 5:1 v Pivíně a remízu 1:1 s Kojetínem „B“.

Pak vlezou na velké hřiště a neví, kde
jsou...“
 A samotnou přípravu jste již
rozjeli?
„Začalo se trénovat hned na Nový
rok, takže máme za sebou první tréninky s relativně slušnou účastí, což
mě vybízí k tomu, že alespoň z hlediska tréninkové morálky by se to mohlo
zlepšit. Záleží jen na nich, jestli se ještě
chtějí porvat o účast v I.B třídě, nebo
už to sami pro sebe uzavřeli. To je ale
otázka na hráče a ne na vedení mužstva či na výbor.“
 První dojmy z letošního roku
jsou tedy pozitivní?
„Řekl bych mírný optimismus, dá se
na tom stavět. Domluvili jsme se, že
pojedeme na soustředění, pokud však
nebudou kluci trénovat, tak to nemá
cenu, jsou to jen vyhozené peníze, aby
tři dny běhali a jinak celou zimu nic
nedělali. Soustředění je samozřejmě
dobrá věc, ale samo o sobě soutěž nezachrání. Všechno se ukáže za měsíc,
jestli vydrží, nebo ne.“
 Jak optimistou jste před zbytkem sezóny?
„Já osobně jsem přesvědčen, že hráčský kádr má na udržení I.B třídy, kvalita kluků, co jsem sledoval všechny
zápasy, je na záchranu. Jenže nemáme
žádný fyzický fond, kupíme strašnou
spoustu hrubých chyb v obranné

“

fázi a ze standardních situací nejsme
schopni pokrýt chlapy, protože s nimi
nestačíme. Pokud se toto nespraví, tak
šance na udržení v I.B třídě je malá.
Ale opravdu si myslím, že jednotlivá herní kvalita kluků v porovnání
s ostatními mančafty není špatná.“
 Kvalita týmu je tedy porovnatelná se soupeři?
„Samozřejmě první tři čtyři týmy jsou
někde jinde, ale s ostatními hrajeme
vyrovnanou partii. Jenže netrefíme
branku a dostaneme čtyři branky po
naprosto hrubých chybách v obraně
a laxním přístupu. To vše podle mě
pramení z fyzického fondu, protože
když ho nemáte, tak se vlastně devadesát minut jen šetříte, aby se zápas nějak
dokopal, a je to vidět.“
 Na dvanácté Vrchoslavice ale
ztrácíte osm bodů?
„Po třech bodech to skáče rychle
a soupeři také nebudou vyhrávat.
(pousměje se) Vždycky stačilo na záchranu šestadvacet až osmadvacet
bodů, což znamená, že oni by jich museli nahrát třináct a my jednadvacet.
Dá se to otočit, když se bude vyhrávat.
Velká pravděpodobnost sice není, ale
my jsme hráli nejlepší fotbal s Němčicemi. Téměř suverén I.B třídy a druhý
poločas dokázali naši kluci i za stavu
3:0 málem vyrovnat a otočit. Takže
situace není úplně beznadějná.“

Když jsme zvažovali, že bychom
‚áčko‘ nechali spadnout do okresu,
protože už v minulé sezoně byla tréninková morálka katastrofální,
tak většina hráčů chtěla zůstat
v I.B třídě se slibem, že s tím něco
provedou. My jsme na tuto dohodu
přistoupili a výsledek všichni známe...
Zkrátka tréninky nezlepšili
a nespravili, poctivě trénovali dva tři
kluci, což je žalostně málo.
V tom je ten problém

„V me, že jarní ást soutže p inese zmnu k lepšímu,“ p eje si Jind ich Vl nezastírá nezamyslický Drahomír CRHAN

VRCHOSLAVICE Až dvanáctá pozice náleží po čtrnácti odehraných
kolech fotbalistům TJ Sokol Vrchoslavice 1946. Od tohoto týmu se v „A“
skupině I.B třídy čekalo poněkud víc,
a také proto došlo ještě před koncem
podzimní části k rošádě na trenérské lavičce, když Jaroslava Škrkánka
vystřídal Miroslav Panáček. Pod
vedením obou těchto pánů získali
hráči celkem patnáct bodů a starosta
celého oddílu Jindřich Vlč tak nemohl být příliš spokojen.
„Nový ročník jsme zahájili s devatenáctičlenným kádrem, předsevzetím
hrát pohledný kombinační fotbal
a umístit se do šestého místa. Prozatím jsme čtyřikrát vyhráli, dvakrát
remizovali a osmkrát prohráli a v tabulce pravdy máme mínus devět bodů,“
pustil se do hodnocení šéf tamější
kopané a pokračoval: „Zápasů, které
jsme nezvládli ať už herně a především
proměňováním vyložených brankových
šancí, ale i takticky, bylo mnohem víc, než
bychom si před soutěží mohli pomyslet,
neboť jsme dali dohromady mužstvo
složené z kvalitních hráčů, z nichž někteří
mají zkušenosti z vyšších soutěží,“ zdráhal
se Jindřich Vlč uvěřit realitě.
Mrzí například derby proti Němčicím,
kdesesoupeřipodařilozvrátitdvougólové
manko až na konečný výsledek 4:2. „Za
patnáct minut jsme vedli dva nula, ale
potom se náš tým nepochopitelně us-
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Michal FRGÁL
PAVEL HORÁK
Martin MACHÁLEK
TOMÁŠ MARIÁNEK
Dominik MATOUŠEK
MARTIN PLUCNAR
Matěj PLUCNAR
JIŘÍ PŘIDAL
Jiří PŘIKRYL
MARTIN PŘIKRYL
Petr STEJKORA
DALIBOR ŠEBEK
Jiří DOSTÁLÍK
PETR CHARVÁT
Jakub JOZEK
ROMAN KIRILJUK
Arnošt MATOUŠEK
MIROSLAV MUSIL
Zdeněk MORAVEC
KAMIL OULEHLA
Miroslav VÉVODA
ZDENĚK ŠPIČKA
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Informace o pedplatném
najdete

Trenér: 1. – 10. kolo Jaroslav ŠKRKÁNEK
11. – 14. kolo Miroslav PANÁČEK
Asistenti trenéra: Jindřich VLČ
Miroslav COUFALÍK
Vedoucí týmu: Petr ŠTĚPÁNEK

10
8
1

1
1
0
1
0
1
0

záložníci
14
955
13
1185
13
965
8
495
6
135
10
542
11
286
Vít BLEŠA
VLADIMÍR FIALKA
Aleš HOLUB
MICHAL HRADIL
Michal JIŘÍČEK
RENÉ JURČÍK
Oldřich PŘECECHTĚL

útoèníci
12
1003
13
530
7
583

2
0
0
0
0
2

Vít GAJDOŠÍK
Pavel HORÁK ml.
Daniel KISS
Michal OLŠANSKÝ
Josef TRÁVNÍČEK
Tomáš ZATLOUKAL

Tomáš HRADIL
LUKÁŠ KONUPKA
Petr ŠIMEK

0
0

Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA

obránci
13
1003
13
1185
8
209
4
168
13
893
12
757

G

Min

brankáøi
7
635
8
653

Z

èíslo/hráè

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
– hráèské statistiky na podzim 2016

Trenér: Drahomír CRHAN
Vedoucí týmu: Miroslav VÉVODA

REALIZAÈNÍ TÝM

0
0
1
0
0
0
2
1

obránci
7
271
11
913
7
639
7
637
12
1006
12
635
10
517

G

Min

Radek FIALKA
DAVID HÁJEK
Lukáš KRÁL
MICHAL LAKOMÝ
Jan MACHÁLEK
LADISLAV MOLER
Jaroslav RYŠKA

Z

brankáøi
14
1276

Marek FÜRST

èíslo/hráè

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
– hráèské statistiky na podzim 2016

najdete nás na
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Vrchoslavice jsou zklamané, pošilhávaly po horní polovin: „Záleží jen na hrá-ích, jestli se

Původní servis pro Večerník připravil Petr Kozák, texty Evžen Holub, foto: archiv Večerníku

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

Fotbal Extra - 9. díl

Dlouhé období od začátku
srpna až do počátku listopadu uplynulého roku patřily
soboty, neděle a v několika
případech také středy desítkám fotbalových střetnutí. Naplánované podzimní bitvy a rovněž i první jarní předehrávku se podařilo téměř
bez komplikací odehrát, poté už dopřály klimatické podmínky hráčům 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. Pravda, již přibližně polovina
z dlouhého období uplynula, stejně tak se ale posunul
i mnohadílný seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku rekapitulující to, co se v závěru léta a během podzimu 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 jsme rovněž první půlsezonu eskáčka po
návratu do druhé ligy a zavítali jsme ve dvou dílech do
druhé nejvyšší krajské mužské soutěže, nyní podobněji
nahlížíme pod pokličku„A“ skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS. Formou tabulek, statistik, rozhovorů i redakčního
pohledu jsme se zaměřili na celou regionální pětici,
přičemž minule naše pozornost směřovala na Němčice
na Hanou a Klenovice na Hané, tentokrát došla řada na
zbývající trio Vrchoslavice, Pivín a Nezamyslice.
V příštím vydání podrobíme výslechu zástupce týmů
z Prostějovska hrající ve vedlejší„B“-skupině nejnižší krajské grupy, v dalších číslech pak bude následovat monitoring soutěží Okresního fotbalového svazu. Dojde pak
také na mládežníky a ženy.
Máte se tak i nadále na co těšit!
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„SPORT A POHYB NEJSOU PRIMÁRNĚ O PENĚZÍCH!“

Nezdolný propagátor aktivního přístupu k životu Jiří Kremla
se ohlíží za svým postem předsedy krajské sportovní komise

Marek
SONNEVEND
EVEND
D
 Čím obecně a konkrétně se krajská komise zabývá?
„Jejím zřizovatelem je Rada Olomouckého kraje, má status iniciativního
a poradního orgánu rady. Tím je obecně
řečeno to nejpodstatnější. Komise nemůže sama nic rozhodovat, ale jen doporučovat radě, která následně schvaluje.“
 Jak moc je tedy komise schopná
ovlivnit sportovní dění v kraji?
„Záleží na spolupráci s radou a v tomto
ohledu musím říct, že za poslední roky
odsouhlasila v podstatě všechno, co jsme
navrhli. Včetně rozdělení dotačních peněz na sport. Úkolem naší komise bylo
pokaždé finance rozdělit co nejvíc spravedlivě a smysluplně. Kromě toho jsme
se sami snažili být aktivní, aby komise
měla opravdový význam i přínos.“
 Můžete přiblížit projekty, jež se
za uplynulé roky povedlo rozjet?
„Stěžejní význam má Koncepce
rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 2014 až 2018. Tento
důležitý materiál výborně zpracoval
docent Jiří Zháněl a my v komisi jsme
se při své práci snažili jeho obsahu
maximálně držet při všem, co jsme
uskutečňovali. Některé věci šly provést lépe a jiné hůř, ale koncepci jsme
každopádně zkoušeli naplňovat. Za
úspěch považuji rozjetí speciálního

ce TK PLUS Prostějov, do lyžařského oddílu SKI Šumperk a mohli tam
pohovořit s vyhlášenými odborníky
daných odvětví, třeba s Miroslavem
Černoškem, s bratry Bankovými a podobně. Na těchto cestách jsme zvládli
poznat i některé začínající subjekty,
které Olomoucký kraj podpořil, dohromady se tak povedlo leccos zmapovat přímo v terénu a ne pouze na

zlepšuje. Venku na hřištích si opět
začíná hrát víc dětí, cyklostezky
se zaplňují rodinami na kolech či
kolečkových bruslích, spousta lidí
chodí přes zimu bruslit na kluziště na prostějovském náměstí či na
zamrzlou plumlovskou přehradu,
v halách i tělocvičnách se dost hobby
sportovců věnuje různým míčovým
odvětvím a tak dále. Věřím, že jsme

a věřím, že i dál bude. Nového předsedu by měl podle všeho dělat Petr
Kudláček, místním lidem dobře
známý házenkářský odborník.
A jsem přesvědčený, že pod
eho vedením bude Komise
jeho
pro mládež a sport Olomouckého kraje pokračovat v nastolené
cestě aktivní práce.“

„Pokračovat už jsem nechtěl. Mám svůj
věk na to, abych štafetu předal mladším,
kteří mají chuť, sílu a energii sportu
maximálně pomáhat. Nového předsedu
by měl podle všeho dělat Petr Kudláček“
kandidátů najít víc, aby o mladé sportovce pečovali erudovaní odborníci se
skutečným zájmem o ně a nikoliv jen
o ty peníze. Mít schopnosti, zapálení
i charakter zároveň není v dnešní době
žádná samozřejmost.“
 Co další nové projekty?
„Nastartovali jsme oceňování zasloužilých trenérů a funkcionářů, nedávno
proběhl druhý ročník. Jde o slavnostní
setkání vybraných laureátů s vedením
Olomouckého kraje, na němž je všem
veřejně poděkováno za celoživotní
obětavou práci ve prospěch sportu,
většinou navíc nezištnou, tedy bez
jakéhokoliv finančního profitu. Tahle
starší generace prostě byla zvyklá věnovat se vedení ostatních k pohybu tak
nějak přirozeně, aniž by za to očekávala peníze. Tím větší si zaslouží díky
a mám velkou radost, že teď oficiálně
existuje taková možnost. A samotní
ocenění jsou z ní většinou nadšení.
Další novinkou, kterou nám rada
umožnila, byly výjezdy celé komise
do špičkových sportovních organizací
v našem kraji na jakési exkurze spojené s debatami. Takhle jsme vyrazili
například do fotbalového klubu Sigma
Olomouc, do marketingové organiza-

dálku od stolu. Komise rovněž každý
rok navrhuje zástupce jednotlivých
okresů nominované na ocenění v anketě Sportovec Olomouckého kraje.
A zapomenout nesmím na propojení
Univerzity Palackého, města Olomouce a kraje, o což jsem od začátku usiloval a hlavně během posledního roku
se to podařilo ve větší míře. Důkazem
budiž spolupráce všech tří zmíněných
subjektů při organizaci Mistrovství
světa v korfbalu 2016 do jednadvaceti
let a také při uskutečnění premiérového ročníku mezinárodního plaveckého kempu pro nadějné závodníky
mezi dvanácti a šestnácti roky věku.
Na tomto soustředění se mladým
plavcům trenérsky věnovali například
bývalí čeští reprezentanti Květoslav
Svoboda a Daniel Málek, kouč olympioniků ČR Petr Přikryl a dokonce
i legendární nizozemská hvězda Inge
de Bruinová, čtyřnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka.
Celý kemp s názvem Keep swimming
2016 vedl Tom Fronek, renomovaný
trenér špičkových závodníků Austrálie i Nového Zélandu. Pětidenní akce
proběhla v exkluzivním prostředí nově
vybudovaného centra BALUO, měla
skvělou úroveň a už se chystá druhý
ročník. Inge de Bruinová projevila velký zájem se znovu zúčastnit.“
 Podporuje Olomoucký kraj
sport dostatečně?
„Od roku 2006 šlo z kraje na sport
formou dotací více než osm set miliónů korun. Z toho jen čtvrtina na
vrcholový sport, zbylé tři čtvrtiny
na výkonnostní sportování, pohyb
pro všechny a samozřejmě na děti
a mládež. Obecně platí, že peněz
není nikdy dost, ale podle mého
názoru zdaleka všechno nestojí a nepadá jen na financích. Pro vrcholový
sport jsou samozřejmě nezbytné,
zpravidla ve větší míře, ale pokud
budeme mluvit o výkonnostním
sportu či rekreačním pohybu jak
dospělých, tak mládeže a dětí, tak
prvotní je chtění každého člověka.
Zásadním úkolem institucí je zajistit, aby veřejnost měla kde sportovat
nebo se aktivně pohybovat, a jakmile se tuhle podmínku podaří splnit,
už záleží na konkrétním jedinci, zda
má touhu se nějak hýbat a baví ho
to, nebo dá přednost jiným zájmům,
bohužel pasivnějším. Peníze přitom
nejsou samospasitelné a rozhodně
neplatí, že čím víc jich dáme, tím
lépe bude. A to u dotací jak krajských, tak městských či obecních
nebo naopak státních. Tlačit kupu
prachů za každou cenu automaticky
nezajistí sportující a zdravý národ.
Už i v současnosti mám naštěstí poslední dobou osobně dojem, že se
nepříliš radostná situace postupně

jako společnost snad překonali určitou pohybovou krizi a ve větší míře
se vrátíme k aktivnějšímu způsobu
života. Budoucnost je samozřejmě
v dětech, pro něž je možné vymyslet
řadu projektů, ale současně by bylo
vhodné vytvořit systém, toho se držet
a především mít zpětnou vazbu. To
znamená umět vyhodnotit, nakolik
byl ten který projekt reálně úspěšný
a opravdu mladým pomohl, například i zdravotně. Takový výstup chyběl třeba nedávnému projektu Pohyb
do škol, jakkoliv skvěle míněnému.“
 Jaký máte celkově pocit z působení v čele krajské komise?
„Jejím členem jsem byl už osm let předtím, než jsem se stal předsedou. A před
těmi čtyřmi roky jsem do toho šel s jasným cílem dělat to jinak, ne tak pasivně.
Abychom společně se všemi členy komise sami vyvíjeli co největší aktivitu ve
veškerých možných směrech. Klíčové
proto bylo, že rada vybrala lidi ze všech
okresů, kteří mají ke sportu či pohybu
skutečný vztah a záleželo jim na tom,
abychom něco prospěšného opravdu
udělali a ne jen měli funkce. Zpočátku se
objevovaly nějaké třetice, ale to zpočátku
bývá skoro vždy a všude. Postupně jsme
v komisi našli společnou řeč a myslím,
že se udělal kus práce. A já osobně jsem
po těch čtyřech letech končil s dobrým
vnitřním pocitem. Všem parťákům z komise chci proto poděkovat za spolupráci,
nejvíc kolegům Machálkovi, Stratilové,
Gazdíkové a Švecovi.“
 Nechtěl jste pokračovat i dál?
„Už ne. Mám věk na to, abych štafetu
předal mladším, kteří mají chuť, sílu
a energii sportu maximálně pomáhat.
Takových lidí bylo v komisi naštěstí dost

Foto: Marek Sonnevend

vizitka
JIŘÍ KREMLA
✓ narodil se 18. února 1946 v Kostelci na
Hané, nyní žije v Mostkovicích
✓ vystudoval prostějovské gymnázium,
Univerzitu Palackého Olomouc v oboru pedagogika a následně doktorát tamtéž
✓ pracoval jako dělník v Agrostroji, poté na
SOU strojírenském Prostějov jako technik, vychovatel i učitel a nakonec učil na RG a ZŠ města Prostějova
od dětství se věnoval všem sportům a nejvíc házené, v níž si nejvýš
zahrál první ligu (druhou nejvyšší soutěž), po ukončení kariéry trénoval házenou i fotbal
✓ patřil k největším propagátorům korfbalu v České republice a je jedním z jeho zakladatelů v Prostějově
✓ byl korfbalovým hráčem, trenérem i funkcionářem v oddílu SK RG
Prostějov, čtyři roky pracoval v Komisi mládeže Mezinárodní korfbalové asociace
✓ čtyři roky (2012 až 2016) byl předsedou Komise pro mládež a sport
Olomouckého kraje
✓ stále je členem Sportovní komise při Radě města Prostějova
zajímavost: svůj poslední mistrovský zápas coby aktivní hráč korfbalu
absolvoval v 52(!) letech

17010610024

v rámci původního
p
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

programu na podporu trenérů mládeže, jenže sto tisíc korun, které jsme
v uplynulých dvou letech měli na
tenhle projekt vyhrazené, se bohužel
povedlo uplatnit jen zčásti. Ukazuje
se, že najít nové zájemce, kteří by se
chtěli dětem věnovat, byli sportovně kvalifikovaní a dělali to rádi, není
v současnosti vůbec jednoduché. Snad
se do budoucna podaří vhodných

17011810055

PROSTĚJOV Čtyři roky byl předsedou Komise pro mládež a sport
Olomouckého kraje, už osm let
předtím jejím členem. Za tu dobu
se Jiří Kremla ze všech svých sil
i zkušeností snažil zdejšímu sportovnímu prostředí pomáhat k tomu,
aby na veškerých úrovních co nejlépe fungovalo a mělo jak směr, tak
perspektivu. Na podzim s volbami
šéfování vždy pozitivně naladěného
matadora vypršelo a to byla ideální
příležitost jeho působení v čele důležité instituce zrekapitulovat.
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Legendární Peprmint SPARTA to

prostějovským
se popasoval s Halí em! szastoupením
dokázala
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Důvodem sobotního exhibičního utkání byl fakt,
že hned tři zakládající členové
Peprmintu oslavili nebo v nejbližší době oslaví padesátiny. Úctyhodného věku se dožívají Jaroslav
Šťastný, Lubomír Karafiát a Jaroslav Pernica. Z mladšího výběru
Halíře pak doplnil trio oslavenců
na kvarteto Josef Kalivoda.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
„Někteří z nás slavili padesát. Jelikož nás
všechny spojuje fotbal, tak jsme udělali takový srandamač proti klukům ze
Vzducholodě. Nemohli jsme si ani vybrat jiného soupeře. My jsme byli v roce
1989, kdy jsme vznikli, jediným týmem,
který hrál malý fotbal venku a futsal
v hale. Byli jsme takovými průkopníky,
ke kterým se přidávali postupně další,
jako právě Halíř nebo Pokop Domamyslice,“ informoval Večerník Lubomír
Karafiát, zakladatel Peprmintu.
Historie tohoto oddílu je opravdu bohatá. Čechovická parta působila několik sezón v krajské lize malého fotbalu,
na svém kontě má několik turnajových
triumfů a především organizovala první
velký letní turnaj v regionu „Pepo Cup“
v Malém Hradisku. O jednu generaci
mladší borci z 1.FC Halíř pak převzali

pomyslnou štafetu a v několika případech i hráčsky klub v zelených dresech
posílili. „My si tohoto pozvání hodně
vážíme. S Peprmintem jsme byli vždycky kamarádi a to platí dodnes,“ potvrdil
nadstandardní vazby Petr Bílý, dlouholetá opora Halíře a Vzducholodě.
V samotném utkání se hrálo velice
gentlemansky, ale bylo vidět, že ani jeden z týmů nechce prohrát. Logicky
měli mírně navrch v průměru o deset
let mladší Halířáci. Plejeři Peprmintu
však svou houževnatostí nakonec uhráli
odpovídající remízu. Zajímavostí statistik byl i fakt, že nejlepším střelcem byl
Viktor Kučera, jenž tak na stará fotbalová kolena dosáhl vůbec svého prvního
hattricku v barvách Vzducholodě.
Duel potvrdil několik letitých faktů.
Útočník Tomáš Kučera potřebuje na
gól minimálně pět tutovek. Zdena
Šťastný dělá pořád tu samou kličku,
Jardovi ‚Démonovi´ Bílému byl opět
malý dres a Přema Slouka víc mluví,
než běhá.
Pozitivem zápasu byla skvělá divácká
kulisa a také, že vstřelili všichni jubilanti
gól. Lubomír Karafiát navíc rozhodl dodatečný penaltový rozstřel. Vděční hráči
se přihlížejícím odvděčili děkovačkou,
za kterou by se nemuseli stydět ani prvoligoví profesionálové. „Dopadlo to,

jak to dopadnout mělo. Jsme hlavně
rádi, že jsme se sešli. Za těch sedmnáct
let jsme společně opravdu prožili hodně, nejen na hřišti,“ culil se po zápase
Petr Bílý. „Utkání jsme přežili bez zranění, ale při děkovačce jsem si spálil levý
bok...,“ dodal.
„Za těch let se u nás vystřídalo hodně
hráčů. Ale dnes se zde sešlo to základní
jádro, které to táhlo celou dobu. Soupeř
těžil z toho, že byl mladší. Náš nejmladší
hráč Tomáš Kučera je stejně starý jako
nejstarší hráč Vzducholodě... My jsme
si ale vybrali Vzducholoď záměrně. Patnáct let za námi kluci jezdili do Malého
Hradiska, chtěli jsme s nimi oslavit padesátiny a myslím, že se nám to podařilo,“ komentoval Lubomír Karafiát.
O tom, že jsou obě party stále pro
každou ‚špatnost´, svědčí i ochotná
pomoc učitelům z „Chorázky“. Po
dopoledním turnaji amatérské volejbalové ligy jim zbylo v sudu okolo
třiceti piv. Fotbalisté vyslyšeli prosbu
a sud dorazili...
Následně se celé osazenstvo přesunulo do Lidového domu, kde našli velmi
příjemné prostředí. Vedle aktivních
hráčů (viz sestavy) se v Liďáku objevili
ještě Josef ‚Čabas´ Stavěl a Pepa ‚Sekáč´ Sekanina, další z legend historie
obou klubů.

Peprmint Prostìjov – 1.FC Halíø / Vzducholoï Prostìjov 9:9 (3:5)

Branky: J. Šťastný 2, J. Pernica 2, Kubíček 2, T. Kučera 2, R. Weisser – V.
Kučera 3, Hodulák 2, J. Bílý, P. Bílý, Kalivoda, vlastní J. Šťastný.
Rozhodčí: Milar. Diváků: 50.
Sestava Peprmintu: L. Karafiát – J. Pernica, J. Šťastný, P. Kubíček, A. Honejsek, Z. Šťastný, J. Konevič, M. Náhlík, T. Kučera. Trenér: Luděk Jahl.
Sestava Halíře/Vzdcholodi: Z. Vysloužil – M. Hasa, V. Kučera, P. Slouka, P. Hodulák, J. Kalivoda, P. Bílý, J. Bílý. Trenér: Jiří Křížek.

PRAHA Sparta Praha se jako první český hokejový klub probojovala až do finále Ligy mistrů. Po
úvodní výhře 2:1 na hřišti švédského Vaxjö Lakers si poradila se
skandinávským soupeřem také na
domácím ledě a výsledek 4:0 posunul posledního českého zástupce
do únorové bitvy o trofej pro celkového vítěze kontinentální klubové soutěže. Z vítězství a postupu se před zaplněným hledištěm
O2 Areny mohli radovat rovněž
prostějovský rodák Petr Kumstát
a společně s ním i bývalý Jestřáb
z ročníku 2005/2006 Jan Švrček.

Evžen HOLUB

„Jsme strašně rádi, že jsme dokázali vyhrát a postoupit. Sami jste ten
zápas viděli a musíte souhlasit, že byl
vyrovnanější, než vypovídá skóre.
Ve Švédsku jsme mohli vyhrát vyšším rozdílem, měli jsme ještě tam
o trochu víc šancí. Tentokrát byl
soupeř také nebezpečný a hodně nás
podržel brankář,“ liboval si po utkání
Kumstát.
V tomto ročníku nechyběl pětatřicetiletý útočník ani u jednoho startu Pražanů v Champions Hockey
League a podílel se tak na osmi
výhrách a dvou remízách v celkem

dvanácti střetnutích, do statistik se
zapsal gólem a třemi nahrávkami.
V úterý se sice neprosadil, dařilo se
však jeho spoluhráčům, kteří překonali Joacima Erikssona hned čtyřikrát.
„Před zápasem jsme si říkali, že když
chceme dát gól, je strašně důležité
chodit před bránu a clonit gólmanovi,
jinak je poměrně malá šance dát gól.
Odvedli jsme parádní práci, takhle se
dneska hraje hokej,“ chválil někdejší
král extraligových kanonýrů. A tak
se nejprve v závěru úvodní třetiny
prosadil dorážkou z mezikruží Lukáš
Klimek, v polovině střetnutí zvýšil
na 2:0 dělovkou do šibenice Michal
Barinka a v závěrečném dějství pečetili skóre dvě exhibiční hokejové akce.
V závěru sedmapadesáté minuty
zakončil pohlednou kombinaci do
odkryté brány Jaroslav Hlinka a minutu před koncem se ukázkovým
blafákem blýskl Petr Vrána. Zlobili
však i Švédové, když za stavu 1:0
napálili tyčku a v samotném úvodu
nevyužili dvě přesilovky odpískané
po hraničních zákrocích. „Takhle to v
hokeji bývá, ne vždy rozhodčí situaci
správně posoudí, ale v té rychlosti to
mají těžké. Tohle se děje na obě strany a nelze si stěžovat. Úkolem bylo
ubránit se, což se nám povedlo. Oslabení jsme hráli dobře a důležité bylo,

že jsme se do vedení dostali my a ne
soupeř,“ hodnotil s nadhledem bývalý
forvard Znojma či Karlových Varů.
S přibývajícím časem rostla i pravděpodobnost účasti v boji o zlato, aktuálně druhému týmu švédské SHL, který
vyhrál posledních deset ligových soubojů, totiž pohárová matematika velela
vyhrát minimálně o branku, což se jevilo méně a méně reálné. Spokojenost
tak panovala již během samotného
utkání. „Trenér nás poměrně chválil.
Třeba druhou třetinu jsme hráli výborně, vedli jsme o dva góly a chtěli jsme
i dál hrát co nejdéle bez inkasování.
I když tam Švédové šance měli, tak
náš gólman zachytal výborně, v závěru
jsme přidali další góly a skončilo to parádně pro nás,“ rozplýval se člen Klubu
hokejových střelců.
Spartě se tak podařilo navázat na
úspěšné pouti Evropskou hokejovou
ligou ročníku 1999/2000 a turnajem
Super Six 2008, v obou případech také
dokráčela až do finále, v němž podlehla ruskému Magnitogorsku. Nyní
věří, že zvládne i poslední krok. Duel
o zlato, v němž má rovněž Prostějov
svou hokejovou stopu, se odehraje
v úterý 7. února na půdě soupeře. Tím
je švédská Frölunda, která si v druhém
semifinále poradila 5:1 a 4:0 se švýcarským Fribourgem.

„Pocity jsou PARÁDNÍ,“
Jásal po postupu do #nále

V hale se místní dívky neprosadily Ligy mistr[ Petr Kumstát
➢ ze strany 27
KOSTELEC NA HANÉ Letošního
ročníku se zúčastnilo devět týmů výhradně z Moravy, na poslední chvíli
se omluvilo Troubsko a Jablonec nad
Nisou. Celkově se ale úroveň turnaje
opět posunula o nějaký kousek nahoru. Většina zápasů byla hodně
vyrovnaná, ani jeden tým neprošel
bez porážky. Večerník sledoval vše
pěkně zblízka.

exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Ve skupině „A“ tak byla pouze čtyři družstva, tím pádem měla všechna zaručený
postup do play-off. Hlavním favoritem
áčka byl Štramberk, ale realita byla úplně
jiná. Suverénním způsobem si vedl mladičký tým Heršpic, jenž vyhrál všechny
zápasy. Vůbec se naopak nevedlo domácímu Kostelci, jenž nezískal jediný bod.
O druhou příčku si to rozdal Štramberk
z dobře hrajícími Kopačkami Osek. Remíza nakonec stačila Štramberku.
V „béčku“ měly hrát prim zkušené
hráčky žlutého výběru Horních Heršpic, ale ty překvapivě dvakrát padly.
Do role lídrů se pasovaly Nové Sady
a Valašské Meziříčí, černým koněm
byla Jelita z Brna. Pátým do party byla
děvčata z Mostkovic, která ale na těžké váhy nestačila. „Žádná výsledková
sláva to nebyla. Hráli jsme ale s daleko
kvalitnějšími a zkušenějšími soupeři.
Bral jsem turnaj vyloženě jako kvalitní
přípravu. Všechny holky dostaly stejný
prostor. Uhráli jsme to, na co jsme měli,“
hodnotil realisticky mostkovický trenér
Jaroslav Karafiát. Výsledková překvapení nakonec vynesla na první místo
Nové Sady a až na čtvrté žluté Heršpice,
což znamenalo vzájemný čtvrtfinálový
souboj obou heršpických výběrů.

Ten byl hodně dramatický, nakonec
však vyhrála zkušenost, když mazačky
vstřelily krátce před koncem vítězný
gól. Konečnou pro Kostelec byl souboj
s Novými Sady. Štiky se vyhecovaly
k nejlepšímu výkonu dne. S favoritem
držely krok a dotáhly zápas do penalt.
V nich však přála štěstěna Olomoučankám. „S výkonem na turnaji spokojen
být nemohu. První porážka s Osekem
padá na mou hlavu. Nasadil jsem všechny hráčky a třetí čtyřka dostala všechny
góly. Se Štramberkem jsme hráli dobře,
ale nedali branku. Proti Heršpicím
jsme nestačili. Soupeř byl někde jinde.
S Novými Sady holky makaly, soupeře
k ničemu nepustily. Rozhodla jedna
penalta,“ komentoval účast na turnaji
Marek Jelínek, trenér Kostelce, jenž
dodal: „Kvalita účastníků byla vysoká.“
V dalších dvou čtvrtfinále přetlačilo Valašské Meziříčí skvěle bojující Kopačky
z Oseka a Štramberk vydřel nejtěsnější
výhru s brněnskými Jelity.
V semifinále pak turnaj gradoval. Žluté
Heršpice vrátily porážku ze skupiny Valašskému Meziříčí. V repríze loňského
finále rozhodovaly penalty a tentokrát
byly úspěšnější Nové Sady. Vyšťavený Štramberk následně podlehl v boji

o třetí příčku Valmezu a zbyly na něj
pouze brambory.
Očekávaná finálová bitva se nekonala.
Unavené Nové Sady na fyzicky skvěle
připravené Heršpice nenašly protizbraň
a zbylo na ně stejně jako loni druhé místo. „Na turnaji jsme měli dva týmy - starší a mladší. Starším se ve skupině moc
nedařilo, což se často nestává, zvláště
v Kostelci. Mladší skupinu vyhrály
v pohodě. Podařilo se, že na sebe oba
týmy narazily již ve čtvrtfinále. Mláďata
byla zkušenějším holkám vyrovnaným
soupeřem, ale zkušenosti se převážily
na tým žlutých. Holky se pak již rozjely
a zaslouženě si došly pro první místo,“
okomentoval cestu za prvenstvím Tomáš Loder, trenér Horních Heršpic.
„Tentokrát bylo vše otevřené. Ani jedno
z družstev ostatní výrazně nepřevyšovalo, ale ani nezaostávalo. Kostelec dostal
psychickou ránu hned na úvod, když
během minuty třikrát inkasoval a ztratil utkání s Osekem. Právě Osek byl asi
nejpříjemnějším překvapením. Zkušeně
působila i Jelita z Brna, celkově to bylo
opravdu hodně vyrovnané,“ ohlédli se
za turnajem organizátoři. „Poděkování
patří za podporu OFS Prostějov a zvláště
předsedovi Milanu Elfmarkovi,“ vzkázali.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 9. ROÈNÍKU HALOVÉHO
TURNAJE ŽEN V KOSTELCI NA HANÉ

Základní skupina „A“: 1. Lokomotiva Horní Heršpice – modrá 9bodů/
skóre 14:3 (- Štramberk 3:1,- Osek n./B. 5:1,- Kostelec n. H. 6:1). 2. Kotouč Štramberk 4/4:5 (- Osek n./B. 2:2,- Kostelec n. H. 1:0). 3. Kopačky
Osek n./B. 4/6:8 (- Kostelec n. H. 3:1). 4. FC Kostelec na Hané 0/2:10.
Základní skupina „B“: 1. FK Nové Sady 9/10:6 (- Val. Meziříčí 2:0,Jelita 3:2,- H. Heršpice Ž 1:4,- Mostkovice 4:0). 2. TJ Valašské Meziříčí
9/10:2 (- Jelita 1:0,- H. Heršpice Ž 4:0,- Mostkovice 5:0). 3. Jelita z Brna
6/7:4 (- H. Heršpice Ž 1:0,- Mostkovice 4:0). 4. Lokomotiva Horní Heršpice – žlutá 6/9:6 (- Mostkovice 5:0). 5. TJ Sokol Mostkovice 0/0:18.
Čtvrtfinále: H. Heršpice – modrá – H. Herpšice – žlutá 1:2, Kostelec n.
H. – Nové Sady 1:2 na pen., Kopačky Osek – Val. Meziřičí 1:2, Štramberk
– Jelita z Brna 2:1.
Semifinále: H. Heršpice – žlutá – Val. Meziříčí 2:1, Nové Sady – Štramberk 1:0 na pen.
O 3. místo: Val. Meziříčí – Štramberk 1:0.
Finále: H. Heršpice – žlutá – Nové Sady 5:0.
Nejlepší hráčka: Kateřina Nedomová (Štramberk)
Nejlepší brankářka: Olivie Lukášová (Valašské Meziříčí)
Nejlepší střelkyně: Nikol Chlápková (Val. Meziříčí) a Tereza Svobodová
(H. Heršpice – žlutá).

EXKLUZIVNĚ
PRAHA Oproti úvodnímu semifinále na
ledě švédského Växjö Lakers se
sice Petr Kumstát (na snímku)
v pražské odvetě bodově neprosadil, smutnit však nemusel.
Jeho spoluhráči se postarali celkem o čtyři branky a postup do
finále, prostějovský rodák si tak
ul
po třech domácích bitvách o titul
é
zahraje také o evropské klubové
m
zlato. Na zápas hraný v domácím
prostředí švédské Frölundy se užž
teď velice těší a věří, že úspěšnéé
u
kontinentální bitvy pomohou
ci
Spartě rovněž k posunu na špici
extraligové tabulky.

exkluzivní
vní
rozhovor
or
pro Večerník
erník

Evžen

HOLUB
UB
 Jak se cítíte po postupu do finále Champions Hockey League?
„Pocity jsou parádní! Už tím výsledkem, který jsme udělali ve Švédsku,
jsme si vytvořili skvělou šanci, a nyní
přišla v Praze velká spousta lidí, která se postarala o skvělou atmosféru.
Zápas to byl skvělý, vlastně všechny
hokeje od čtvrtfinále jsme hráli výborně a myslím si, že jsme zaslouženě postoupili. Byl to opravdu fantastický souboj, po všech stránkách.“
(úsměv)
 Závěr jste pravda už proměnili
téměř v exhibici...
„To ano, ale ještě šest minut do konce
jsme museli ubránit oslabení. Soupeř odvolal gólmana a mačkal nás,

Foto: internet

hrálo se šest na čtyři. Tam odevzdaný nebyl a ještě zkoušel s výsledkem
něco udělat, my jsme ale náskok
poctivou hrou a obětavostí ubránili. Následně přišlo jejich vyloučení
a třetí brankou se utkání definitivně
zlomilo, pak jsme ještě přidali čtvrtý
gól a všichni jsme si to užili úplně až
once
on
ce.“
do kkonce.

„

 Není na škodu, že máte nyní tak
náročný program?
„Myslím si, že ne. Vždy když jsme hráli Ligu mistrů, tak jsme pak odehráli
výborné zápasy, pomohlo nám to už
v listopadu a také před Vánocemi. Je
lepší chytit rytmus zápasů než hrát třeba
jen dvakrát týdně a mezitím pořád trénova
no
vat,t,, ttoo ne
není
ní iideální.
deál
de
ální
ní. Cí
Cítí
tíme
m se dobře
novat,
Cítíme

Celkov jsem ve Spart natolik spokojen,

že jsem nedávno prodloužil smlouvu o další
dva roky. A když m nevyhodí, tak tady dohraji
kariéru. Nemžu si stžovat, Sparta je parádní klub.
 Utkání se hrálo před více
než dvanácti tisícovkami diváků
a slušně zaplněná hala dělala mexické vlny. Vnímal jste atmosféru?
„Už na čtvrtfinále s Bernem přišlo
přes šest tisíc lidí, to už znamená
v O2 Areně dobrou kulisu. Ale byli
jste tam osobně, sami jste tedy viděli,
že atmosféra byla neskutečná. Právě
proto se hokej hraje, a když se vám
ještě povede takový zápas, že vysoko
vyhrajete a postoupíte, tak se zážitky
ještě násobí.“
 Finále se bude hrát na počátku
února, jak se na něj těšíte?
„Teď na to ale ještě nemyslíme, protože máme před sebou hodně zápasů v extralize. Ve středu jsme tak po
dlouhé době dostali volno. Přímo
na finále se začneme připravovat, až
opravdu přijde, ale je strašná škoda,
že se nepovedlo, aby se hrálo tady
v Praze. Přišla by plná aréna a atmosféra by byla úžasná. Uvidíme, kolik lidí
přijde ve Švédsku, taková jsou ale pravidla a nikdo s tím nic neudělá. Prostě
se pokusíme vyhrát ve Švédsku.“

a podmínky máme výborné, takže se
chceme i v extralize posunout výš.
 Získává podle vás Liga mistrů
na prestiži?
„Dá se říct, že tady na Spartě jsme
soutěž brali vážně už od prvního
ročníku a kvalitní hokej se v ní hraje každý rok. Soupeři jsou zdatní,
a když porovnám zdejší bitvy s extraligovými zápasy, tak si myslím, že
je Liga mistrů pro oči diváka daleko
lepší, rychlejší. I z pozice hráče to tak
vnímám, přijde mi, že se hraje víc
hokej, soupeři jsou vyspělejší a chtějí
hrát. Postupem dál a dál rostla atraktivita také pro fanoušky i návštěvy
stoupaly. Pro Spartu je tento poslední ročník fantastickým úspěchem.“
 Jak jste osobně spokojen se
svou nynější pozicí v mužstvu?
„Jo, jsem. (úsměv) Celkově jsem ve
Spartě natolik spokojen, že jsem
nedávno prodloužil smlouvu o další
dva roky. A když mě Sparta nevyhodí, tak věřím, že tady dohraji svou
kariéru. Nemůžu si na nic stěžovat,
Sparta je parádní klub.“
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PROSTĚJO V posledních dvou kolech základní části
PROSTĚJOV
Kooperativa NBL vyvrcholí v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů boj o postup do nadstavbové skupiny A1. Prostějova se
už ovšem týkat nebude! Na šesté místo, které momentálně patří USK Praha, totiž ztrácí dvě výhry, s vysokoškoláky navíc mají
horší vzájemný zápas. O účast alespoň ve čtvrtfinále budou Orli
bojovat ve skupině o 7. až 12. místo. Důležitý souboj je čeká tuto sobotu doma proti Svitavám, které přijedou i s exprostějovským Slezákem v sestavě a Markem na tribuně.

BRIAN FITZPATRICK

S novým prostředím se sžívá americký pivot Brian
n Fitzpanačil své
trick a už ve svém druhém zápase proti Děčínu naznačil
kvality. Dobrý výběr místa při zakončení vyjádřil dvaadvavaadvaceti body, chytrost pěti získanými fauly. Zaujal i při střelbě
z dálky - jako podkošový hráč proměnil dva ze tří pokusů
okusů
za tři body, což není špatná bilance. Sice ztratil čtyři míče,
některé chyby ovšem pramenily z menší sehranosti novéového týmu. Špatně nezahrál ani v sobotním utkání, kdy
sice zaznamenal jen dva body, ale šesti doskoky byl
yl cítit
pod košem. Tady by Orli mohli trefit do černého!

původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

6

Osmi asistencemi
asisten
i
ona sebe výrazn uporozeh
zornil nový rozehráva
Prostjova a v tomto ohle
ohledu zcela zastínil
svého prostjovského
prostjovs
protivníka.
Talentovaný Vyorall sice nastílel o sedm
bod více, celkov ovšem neodehrál nijak
výjimený zápas. Simmons byl pohyblivjší, zatím ovšem ideáln neseídil svá míidla
a promnil pouze tyi ze tinácti pokus
ze hry. Tuto bilanci ásten nahradil šesti
získanými fauly.

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz

ŠESTKA JE PRY6, BASKETBALISTY
ORLY 6EKÁ HOLÝ BOJ O PLAY-OFF

OREL

Rayshawn
SIMMONS
SIM

letos slavíme jubileum...

Svěřenci trenéra Cholevy v posledních
šesti zápasech hned pětkrát prohráli
a díky tomu opustili příčky, které jim
doposud dávali jistou naději na úspěšnou sezonu. „S tím se nedá nic dělat.
Před sezónou jsme chtěli hrát v horní
skupině, což se nepodařilo. Museli

jsme se vyrovnávat se změnami v kádru a to se pod náš aktuální výsledek
podepsalo,“ konstatuje Petr Fridrich,
generální manažer prostějovských
Orlů. „Je to pro nás zklamání, ale realita už je taková. Nic nebalíme a budeme
se snažit v dalších kolech získat co největší počet výher.“
Právě nejen sobotní, ale i předchozí
domácí zaváhání s výběrem kouče
Czudka a také zbytečná porážka
v Brně dostaly Orly do těchto potíží.

Když k tomu připočteme další porážky na vlastní palubovce s Jindřichovým Hradcem a v Praze proti
USK, nelichotivé vysvědčení je na
světě. Právě díky těmto ztrátám se
Prostějov v tabulce propadl na aktuální osmou příčku. „Byly to zápasy,
které nás ještě teď mrzí,“ uznává kormidelník Orlů.
Do skupiny A1 míří jistojistě kvarteto
Nymburk, Pardubice, Děčín, Kolín
a také Opava. O poslední volné místo
bojuje USK Praha s Ústí nad Labem.
Právě tyto soky čeká v dalším kole vzájemný souboj na severu Čech. První
duel protivníků vyhráli vysokoškoláci
o patnáct bodů. „To už nás nemusí
zajímat. Naše situace se postupně
horšila. Bylo zřejmé, že k postupu potřebujeme alespoň padesátiprocentní
úspěšnost a na tu jsme nedosáhli,“
poznamenal Fridrich.

Naopak jistými účastníky skupiny
A2, kteří budou usilovat o dvě volné
vstupenky do vyřazovací části soutěže, jsou vedle Prostějova ostravská
Nová huť, Brno, svitavští Tuři a Lvi
z Jindřichova Hradce.
Zápasy týmů z druhé poloviny tabulky budou současně soubojem
o udržení v Kooperativa NBL. Letmý pohled na prostějovské soupeře
naznačuje, že ani to nebude procházka růžovým sadem! „Rozdíly jsou
malé, teď už bude extrémně důležitý
každý výsledek. Chceme mít co nejdříve jistou záchranu a usilovat o výhru ve
skupině A2,“ plánuje generální manažer
Prostějova. „Vítěz se vyhne Nymburku,
což zvyšuje jeho naději na čtvrtfinálové
překvapení,“ míní Fridrich. ¨
Potkají Orly znovu lepší časy, nebo se
mají fanoušci obávat nejhoršího? Na
to dá odpověď závěr letošní sezony.

TOMÁŠ
VYORAL
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Ztracené míče pomohly Opavě k jasné výhře
BK OP
OR PV

Prostjovští Orli budou muset ješt
ádn zabojovat. Foto: Josef Popelka
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OPAVA, PROSTĚJOV Potíže při sehrávání nové sestavy prostějovských
basketbalistů se naplno ukázaly
v rámci dvacátého kola Kooperativa
NBL. V sobotním utkání na palubovce Opavy se nedokázali prosadit
proti slezské sestavě Petra Czudka.
Prakticky ve všech činnostech zaostávali, prohráli 72:91 a ztratili už
pátý zápas v posledních šesti kolech.
Prostějovští do zápasu s Opavou velmi
dobře vstoupili, když hned vedli 13:3, ale

domácí se toho nezalekli, využili mezer v
obraně hostů, a ještě do konce prvního
období získali zápas pod kontrolu. Zásluhou svých střelců po deseti minutách
vedli 26:19 a byli třicet minut od postupu
do nadstavbové skupiny A1.
Klíčová byla druhá čtvrtina, v níž
hosté ztráceli míč za míčem a Slezané svůj náskok pohodlně navyšovali.
Orli vyrobili během střetnutí neuvěřitelných sedmadvacet (!) ztrát
a trest byl krutý. Opava po ziscích dala
čtyřiačtyřicet bodů. I díky tomu byl
v poločase stav 54:34 pro domácí.
Prostějov se ještě pokusil utkání zdramatizovat a v závěru třetí čtvrtiny po
trojce Sehnala byl rozdíl jen jedenác-

tibodový, ale Opava odpověděla pěti
rychlými body a zápas nabral znovu
jasný směr. Domácí přitom hráli šikovně a téměř bezchybně. Hanákům
pomohli pouze osmi ztrátami a deset
minut před koncem vedli 71:55.
V závěrečné čtvrtce už k pokusu o obrat nedošlo, rozdíl se držel celou dobu
na dvaceti bodech a domácí v poklidu
kontrolovali průběh. Opava využila
maximálně svých pět dvouciferných
střelců, z nichž byl nejlepší Gniadek
s devatenácti body. Orli sice měli také
čtyři hráče s kvalitní muškou, ostatní ale
paběrkovali a i díky tomu mohla Opava
bez potíží kontrolovat i vývoj jednotlivých útoků pod vlastním košem. (lv)

ZAZNLO

NA TISKOVCE...
Petr CZUDEK - BK Opava:
„Nezačali jsme dobře a Prostějov šel rychle do desetibodového vedení. Naštěstí druhá sestava se začala trefovat a již v první čtvrtině jsme se dostali do vedení my. Do poločasu jsme
náskok navýšili na dvacet bodů a tím prakticky utkání rozhodli. Druhá polovina se jen dohrávala. Mrzí mne, že jsme občas polevili v koncentraci, dělali chyby v obraně a neproměňovali vyložené šance z pod koše. Výborně zahrál Martin Gniadek, ale limitovaly ho fauly.“
Zbynk CHOLEVA - Orli Prostjov:
„Začali jsme výborně, ale když Opava začala zdvojovat, neuměli jsme si s tím poradit. Prohráli jsme vysokým rozdílem, takže zasloužené vítězství domácích. Obrovské
množství ztrát nás dnes srazilo na dno. Po úvodních minutách jsme zkrátka přestali hrát
kolektivně, což byl opravdu velký problém. Proti kvalitní a pohyblivé opavské obraně se
hráči zkrátka nedokázali prosadit.“

Válečníkům trefil v koncovce výhru Palyza
RYCHLÝ
VEERNÍK
Domácí louèení
se základní èástí
Prostějov (lv) - Poslední domácí
vystoupení v základní části čeká
na prostějovské Orly v sobotu
28. ledna od 18.00 hodin se Svitavami. Díky událostem z posledních
týdnů půjde o ostře sledované utkání. Za Tury nově hraje Pavel Slezák,
stejným směrem zamířil i Roman
Marko, který ovšem stále nemá uzavřený přestup a bude maximálně
na tribuně haly Sportcentra DDM.
„Pochopitelně všichni vědí, co se
v poslední době událo. Ale s tím už
nic neuděláme a ani to není důležité. Počítá se jenom výsledek a tento
hned dvojnásobně, protože se bude
započítávat do nadstavby. Svitavy na
nás ztrácí jedno vítězství a my chceme svůj náskok zvýšit,“ říká trenér
Orlů Zbyněk Choleva, který současně přiznává, že tým už potřebuje
naplno bodovat i kvůli lepší náladě
v kabině. „V posledních týdnech
jsme moc zápasů nevyhráli. Budeme se snažit sérii neúspěchů zlomit. Víc než kdy jindy bude platit,
že základem úspěchu bude obrana.
A v našem případě i počet ztrát. Ten
musíme omezit. Soupeři toho umí
využít,“ říká Choleva.

OR PV
BK D
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PROSTĚJOV Čerstvé posily Orlů
měly další týden na sehrání, jejich kvalitu ovšem prověřili hráči
Děčína, kteří patří mezi nejlepší
v lize. Výrazně obměněná sestava si
nevedla špatně, na body to přesto
v tomto případě nestačilo. Hosté
i přes velkou snahu Orlů vyhráli
76:71, když jim poslední čtyři body
v koncovce zajistil bývalý prostějovský křídelník Palyza.

Ladislav Valný
Pondělní zápas v dohrávce 19. kola
Kooperativy NBL před kamerami

ČT SPORT měl v první půli velmi
vyrovnaný průběh, když většinu času
drželi mírné vedení hosté. Žádný větší
náskok si Válečníci nevytvořili a cizinecká legie domácích vždy zabrala
a srovnala skóre. Moc se nebránilo ani
na jedné straně, a tak byl poločasový
výsledek poměrně divoký - 42:42. Prostějovské posily měly velké problémy
v obraně, ale v útoku dokázaly držet
krok se silnou ofenzivou Děčína.
Po přestávce však odešla Orlům střelba, do zpřesněné obrany soupeře dali
pouze pět košů z pole a celkem jen
dvanáct bodů za třetí desetiminutovku. V jejím úvodu trápil hosty Fitzpatrick, který dotáhl Dycka na pozici
nejlepšího střelce domácích, ale pak
se rozehrálo hostující duo Vyoral - Pavel Houška, které při absenci Jakuba

Houšky musí Děčín táhnout, a získalo
Děčínu před poslední čtvrtinou dvouciferný náskok - 54:64. Prostějov v čele
s Fitzpatrickem se ale nevzdal a velkou
snahu přetavil ve zdramatizování zápasu. Půldruhou minutu před koncem se
domácím podařilo dostat na pětibodový rozdíl, pak se navíc prosadil z čáry
trestného hodu Jacobs a Orli byli na
dostřel - 69:72. Navíc Děčín na druhé
straně nezvolil dobrou akci a Vyoralova trojka svůj cíl nenašla. A tak se prosmýkl pod koš hostů Simmons a snížil
na rozdíl jediného bodu - 72:72! To
však bylo od domácích vše. Nejprve
jim dlouho trvalo faulovat a ještě si vybrali jednoho z nejlepších šestkařů ligy
Palyzu. Ten se dvakrát nemýlil a poté
i uzavřel skóre donáškou, když Simmons neuspěl z velké dálky - 71:76.

CO ZAZNLO

NA TISKOVCE...
TISKOV
VCE...

Zbynk CHOLEVA
- Orli Prostjov:

„Porážka mrzí, chtěli jsme vyhrát. Určitě jsme podali lepší výkon než na
půdě USK. Díky nedůslednosti a menší fyzičnosti pod košem jsme ale neměli doskoky, dalším důležitým faktorem pak byly trestné hody. Mohlo to
být herně učesanější, ale na druhou stranu na druhé utkání v nové sestavě
to nebylo špatné. V obraně to ještě nebylo ono, ale v útoku rozhodně došlo
k viditelnému zlepšení.“
Pavel BUDÍNSKÝ
- BK ARMEX D1ín:

„Domácí tým nastoupil úplně v jiné sestavě, než v předešlém utkání s námi.
První poločas byl z naší strany také o pochopení a vnímání toho, jakým způsobem budou hrát zahraniční akvizice soupeře. Třetí čtvrtina byla kvalitní, ale
v závěru jsme přesto působili nejistě a toho Prostějov dokázal využít. Naštěstí
jsme měli v sestavě Lukáše Palyzu, který
erý měl dobré nervy v koncovce.“

„LOUČENÍ BYLO TĚŽKÉ...,“ přiznal Slezák
PROSTĚJOV, SVITAVY Po půltuctu sezón změnil dres Pavel
Slezák. Bývalé reprezentační křídlo před šesti lety přestoupilo do
Prostějova z Nymburka a rychle se zařadilo mezi největší týmové
opory. Špičkový střelec a výborný obránce v probíhající sezóně orlí
hnízdo opustil a přestoupil ke svitavskýmTurům.„Bylo to ale pro mě
těžké loučení,“ přiznal v interview dlouholetý tahoun Prostějova.
kteří tvořili skvělou partu. Někdy
v polovině prosince jsem se rozhodl
pro Večerník
a pak už jen řešil, kam půjdu.“
 Bylo pro vás snadné zamávat
Ladislav VALNÝ
městu, kde jste strávil několik let?
 Jak dlouho jste uvažoval, že „Právě, že ne. Byli jsme zde spokojení
z Prostějova odejdete?
s bydlením, dcera začala chodit do
„Zrálo to ve mně delší dobu. školky. Takový je ale život. Snad si
Z týmu postupně odcházeli hráči, v novém působišti rychle zvykneme.“

exkluzivní rozhovor

 Svitavy byly jedinou možností?
„Nechtěl
jsem
přestupovat
někam daleko. Jedním z důvodů
je skutečnost, že manželka bude
časem nastupovat do práce v Brně.
Tím jsem se řídil.“
 Postavení Turů v ligové tabulce nehrálo roli?
„O spodní místa v tabulce se mi
hrát nechce, to je fakt. Doufám,
že v příští sezóně budeme hrát
nahoře od začátku ligového ročníku.
A v tom probíhajícím se budeme
snažit, abychom šli do play-off ze sedmého místa. Ale to musíme zabrat,
protože máme nějakou ztrátu.“

 Budete sledovat na dálku
výsledky
prostějovských
basketbalistů?
„Jako všechny ligové týmy.
Prostějov v minulých letech dosáhl
na řadu úspěchů, u kterých jsem
mohl být. Klubu přeji, aby se mu
dařilo.“

“

Zrálo to ve mně delší dobu.
Z týmu postupně odcházeli
hráči, kteří tvořili skvělou partu.

letos slavíme jubileum...

Pondělí 23. ledna 2017
www.vecernikpv.cz
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NA HANOU SE VALÍ NEPORAZITELNÁ OSTRAVA!
Zastaví prostějovští bijci chachary v čele s Chládkem?

PROSTĚJOV Přetěžká zkouška.Tým obhájců mistrovského titulu BC
DTJ Prostějov zahájí letošní rok nejobtížnějším možným způsobem.
V nedělním dopoledni se jim postaví v domácím ringu SCB Ostrava,
doposud v sezóně neporažený tým, jenž jde neohroženě za zlatem.
„Mají hodně silnou sestavu. Na naší straně však bude domácí prostředí,“ věří Petr Novotný, trenér prostějovských rohovníků.
Prostějovský tým nejde po dlouhé
době do tuzemského extraligového
souboje v roli favorita. Navíc je před
domácím týmem výzva v podobě
nutného vítězství, v opačném
případě by se totiž sen o obhajobě
prakticky rozplynul. „Jde o hodně,
navíc máme určité problémy se

složením sestavy. Nějak to ale dáme
dohromady,“ neskládá předem
zbraně Petr Novotný.
Při pohledu na ostravskou soupisku
je nutné přiznat, že se na severu Moravy podařilo dát dohromady opravdu skvělý výběr. Vedle nejlepšího
českého boxera posledního de-

setiletí Zdeňka Chládka figurují
v týmu například exprostějovští
Hamo Aperjan, Marek Vaněček,
Pavel Polakovič dále pak Jan Mužík
nebo Daniel Freiherr. Tedy buď
aktuální mistři republiky, nebo finalisté nedávného šampionátu
v Brandýse nad Labem. „K tomu
musíme ještě přidat Poláka, který
boxuje v supertěžké kategorii, byl i
na mistrovství Evropy,“ poznamenal
Novotný. Jedná se o Pawla Wierzbikkiho, čerstvého mistra Polska, jenž
doposud v extralize neprohrál jediný
zápas.

Všechno zlé je pro něco dobré.
Prostějovská sokolovna by mohla
být po čase opět svědkem vyrovnaného souboje, ve kterém by mohla
rozhodovat až kategorie bez rozdílu vah. Při vší úctě k předchozím
soupeřům, kteří se na Hané objevili v podzimní části, je ostravská
mašina úplně jiný level.
Na ostří nože by mělo jít hned od
nejnižších vah. Na prostějovské
straně slovenský tanečník Vili Tanko
proti ostravskému rváčkovi Freiherrovi. Velký náboj bude mít i druhá
bitva - ostravský rodák a střelec Lukáš
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Dekýš ve službách BC DTJ, jenž má
výtečnou fazónu, má jistě chuť i na
prostějovským fanouškům dobře
známého Hama Aperjana. Právě na
dobrý vstup bude domácí eskadra
spoléhat, protože střední pasáž by
měla vyznít papírově jasně pro Ostravu. Polakovič a Chládek by měli své
duely zvládnout. Rozhodnout by tak
měly až dvě poslední váhy. Pokud
budou všichni zdraví a k dispozici, na
domácí straně by měli nastoupit Erik
Tlkanec a Dan Táborský.

„Diváci si určitě přijdou na své,
k vidění budou kvalitní zápasy. Myslím, že by naším úspěchem byla
i remíza, ale samozřejmě bychom
chtěli vyhrát,“ tvrdí odhodlaně Petr
Novotný.
Utkání s Ostravou se koná v neděli
29. ledna v tradičním dopoledním
čase od 10:00 hodin. Prostějovské
rohovníky pak v jarní části uvidí fanoušci ještě dvakrát, a to
5. března s Třeboní a 9. dubna
s bratislavským Ružinovem.

EXTRALIGA ÈR 2016/2017

Výsledkový servis - 4. kolo: SKB HYDRO&KOVO Třeboň - FIT GYM
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Australian Open:

Už jen dvě
ŽELÍZKA
MELBOURNE, PROSTĚJOV
Dva zástupce bude mít v osmifinále
úvodního grandslamového podniku Australian Open prostějovský
TKAgrofert.DálsedostalyKarolína
Plíšková a Barbora Strýcová, mimo
hru je naopak kvarteto dalších reprezentantů hanáckého klubu.
Nasazená pětka Plíšková po hladných
výhrách v prvních dvou kolech měla
s Lotyškou Ostapenkovou velkou
práci, přesto soupeřku ve třetím setu
udolala a v osmnácté hře zápas uzavřela. Přitom prohrávala 2:5 a už se viděla
v letadle. „Necítila jsem se ve své kůži
a hrála příliš pasivně. Nakonec jsem
to zlomila. Takový zápas mi pomůže,“
prohlásila nejlepší česká tenistka.
Mezi nejlepších šestnáct se dostala
rovněž Strýcová. Velká bojovnice pokračuje ve skvělých výsledcích z minulé
sezóny a zatím neztratila ani set. Naposledy se o kvalitách české hráčky přesvědčila nasazená Garciaová z Francie.
„První týden se povedl. I v posledním
utkání jsem se dostala do nějakého
transu, nevnímala okolí a šla za každým
míčem,“ těší Strýcovou, která si užívá
postavení ve světové dvacítce. „Mám
dva bodyguardy, když jdu na trénink.
To je pro mě úplná novinka. Takže
jsem asi pořadatele zaujala,“ směje se
obvykle dobře naladěná tenistka.
Tomáš Berdych postoupil hladce do
třetího dějstv, v něm ovšem tvrdě narazil. S Rogerem Federerem neuhrál ani
set a prakticky neměl šanci na úspěch.
„Dostal jsem lekci. Soupeř byl agresivní,
k ničemu mě nepustil. Tohle utkání vůbec nebylo o mně. Nemohl jsem s průběhem nic dělat. Takový zápas bych si
možná užil na tribuně, ale rozhodně ne
na kurtu,“ posteskl si Berdych.
Hned v úvodu prohrál své utkání Adam
Pavlásek, i když měl přijatelný los. Jeho
soupeřem byl domácí Whittington, majitel divoké karty. „Výkon ovlivnilo zraněné zápěstí. Chtěl jsem nastoupit, ale
s tím těžko můžu někoho porážet,“ řekl
Pavlásek. Na šestého nasazeného Monfilse z Francie pak nestačil hned v úvodním klání Jiří Veselý, který tak opustil
Melbourne stejně v tichosti, jako do něj
přijel. Podobně totiž dopadl i v deblu.
Ve druhém kole dvouhry se rozloučila
s Australian Open Lucie Šafářová, která v prvním duelu s Wickmayerovou
z Belgie odvrátila devět mečbolů. Následně ale nestačila na velkou favoritku
Serenu Williamsovou. „Nehrála jsem
špatně, ale Serena prostě hrála jako
Serena. Bohužel, los mi nepřál,“ poznamenala Šafářová.
(lv)
Výsledky najdete na straně 22
dnešního vydání
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MELBOURNE, PROSTĚJOV
Hned tři tenisté TK Agrofert
Prostějov se v rychlém sledu
omluvili během prvního grandslamového týdne nehrajícímu
kapitánovi české davisvupové
reprezentace Jaroslavu Navrátilovi, který bude skládat sestavu
před utkáním prvního kola této
nejstarší týmové soutěže proti
Austrálii. Mimo hru tak bude
Tomáš Berdych, Adam Pavlásek
i Lukáš Rosol! Kdo bude hrát...?
„Rozhodl jsem se tak vzhledem
k tomu, co mám všechno za sebou. Čeká mě dlouhá sezóna,
musím dbát pečlivě na svůj program,“ vysvětlil svou očekávanou
a plánovanou absenci Berdych.
Další dva reprezentační adepti mají
zdravotní problémy. Pavláska trápí

zraněné zápěstí, do ruky se navíc
dostal zánět. „Je pro mě samozřejmě
čest reprezentovat, ale v tomto stavu
bych týmu nepomohl. Musím být
zdravý, jinak to nemá cenu,“ řekl
Pavlásek. Zkušený Rosol se zase
vrací pomalu po zranění achilovky a
zatím absolvoval pouze domácí mistrovství a jeden challenger. Australský začátek sezóny na okruhu ATP
včetně grandslamového podniku
v Melbourne vynechal. „Na konci
roku jsem měl několik problémů,
takže jsem se po dohodě s lékaři
a svým týmem rozhodl, že první kolo
Davisova poháru vynechám,“ vzkázal
přes sociální sítě Lukáš Rosol.
Nehrající kapitán ČR není v ideální
situaci, není ale zaskočený, protože
všechny absence předpokládal. „Je
to prostě realita. Jednám s dalšími

hráči a pak se rozhodnu, jaká bude
konečná nominace,“ uvedl Jaroslav
Navrátil.
Utkání proti Austrálii se bude hrát
na stadionu Kooyong v Melbourne
od 3. do 5. února. Domácí kapitán
Lleyton Hewitt může do sestavy
zařadit singlisty Nicka Kyrgiose
a Bernarda Tomice, ve čtyřhře nastupuje Samuel Groth. Favorita se
zřejmě pokusí potrápit Jiří Veselý
společně s Radkem Štěpánkem.
Mezi dalšími tenisty, kteří můžou být
v nominaci, jsou z mezinárodního
pohledu nezkušení Jan Šátral (26
let, 164. na žebříčku ATP), Zdeněk
Kolář 20, 238.), Václav Šafránek
(22, 256.) či Marek Jaloviec
(22, 308.). „Uvidíme, jak se rozhodneme. Sestavu oznámím ve středu,“
uvedl o víkendu Navrátil.
(lv)

Zápasníci Čechovic
získali osm medailí

KRNOV Z roku 2017 stihlo
uběhnout jen několik týdnů
a zápasníci Sokola Čechovice
již zahájili novou sezónu.
Nejmladší zápasníci tohoto
oddílu se představili v neděli
15. ledna na náborovém
turnaji přípravek v Krnově
a v horním Slezsku se jim
dařilo výtečně.
Barvy čechovického Wrestlingu hájilo celkem osm
chlapců i děvčat a všichni se
na Hanou vraceli s cenným
kovem. Hned úvodní díl
nastávajícího ročníku tak
přinesl osm medailí. Zlatou
vybojovali Lukáš Slezáček,
Lukáš Vávra a Ela Polenová,
o stříbro se zasloužili Filip
Slezáček, Martin Zámrský,
Václav Sedlák a Jakub Vrba,
+  $  %   %  G   %     - % -    bronz vyválčil Jiří Zatlou$   -  ,  X    
kal.
(spo)
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MELBOURNE, PROSTĚJOV Už
v první polovině února zahájí české tenistky obhajobu za vítězstvím
ve Fed Cupu. Vítězky pěti z posledních šesti ročníků se 11. a 12.
února v Ostravě střetnou se Španělkami. Nehrající kapitán Petr Pála
oznámil svoji nominaci ve středu
a mezi vybranými pochopitelně nechybí momentálně nejlepší české
hráčky Karolína Plíšková a Barbora
Strýcová. Do sestavy se pak vrací
zkušená Lucie Šafářová, další hráčka TK Agrofert. Jedinou neprostějovankou je debutantka z pražské
Sparty Kateřina Siniaková.
„Přes nucenou absenci Petry Kvitové
bylo opět z čeho vybírat. Některé rozhodnutí bylo těžké. Třeba Kristýna
Plíšková by si nominaci bezesporu
zasloužila. Její čas ale určitě přijde, teď
jsme se rozhodli pro Katku, která má
také výborný začátek sezony,“ komentoval své rozhodnutí Pála.
Zdravotní problémy v loňském roce
odsunuly Šafářovou až do sedmé svě-

tové desítky, teď se ovšem prostějovská
tenistka vrací do kolotoče WTA a také
do fedcupového družstva. „Rozhodnutí nahrála i skutečnost, že hrajeme
pod střechou a na rychlém povrchu.
V tomto prostředí je Lucka výborný
hráčka. Navíc je naší nejlepší deblistkou, takže máme opět více variant,“
poznamenal nehrající kapitán.
České reprezentantky se po dlouho
době představí domácímu publiku
a věří, že je do boje požene vyprodaná ostravská aréna. „Je super, že
po dlouhé době hrajeme konečně zase
doma. Holky se můžou předvést před
našimi fanoušky, což je pro jejich kariéry osvěžení,“ uvědomuje si Pála.
Český výběr půjde do utkání v pozici favorita. Španělkám totiž bude
chybět Carla Suarezová, což je citelné
oslabení. „Údajně se zatím nerozhodla
ani Garbine Muguruzaová," dodal nehrající kapitán národního týmu. (lv)
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BRNO, JIHLAVA Hned dvojici
turnajů stihli o víkendu 14. a 15.
ledna judisté Sokola I Prostějov.
Celkově se jednalo o pětičlennou
a nesmírně úspěšnou výpravu,
vždyť domů se každý z nich vrátil
s cenným kovem na krku a souhrnná bilance zní tři zlaté, jedna stříbrná a jedna bronzová medaile.
Nejmladší zamířili do Brna a na tradičním turnaji přípravek zanechali
velmi příznivý dojem, když si všichni tři přivezli domů cenný kov. Nejú-

spěšnější byla Eva Vránová, která ve
své kategorii nenašla přemožitelku
a obsadila první místo, stříbro přidal
Jakub Ťápal a bronzový skončil Ondřej Roztomilý.
Ti starší si dali dostaveníčko v Jihlavě, na prvním letošním domácím
turnaji se předvedli Matyáš Roubík
v kategorii U15 a David Zaoral ve
skupině do jedenácti let. A vstup do
české sezóny se jim vydařil, oba brali
ve svých kategoriích zlatou medaili
za první místo.
(spo)
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ODCHOVANCI MUSEJÍ SBÍRAT OSTRUHY VĚTŠINOU JINDE
Vysoké výsledkové ambice zavírají mladým talentům doma dveře
KVALITNÍ
VÝCHOVA

sportující mládež v Prostìjovì - 4. díl
PROSTĚJOV Prostějov-město
sportu! Tohle spojení funguje v jedenadvacátém století
nadstandardním způsobem.
Pokud to tedy bereme z poZdeněk
hledu celostátního. Sportovní
L
VYSLOUŽIL
fanoušek například z Aše moc
dobře ví, že Petra Kvitová nebo Tomáš Berdych hrají za Prostějov.
Je si dobře vědom, že volejbalový klub ovládl tuzemskou scénu
a reprezentuje na evropské scéně, přičemž jeho zápasy jsou
přenášeny televizí. Na obrazovkách se objevují také dlouho
medailoví basketbalisté a došlo už i na hokejisty působicí ve
druhé nejvyšší soutěži. V jarní části se pak dočkají fotbalisté, vrátivší se na profesioánlní scénu. Mistry republiky můžeme vídat
i v boxerském ringu či pod korfbalovými koši. Zkrátka sport dělá
městu velmi dobrou reklamu již několik let. Každá mince však
má dvě strany. Daní za nejvyšší výsledkové ambice je fakt, že se
v nejvíce sledovaných sportech musejí manažeři spoléhat na
špičkové „hotové“ hráče, mnohdy dokonce legionáře ze zahraničí. Zákonitě pak už nezbývá tolik místa na místní odchovance.
A to může být do budoucna problém. Ve chvíli, kdy totiž klubovou kasu potká ekonomicky horší období, trenéři pak často nemají kam sáhnout a seniorský tým potkává pokles výkonnosti,
v horším případě dokonce sešup. Večerník se v dalším díle našeho seriálu o sportující prostějovské mládeži podíval problému
trochu na zoubek a věnovat se mu i v blízké budoucnosti.

původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

JEN S TALENTY
TO NEJDE

Klubová politika výsledkově nejúspěšnějších prostějovských sportů je
jasná. Pokud chtějí hrát o republikové medaile a sbírat mistrovské tituly,
na nějaké větší otrkávání talentovaných odchovanců není čas. Přestože
se například ve volejbalovém VK
AGEL mohou honosit pravidelnými
medailovými umístěními v kategorii
juniorek či kadetek, do prvního týmu
se vlastní odchovankyně jen tak nedostanou. Na plejerky ostřílené zahraničními ligami zkrátka místní
děvčata ještě nemají a když už se
výraznější talent objeví, zamíří za
studiem do Prahy (Meidlová) či do
zámoří (Adamčíková).
Obdobná situace je u basketbalových
Orlů. Pravidelná účast v medailových bitvách leží na bedrech českých
a slovenských reprezentantů, které
v poslední době na výjimky doplňují Američané. Mladíci vyšlí
z vlastní líhně, kteří jsou zařazení do
kádru prvního týmu, dělají převážně
roli tréninkových sparingpartnerů
a v mistrovských zápasech se dostanou na palubovku spíše sporadicky.

O tom, že svou práci na poli mládeže dělají v některých klubech kvalitně, ale nelze
přes popsaný aktjuální stav nikterak pochybovat. Na pomyslnou špici v tomto
hodnocení lze zařadit basketbalisty a volejbalistky. Oba kluby působí dlouhodobě v nejvyšších mládežnických soutěžích
jednotlivých kategorií. V čele tréninkových středisek stojí renomovaní
odborníci a na relativně omezenou
členskou základnu velikosti Prostějova si vedou vzhledem k republikové
konkurenci víe než velmi dobře. Nutno také podotknout, že v současnosti působí v nejvyšších tuzemských soutěžích
hned několik basketbalistů a volejbalistek, o kterých se dá s hrdostí hovořit jako
o prostějovských odchovancích.
UPLATNÌNÍ
FOTBALISTÙ

Jak jsme zmínili, bílou vlaštovkou
v tomto srovnání je fotbal. Druholigový
tým 1.SK Prostějov sice také sází na
přespolní akvizice, ale v kádru mají
převahu místní odchovanci. Těch
je momentálně na soupisce třináct
a z poloviny tvoří i základní sestavu.
Vedení fotbalového eskáčka tak plní
předsevzetí, že výchova vlastních hráčů je
prioritou. Borci jako Martin Hirsch, Zdeněk Fládr nebo brankář Zdeněk Kofroň
patřili k základním stavebním kamenům
podzimní sestavy, hodně šancí dostávali
ale i Aleš Rus, Jan Šteigl a mladičký taAle právě díky finančním trablům lent David Píchal. Z tohoto pohledu by
se situace změnila a v probíhajícím neměl mít prostějovský fotbal o budoucročníku se Dokoupil, Sehnal, Goga, nost obavy.
Vašát i další objevují v sestavě prvoliKVARTETO
gového týmu mnohem častěji. Nutno
ORLÙ
však podotknout, že spíše z nutnosti...
Dalším zástupcem v elitní soutěži S ohledem na zvyklosti let minulých je
reprezentujícím město je boxerský z pohledu prostějovského fanouška basBC DTJ. Také mezi dvanácti provazy ketu pozitivní fakt, že se v současném
platí výše uvedené - chceme medaile, kádru Orlů vyskytuje hned čtveřice
musíme sehnat co nejkvalitnější borce odchovanců. Jsou to Marek Sehnal,
a to zatím odchovanci nejsou! A tak Petr Dokoupil, Adam Goga a Viktor
v lepším případě přijedou borci z ji- Vašát. Souvisí i to s menším rozpočtem,
ných měst na trénink, standardně se ale o kvalitě výchovy mladých basketale sestava slepená z různých kout Čes- balistů svědčí fakt, že se dokázali dostat
ké republiky a doplněná o legionáře do kádru prvního mužstva působícího
z okolních zemí střední Evropy potká v soutěži, ve které hrají prim především
zahraniční akvizice.
jen při zápasech...
Dvojice zástupců v nejpopulárnějších
VOLEJBALISTKY
sportech působící ve druhých nejMAJÍ ÈAS
vyšších soutěžích pak na tom je zcela
rozdílně. Hokejoví Jestřábi nemají Kádr aždo loňského ročníku pravideli přes svoji nespornou popularitu ného účastníka Ligy mistryň se skláv současnosti na soupisce jediného dá převážně ze zahraničních hráček
prostějovského odchovance! Fotba- a ostřílených českých reprezentantek.
lové eskáčko pro změnu sází právě na Vtakovékonkurencisevlastníodchovlastní odchovance, v kádru jich figu- vankyně při aktuálním stavu českého
ruje hned třináct. Na druhou stranu je volejbalu mohou jen těžko prosadit.
však jasné, že působení v profesionální V posledních sezónách však sbíraly
druhé lize je pro ně až příliš velkým mladé Agelky medaile mezi juniorkami
a kadetkami, takže se zdá, že o budoucsoustem.

Druholigový kádr fotbalist 1.SK Prostjov se odchovanci jen hemží.

nost je postaráno. Z úspěšných ročníků
již také několik hráček působí v české
nejvyšší soutěži dospělých. Celkově jich
je pět. Do nedalekého Přerova dojíždí
dvojice Michaela Zatloukalová a Adéla
Stavinohová, v Olomouci sbírá zkušenosti Adriana Přibylová, v brněnském
Fénixu se prezentuje Viktorie Gogová
a do pražského Olympu zamířila Pavla
Meidlová. Z tohoto výčtu je patrné, že
výchova se v klubu daří. Je jen otázkou
času, kdy se bude některá z výše jmenovaných hráček zapracovávat i do kádru
českých šampionek.
HOKEJ
STRÁDÁ

Nejpopulárnější prostějovský sport je kapitolou sám pro sebe. Profesionální první
mužstvo je poskládáno výhradně z přespolních hráčů, z nichž ani jeden momentálně není odchovancem prostějovského
hokeje! Mládežnická sekce je samostatnou jednotkou a slušně řečeno, nemá
právě světoborné výsledky. Týmy působí
v nižších moravských soutěžích a z tohoto důvodu odcházejí největší talenty již
v raném věku do sousedních klubů hrajících v mládeži na nejvyšší úrovni. Světlo
na konci pomyslného tunelu tak rozhodně nesvítí. Těžko si lze představit, že by
v dohledné době vyprodukovaly souboje s Uničovem nebo Kopřivnicí
hokejistu takových kvalit, aby mohl
usilovat o zařazení do prvoligového
kádru Jestřábů...

Foto: Josef Popelka

BOX
NELÁKÁ

Popularita rohovnického sportu není
po revoluci na konci minulého století v rámci České republiky bůhvíjaká
a odráží se to i na mládežnické základně. Mužský výběr BC DTJ sice patří
dlouhodobě k nejlepším v tuzemsku
a sbírá tituly i další medaile, ale mezi
dvanácti provazy se v extraligových bojích odchovanci prakticky vůbec neobjevují. Jen nostalgickou vzpomínkou
tak momentálně zůstává působení
například Zbyňka Klíče či Zdeňka
Plívy v počátcích návratu prostějovského boxu na vrcholnou scénu.
V tělocvičně se při náborech sice nějaké
děti objevují, ale jejich „úmrtnost“ je
vysoká. Například čerstvým mistrem
republiky se nedávno stal místní rodák
Ondřej Dudek, ale stalo se tak v kategorii do 52 kilogramů, která se v extralize
neboxuje a v kuloárech už se hovoří, že
tento talent minimálně přeruší kariéru...
PROÈ SE
TAK DÌJE?

Zamyšlení nad důvody a objektivními příčinami, proč se přes výraznou
městskou podporu sportující mládeže
objevují v kádrech nejvíce sledovaných
kolektivních sportů místní odchovanci
spíše výjimečně, je na podrobnou analýzu, kterou Večerník v těchto dnech
připravuje. Za všechny snad názor fun-

poty odchovanc
na soupiskách
prvních tým

dovaného odborníka. „Osobně si myslím, že tímto tématem neobjevujeme
v Prostějově Ameriku... Je to zajímavý
fakt, ale jistě si tímto prošlo mnoho oddílů,“ říká Jan Zatloukal, zástupce ředitele
Sportcentra DDM, člen Sportovní komise Rady města Prostějova a předseda
Krajského volejbalového svazu i Sportovního klubu K2 Prostějov. „Důvody
k tomu sám za sebe vidím ve dvou příčinách. První je stanovení filozofie klubu,
byť to slovíčko v těchto souvislostech
nemám rád. Mám-li mít družstvo na
špici nejvyšší soutěže, musím k tomu mít
hráče. A těchto ambiciózních oddílů je
v Prostějově jistě dost. Druhá příčina souvisí vlastně s tou první. Prostějov se nazývá městem sportu, což mu nemůžeme
upřít, když ovšem v padesátitisícovém
městě chcete dělat na nejvyšší úrovni tenis, basketbal, volejbal, box, na velmi vysoké úrovni fotbal a hokej, a přesto máte
početnou základnu ve florbalu i házené,
nemluvě o silné tradici tanečních škol,
hůře se koncentrují k sobě sportovci
s talentem,“ míní zasvěcený muž, který
vystudoval Teorii řízení výuky na Filozofické fakultě UP v Olomouci. „Při zvážení mixu těchto okolností nezbývá než
popřát všem oddílům, ať je co nejméně
kosí ještě třetí dosud nevyřčená okolnost
tohoto jevu, tedy sportovní úmrtnost
hráčů v dorosteneckém a juniorském
věku. Obávám se, že toto je celorepublikový problém, a s tímto fenoménem se
velmi těžko bojuje...,“ dodal Zatloukal.
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2x foto: Josef Popelka
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Zdroj: PV Večerník

Dvojici klubových odchovanc v kádru Orl jsou Marek Sehnal (vlevo) a Petr Dokoupil.
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