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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Tragédie, která v loňském roce nejvíce otřásla veřejností,
doznává překvapivé tečky. Když jednu červnovou neděli v bytě panelového domu na ulici Bohumíra Šmerala šestasedmdesátiletý senior
ubodal k smrti svoji o tři roky mladší manželku, zdálo se být všechno
jasné. Sám muž po hrůzném činu spolykal prášky, sebevražda mu však nevyšla a tak poté, co jej lékaři prostějovské nemocnice zachránili, zamířil přímo ze špitálu do vazební věznice. Zde čekal na ortel. Podle exkluzivního zjištění Večerníku již byl tento případ vraždy uzavřen. A výsledek? Mírně řečeno šokující!
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RYCHLÝ

Komu vadila
znaèka?
Prostějov (mik) - Před vyhrazeným parkovištěm u sídla Večerníku v Olomoucké ulici řádili během
posledního prosincového víkendu
vandalové. Těm zřejmě pila krev
dopravní značka vyznačující parkovací plochu určenou výhradně
pro klienty redakce. Zatím neznámí pacholci značku vytrhli i s dlažbou! Otázkou je, jak moc velkou
sílu vandalové museli použít. Podle
všeho se ale moc snažit nemuseli,
protože značka je ukotvena velmi
mělce... Snad vše správce komunikace napraví a při opravě ji zasadí
do mnohem větší hloubky!

Já nemít,
my neprodávat!
Prostějov (mik) - Po mediálně
známých raziích celníků a pracovníků České obchodní inspekce ve
vietnamských tržnicích po celé republice, kde v závěru prosince byla
ve velkém zabavována nelegálně
prodávaná zábavní pyrotechnika,
bylo zajímavé pozorovat stejné obchodníky v Prostějově. Jak Večerník namátkou zjistil, po zmíněných
raziích byli opatrní také prostějovští Vietnamci. „My žádná petarda
neprodávat, my je nemít,“ oznámil
suše jeden z obchodníků v centru
města.

Veèerník
levnìji
strana
8
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VEÈERNÍKU

JAKO NA „JADRANU“

PLUMLOV Nenechte se zmást, tradiční štědrodenní koupel ve
výpusti plumlovské přehrady byla opět jen pro ty neotrlejší.
Ovšem popravdě řečeno, samotní otužilci v čele s mistryní světa v dálkovém plavání Danou Zbořilovou považovali podmínky
během poledne 24. prosince za opravdový Jadran! Proč? Voda
ve výpusti měla sice jen 1,8 stupně Celsia, ovšem teplota vzduchu povyskočila až na devět stupňů! Tradiční Vánoční koupel
okusilo dvaaosmdesát odvážlivců a na hrázi je povzbuzovaly
přes dvě tisícovky diváků.
Reportáž si přečtěte
na straně 25 dnešního vydání!

Agentura 
Společnost Tantelan, která už od
února hodlá začít stavět obrovské
nákupní středisko u centra města,
uzavírá s definitivní platností
Společenský barák v Prostějově!
Agentura Hóser se to dozvěděla dneska v noci z úst manažera
společnosti Alfréda Čepeláka.
„Je to tak, v úterý druhého ledna v časných ranních hodinách
uzavíráme Společenský barák
v Prostějově. Dovnitř vjedou bag-

      

tt1POEʏMÓtt
Chvála novin. „Krásná literatura je vyjadřování starých věcí věčně novým způsobem, kdežto noviny jsou vyjadřování věčně nové skutečnosti způsobem ustáleným a neměnným,“ vystihl Karel Čapek. Spisovatel, novinář a bojovník za demokracii zemřel na Boží hod vánoční před 79 lety.
ttÁUFSâtt
Kdyby si zaplatili hotel... „Zdá se, že novou svatou trojicí jsou sex, smutek
a stres,“ poznamenal Jonas Ridderstrale. Sex je z této všudypřítomné trojice určitě
nejpříjemnější. Narazit na něj jste mohli i na záchodcích jedné z prostějovských
restaurací. Nadržený sedmadvacetiletý muž a jeho o jedenáct let starší milenka
však během souložení utrhli umyvadlo a vše museli vysvětlovat strážníkům.
tt4UʭFEBtt
Babička na záchytce. „Alkohol je metla lidstva, proto hodně pijme, ať je v ulicích čisto.“ Tímto heslem se během jediného dne řídila hned trojice Prostějovanů. Jednoho z nich odváželi strážníci na záchytku z chodby prostějovského
úřadu, další dva se váleli přímo v ulici Říční. Na Štěpána vinou alkoholu a nikoliv náledí upadla i sedmašedesátiletá žena.
ttɇUWSUFLtt
Pomoci, či vyhnat? Na jedné straně si na Vánoce pod stromeček stavíme betlém,
který oslavuje zoufalý pár hledající přístřeší, na druhé se u nás šíří pochopitelná nedůvěra i nepochopitelná nenávist vůči migrantům z Afriky. Pomáhat chudým, či
nikoliv? Odpověď nabídnul i živý betlém v podání Spolku Plumlovských nadšenců.
tt1ÈUFLtt
S Troškou do mlýna i do pekla. Víte, proč má tchyně kruhy pod očima? Protože čert nikdy nespí... Po oblíbené Princezně ze mlejna přichází režisér Zdeněk Troška s další pohádkou. Tentokrát se jmenuje Čertoviny a její předpremiéra byla k vidění v kině Metro 70.
tt4PCPUBtt
Princ humbuků. Tuto přezdívku si za svého života vysloužil Phineas Taylor
Barnum. Skvělý filmový muzikál o jeho životě byl v kině Metro 70 k vidění pod
eufemickým titulem „Největší showman“.
tt/FEʏMFtt
Silvestr na koupáku. Víte, co se stane z otužilce, když se zapomene ve vodě? Taťka Šmoula! Nezamysličtí mažoreti kvůli nedostatku vody museli své silvestrovské
koupání přesunout z říčky Haná na místní koupaliště. Patřičně zmodralí si pak
mohli zajet do letního kina v Mostkovicích na film Šmoulové: ztracená vesnice.
tt1POEʏMÓtt
Jak na Kosíři na nový rok, tak pod Kosířem po celý rok. Je Kosířan hipster?
Dá se dosáhnout vrcholu už v základním táboře? A zvládli byste výstup i s manželkou? Odpovědět na všechny tyto záludné otázky jste si mohli během tradičního novoročního výšlapu na Kosíř.

ry a v podzemí se začnou hrabat
archeologové. Ti prolezou i sklepy
a také půdní prostory. Co kdyby
tam našli nějakou památku ze
staré doby, například sovětský
prapor,“ uvedl Čepelák.
Uzavření kulturáku bude jistě
znamenat velké komplikace, vždyť
těsně před zahájením je plesová
sezóna, navíc jsou během následujících týdnů v plánu koncerty Rolling Stones, Moravanky či Kabátů.
„Je to hrůza, tu zprávu vím teprve
pár minut, pan Čepelák z Tantelanu ke mně domů poslal posla,“
hlesla v nočních hodinách po dotazu Agentury Hóser primátorka
Prostějova Alena Rašáková.

KRIMI


Prostějovští policisté ještě před
Vánocemi došetřili případ
z října loňského roku, kdy při
domovní prohlídce u mladého
muže našli dvě nelegálně držené pistole. A co hůř, obě zbraně
měly rovněž dostatečnou zásobu munice. Mladíkovi, kterého
udal vlastní otec, teď hrozí až
dva roky kriminálu.
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Co však vede k hlubšímu
zamyšlení, je fakt, na který
hříšník upozornil policisty.
Pokud si nevymýšlí, tak obě
pistole zakoupil od neznámých překupníků volně na
ulici! Že by se v Prostějově
skutečně tak lehce obchodovalo se zbraněmi?

www.
vecernikpv.cz



Na Ježíška i narozeniny. Ani
letos nebyli porodníci v prostějovské nemocnici bez práce. Na
Štědrý den se zde narodila Anetka
Berková z Výšovic. Z takzvaného
Ježíškova dítěte jsou nadšeni i rodiče Veronika s Vladimírem. To,
že dceruška bude slavit Vánoce
i narozeniny v jediný den, si prý
hlavu nelámají...

Michal KADLEC

„8 dnù Veèerníku v kostce“
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Foto: Michal Kadlec



      
Otázkou teď je, jak vedení prostějovského magistrátu bude řešit skutečnost, že dosavadní šéf kulturáku
Bobík Pešťulák má nasmlouvány
desítky plesů a také několik koncertů. „To je fakt průser, budeme platit odškodné. A v případě Rolling
Stones či Kabátů může jít o miliony
eur,“ chytá se za hlavu Pešťulák.
Určité řešení nabízí náměstkyně
pro kulturu Ivana Hemeráková.
„Středním školám i firmám, které
chtěly v kulturáku plesat, nabídneme zdarma pronájem celého
náměstí. Bude sice kosa jako prase, ale přivezeme obří teplomety,“
uvedla doslova Hemeráková. Zřejmě se tak i stane a třeba plesy před

radnicí budou mít svoji atraktivitu. „Všem hostům plesu navíc nabídneme alkohol zdarma,“ dodal
vynalézavý náměstek primátorky
Nikamnepospíchal. Jaké náhradní prostory ale magistrát nabídne
uvedeným slavným kapelám, aby
v Prostějově mohly odehrát své
koncerty, to zůstává ve hvězdách.
„Nabízí se zimní stadion, ale pan
Tuňák nás tam nechce pustit stejně
jako ten váš Nočník,“ zakroutila
hlavou primátorka Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl



Verdikt soudu. Hromadná rvačka před otaslavickou sokolovnou
po jedné z tamních diskoték skončila u tribunálu. Pokud byste si
však mysleli, že spravedlnost zvítězí, asi byste od Okresního soudu
v Prostějově odcházeli zklamaní.
Přestože napadený agresora označil, stoprocentní důkaz soudkyni
chyběl...


1 000 000

Tohle nebyl pěkný dárek k Vánocům... Výbuch a následný požár,
k němuž došlo v jedné z garáží
u křižovatky Barákovy a Olomoucké ulice v Prostějově, způsobil
předběžnou škodu v astronomické
výši jednoho milionu korun!
 

ZDENÌK
TROŠKA
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PÁTRÁNÍ

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

MARTIN BRITTA
se narodil 12. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8. prosince
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří okolo 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a
hnědočerné rovné vlasy.

MARTIN BARTOŠÍK
se narodil 14. srpna 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. března
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 39 do 40 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Nosí plnovous.

Foto: internet

Slavný český režisér byl hlavní
hvězdou předpremiéry nové pohádky Čertoviny, která se promítala uplynulý pátek v prostějovském kině Metro 70, kde se mimo
jiných setkal i s nadějným prostějovským režisérem Michalem
Greplem.
 



„CHLAPE, JEŠTĚ
PÁR VTEŘIN, A JE
Z VÁS ŽENSKÁ!“
Pořadatel a moderátor
Michal Mucha
při Vánoční koupeli upozorňoval
na nebezpečí dlouhého pobytu
v ledové vodě přehradní výpusti
POÈASÍ v regionu
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SILVESTROVSKÝ

zpravodajství
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PROSTĚJOV, PLUMLOV Báječná podívaná, jinak to nazvat nelze! Organizátoři
silvestrovského ohňostroje v Prostějově
pro Večerník
sáhli tentokrát po zcela nové choreoMichal KADLEC
grafii celé akce. Světelná pyrotechnická
a Tomáš Kaláb
show byla velmi nápaditě doprovázena pohádkovými motivy, mluveným slovem i zpěvem. O atmosféru ohňostroje se tak postaraly ukázky z klasických českých pohádek
Zlatovláska, Tři oříšky pro Popelku, Tři bratři, Pyšná
princezna či z filmů Noc na Karlštejně a Páni kluci.
Tradiční Silvestrovský ohňostroj uspořádali o nedělním
podvečeru také na Plumlově. V širokém okolí vyhláše- 
nou atrakci museli organizátoři letos posunout dál od
dvouPodhradského rybníka, jelikož nebylo možné z technic 
kých důvodů snížit jeho hladinu. Krásu barevných kreací
24-25
to ovšem nikterak nesnížilo...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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2x foto: Michal Kadlec a 1x foto: Facebook

Předvánoční VÝBUCH

autoservisu! Jaké jsou NÁSLEDKY?
BYLI JSME
U TOHO

Popálený
mechanik
strávil svátky
v nemocnici
Martin ZAORAL

Supermarket    "
zjistili jsme
# $ %     & %    '  
%    "
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Výbuch a požár. Tak to vypadalo poslední předvánoční středu v prostějovském autoservisu na okraji Barákovy ulice. V objektu bývalých garáží byl naštěstí v tu dobu jediný pracovník, který
s četnými popáleninami skončil v brněnské nemocnici. Dle informací Večerníku zůstal v péči lékařů až do
konce roku, jeho zranění by však neměla být vážná a zanechat trvalé následky. Škoda tragédie se odhaduje
na jeden milion korun, příčiny jsou stále v šetření.
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➢

PROSTĚJOV Již více než rok
zeje prázdnotou jižní část budovy
hlavního
nádraží
v Prostějově. A tak pomalu zapomínáme na to, že tam kdysi
fungovaly bufet, restaurace i hotel. Majitel budovy, Správa
železniční dopravní cesty, se
dlouhodobě snaží najít zájemce,
který by pro uvolněné prostory
našel využití. Zatím však
marně...
>>>pokračování na straně 16

( %  )   %  %"&
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Tohle by ani slovutná Agentura Hóser nevymyslela! Prostějovští strážníci
řešili na Štěpána v centru
Prostějova vskutku velice choulostivý případ...
Vše se událo takto. V úterý 26.
prosince loňského roku něco
málo před polednem ohlásil personál jedné z prostějovských
provozoven poškození toalety.
„Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že si na toaletu šli užít sedmadvacetiletý muž
a osmatřicetiletá žena. Přitom se
jim podařilo utrhnout nádržku
na vodu. Obsluha veřejného WC
způsobenou škodu nebyla v tu chvíli schopna vyčíslit, takže kuriózní
záležitost dořeší příslušný správní
orgán. O tom strážníci dvojici i obsluhu samozřejmě poučili,“ popsala událost z červené knihovny
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. (mik)

PROSTĚJOV Maminka Veronika Berková z Výšovic se právem pyšní svojí dcerkou Anetkou, která se narodila na Štědrý den roku 2017. O osm dnů později Večerník zachytil i první prostějovské
dítě letopočtu 2018, které se stalo i premiérovým v rámci celého Olomouckého kraje.
Tento roztomilý titul přitom Prostějovu dlouhá léta unikal. Od včerejška jím je Viktorie Dobová
z Nezamyslic! Maminka Dagmar Crhonková přivedla svoji dcerušku na svět 1. ledna v 01:24 hodin. (mik)
První dojmy z obou mimořádných událostí si můžete přečíst na dvoustraně 24-25,
přehled narozených miminek z konce roku pak najdete tradičně na straně 6.

18010110045

 HOLKY SE NA JEŽÍŠKA
NA WC! NARODILY a NOVÝ ROK...
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Výkup areálu zchátralé

Úterý 2. ledna 2018
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STÍNY MINULOSTI
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STS v Konici finišuje 
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KONICE Před více než rokem radnice v Konici odkoupila zchátralý
objekt Kožetvorby, který hyzdí
hlavní náměstí. A v nákupech
zanedbaných nemovitostí v centru města se rozhodla pokračovat
i nadále. Odkup areálu bývalé STS
nacházející se naproti konického zámku však nebyl bez komplikací...
Hlavním motivem pro odkup areálu
STS bylo plánované vybudování
chodníku, který by měl propojit ulice
Chmelnice a Zádvoří. „Pomohlo by
to řešit kritickou situaci občanů, kteří
nyní musí chodit po silnici,“ zdůvodnil
tehdy starosta František Novák.
Areál bývalé Strojní a traktorové
stanice je dlouhodobě nevyužívaný.
Po revoluci byl v restituci vrácen
původním vlastníkům, provoz v něm

Napsáno
pred

31. 12. 2007

však brzy skončil a od té doby chátrá.
Jeho odhadní cena i s pozemky byla
stanovena na 1 800 000 korun.
Odkup však nebyl snadný. Před rokem
jej vlastnilo celkem patnáct osob
z různých koutů republiky, dva z nich
dokonce trvale žijí v USA. „Podařilo
se nám získat většinu areálu a zbytek
chceme v dohledné době odkoupit. Co
se týče plánovaného chodníku, máme
již zpracovanou studii a v nejbližší době
bychom se rádi pustili do přípravy
projektu na jeho výstavbu,“ vyjádřil se
aktuálně pro Večerník konický starosta
František Novák.
Velký otazník visí nad využitím budov, které nejsou v dobrém stavu. „Je
to velký objekt, pro který se nebude
snadno hledat využití. Jaké bude,
o tom budeme teprve diskutovat,“
konstatoval Novák.
(mls)
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PROSTĚJOV Tento Stín minulosti si lze představit jako mrak
výfukových plynů z pomalu popojíždějících aut. Nad Prostějovem se vznáší už opravdu hodně
dlouho. Přestože všichni vědí, že
město nutně potřebuje takzvaný
severní obchvat, žádný větší posun v této věci dlouho nenastal.
Vše vázlo zejména na výkupech
pozemků. Tato kapitola byla
uzavřena až ke konci uplynulého
roku, kdy se po dlouhodobém
pátrání a obrovském množství
vyjednávání podařilo vykoupit
všechny potřebné parcely. Největší investice v novodobých dějinách města by měla být dokončena nejpozději v roce 2022.
Výkupy pozemků pro severní obchvat dlouhá léta vázly. Olomoucký
kraj coby hlavní investor celé akce na-

bízel za metr čtvereční pozemku 600
korun, představy některých z vlastníků však byly často vyšší. Zásadním
problémem rovněž bylo dohledat
všechny majitele, přičemž o jedinou
parcelu se dělilo i osm lidí. Vykoupit
přitom bylo třeba zhruba dvě stovky
pozemků od 120 vlastníků.
Za tímto účelem byla začátkem
června 2016 založena speciální
Kancelář pro výkup pozemků,
ve které pracovali Jiří Rozehnal
a Roman Karšulín. Vlastníkům
přitom nenabízeli pouze odkup,
ale i směnu pozemků. Po velkém
množství jednání tato kancelář
úspěšně ukončila k 31. 12. 2017
svoji činnost. „Podařilo se zajistit
všechny pozemky potřebné pro
stavbu severního obchvatu města
Prostějova. Vše je připraveno, aby
se po Novém roce mohlo požá-
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dat o stavební povolení,“ potvrdil
Jaroslav Šlambor, uvolněný radní
statutárního města Prostějov a člen
vyjednávacího týmu.
Zástupci kanceláře nakonec nemuseli uplatnit vyvlastnění, jak se původně očekávalo. „Pouze v případě
nedohledatelných osob či dědiců
zesnulých lidí byl ustanoven opatrovník pro zastupování v celé věci.
Na něj se budou moci lidé obrátit
v případě svých nároků,“ vysvětlil
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer.
Severní obchvat by měl začínat
u kruháče, z něhož se z Olomoucké
ulice odbočuje k Tescu a vést by měl
až ke křižovatce ve směru z Prostějova na Smržice. „Zde by měla vzniknout rovněž nová kruhová křižovat-

ka,“ upřesnil Fišer. Obchvat by pak
měl následně pokračovat až k Tiché
a křižovatce u hřbitova v Mostkovicích. V tomto případě však má využívat zejména stávající komunikace.
Rozpočet na tuto zřejmě největší
investiční akci v porevoluční historii Prostějova se odhaduje na 400
milionů korun. Nejpozději do konce letošního března musí projekt požádat o dotace z evropských peněz,
zbytek zřejmě doplatí Olomoucký
kraj ze svého rozpočtu. „V případě
tak velké zakázky platí při výběru stavební firmy dlouhé odvolací lhůty. Je
tedy velmi pravděpodobné, že v tomto roce se ještě stavět nezačne, snad to
bude v roce příštím,“ odhadl Zdeněk
Fišer. Stavba by měla být dokončena
nejpozději v roce 2022.
(mls)

Nemocnice má nového ředitele
Odchod Ivo Vlacha z postu ředitele prostějovské nemocnice, který jako první avizoval už
před měsícem Večerník, byl definitivně potvrzen v uplynulých
dnech. Naši nemocnici bude
nově vést Zdeněk Horák.
Nemocnici v Prostějově, kterou
má už půl roku pronajatou společnost Agel, bude od 1. ledna 2008
vést Zdeněk Horák, bývalý šéf
nemocnice v Přerově. Ve funkci

ředitele prostějovského špitálu tak
nahradí Ivo Vlacha, který v čele
zdravotnického zařízení končí.
„Ze zdravotního důvodu jsem požádal o uvolnění z funkce. S vedením společnosti Agel jsme se dohodli, že odejdu k prvnímu lednu
příštího roku,“ řekl Večerníku Ivo
Vlach, podle něhož je Zdeněk Horák člověkem na svém místě. „Víc
se mi tuto situaci nepřísluší komentovat,“ dodal Vlach.

Budoucí ředitel prostějovské nemocnice se na svou novou práci
těší. „Považuji se za solidního manažera, který dokáže zastat pozici, na níž ho jeho zaměstnavatel
potřebuje. Nová práce je pro mě
výzvou a zároveň motivací,“ uvedl
Horák, který zná prostějovskou
nemocnici zatím jen jako návštěvník. „Nejprve si chci své nové pracoviště důkladně projít. Teprve
potom budu moci uvažovat o ně-

jakých změnách,“ podotkl Zdeněk
Horák.
Nového ředitele vedení Agelu
jmenuje počátkem příštího roku.
Zdeněk Horák přerovskou nemocnici úspěšně řídil téměř sedm
let, má atestaci ze všeobecného
zdravotnictví a bohaté zkušenosti z nejrůznějších manažerských
funkcí,“ konstatoval mluvčí společnosti Agel Tomáš Želazko.
Společnost Agel převzala pros-

tějovskou, přerovskou a šternberskou nemocnici 1. července
2007. Krátce nato začala ve svých
nových zařízeních provádět ekonomické a personální audity, které
probíhají ještě v těchto dnech.




   
Bylo tehdy veřejným tajemstvím,
že Ivo Vlach neodcházel z vedení prostějovské nemocnice pouze kvůli zdravotním důvodům.
Vždyť hned vzápětí se stal náměstkem hejtmana Olomouckého kraje! Dlouhá léta, když byl
prostějovský špitál v režii kraje,
ho však držel doslova nad vodou.
Ovšem ani po půl roce a masivních investicích nového vlastníka
se nedokázal při roční závěrce
dostat z červených čísel. Ostatně
ani Zdeněk Horák se v křesle ředitele neudržel moc dlouho, už
po dvou letech odešel šéfovat karlovarské nemocnici. Dnes je však
podstatná skutečnost, že nemocnice v Prostějově pod vedením
soukromého vlastníka prosperuje
a lékařská péče je na čím dál tím
vyšší úrovni. A o tom to přece je...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Edvarda Valenty
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Opil se na sociálce!

V průběhu osmi hodin během středy 27. prosince 2017 byly odvezeny
tři osoby na záchytnou stanici do
Olomouce. Prvního opilce nahlásila pracovnice odboru sociálních
věcí. Podnapilý klient se nacházel na
chodbě úřadu. Nebyl schopen chůze a padal na zem. Přivolaný lékař
shledal osmadvacetiletého muže
schopného převozu na záchytku.
Provedenou orientační dechovou
zkouškou bylo u něj změřeno 2,10
promile alkoholu. Další dvě opilé
osoby byly ohlášeny na linku 156 ve
večerních hodinách, a to v ulici Říční. Tentokrát se jednalo o osmatřicetiletého muže a sedmašedesátiletou ženu bez domova. Oba byli ve
stavu, kdy nekontrolovali své chování. Leželi na zemi a nemohli ani
vstát. Dechovou zkoušku odmítli,
přesto bylo rozhodnuto o jejich převozu do protialkoholické záchytné
stanice k vystřízlivění.

   

Strážníkům plivl
na auto

V pondělí 18. prosince večer loňského roku strážníci uslyšeli křik muže.
Na Žižkově náměstí byl spatřen mladý pár a podnapilý muž pokřikoval
na všechny kolem sebe. Byl vyzván
k uklidnění se, zanechání hlučných
projevů a prokázání totožnosti. Na
výzvy dotyčný nereagoval a agresivita
jednadvacetiletého muže se vůči strážníkům začala stupňovat, když plivl na
služební vozidlo, kopl do dopravní
značky i do skleněné výlohy. Slečna
se pokoušela přítele uklidnit, ale marně. Muž strážníkům nadýchal 1,95
promile alkoholu. Teprve při rozhodování strážníků o převozu muže na
záchytku se dotyčný značně uklidnil.
Přítelkyně přislíbila, že na něj dohlédne a postará se o něj. Přestupky proti
veřejnému pořádku, kterých se mladý muž dopustil, projedná příslušný
správní orgán.

Zaspal Ježíška

Dvě hodiny po půlnoci na Štědrý
den bylo přijato telefonické oznámení od servírky herny o podnapilém
hostu, který přišel do provozovny
a usnul u stolu. Na místo byla vyslána
hlídka, která zjistila čtyřiadvacetiletého muže. Spáče strážníci vzbudili
a ten poté z baru odešel domů.

Ležela u přechodu

Ve večerních hodinách pátku 15.
prosince loňského roku bylo přijato
oznámení o ležící opilé ženě na zemi
u přechodu pro chodce v okrajové
části města. Zjištěna zde byla třiapadesátiletá spící žena. Strážníci dotyčnou probudili, postavit na nohy
se jim ji ovšem nepodařilo. Dáma
uvedla, že byla na večírku a přehnala
to s konzumací alkoholu. Dechovou
zkoušku odmítla, ale přivolaný lékař
záchranné služby rozhodl o jejím
umístění do protialkoholické záchytné stanice v Olomouci.

Půjčila si jeho boty
V pátek 22. prosince 2017 ve večerních hodinách bylo na lince 156
přijato oznámení muže, který sdělil,
že má problémy se svojí přítelkyní.
Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že si žena šla zakouřit
v jeho teniskách. To se muži nelíbilo,
a proto se obrátil na strážníky. O protiprávní jednání nešlo.
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Pistole prý mladík koupil volně na ulici!



PROSTĚJOV V dnešní době jde podle všeho celkem lehce koupit nelegálně jakoukoliv zbraň i v Prostějově. Tedy alespoň pistoli určitě. Prostějovští strážci zákona po dvou měsících zveřejnili
podrobnosti k případu, který opravdu zaráží. Mladý muž doma
přechovával dvě nelegálně držené pistole. Policistům pak tvrdil,
že je normálně koupil venku na ulici! Mladíka nahlásil jeho otec,
což udělal správnou věc.

Michal KADLEC
„V listopadu roku 2017 přijali prostějovští policisté oznámení od čtyřiapadesátiletého muže, kdy se od svého
dvaatřicetiletého syna dozvěděl, že má
doma nelegálně držené zbraně. Při následné kontrole v bytě pak pod postelí
opravdu nalezl dvě samonabíjecí pis-

tole,“ sdělil nyní až po dvou měsících
od případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Na místo se okamžitě vydali policisté,
kteří oznámení otce potvrdili. „Pistoli maďarské výroby ráže 9 milimetrů
Browning s třiatřiceti náboji a českou
pistoli ráže 7,65 milimetrů Browning

Zloděj si vybral peníze
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s osmi náboji zajistili. Ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu nedovoleného ozbrojování.
Při výslechu muž uvedl, že není držitelem zbrojního oprávnění a pistole
měl zakoupit před několika lety od
neznámého muže na ulici,“ prozradil

mluvčí prostějovské policie. „Nyní již
obviněnému muži v případě odsouzení za opatření a držení těchto věcí
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky a propadnutí věci,“ vyjádřil se
Kořínek k možnému trestu pro mladíka.

Mladíci se na Vánoce nechali okrást
PROSTĚJOV Během soboty 23.
prosince a neděle 24. prosince
loňského roku přišli dva
mladí muži z Prostějova
o své mobilní telefony
značky iPhone. Zatímco ten první venku
na ulici, druhý podle
všeho v baru. Škody
jdou do desítek tisíc korun.
K prvnímu případu pravděpodobně
došlo v sobotu dvě hodiny po
půlnoci v Budovcově ulici. „Podle
slov pětadvacetiletého muže do něho
měl při chůzi po chodníku vrazit
nezjištěný muž. Po střetu měl mladík
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upadnout na zem. K jeho
zranění nedošlo a tak vstal a pokračoval
v chůzi domů. Po příchodu domů zjistil, že mu v takzvané klokaní kapse
v přední části bundy chybí jeho mobilní telefon typu iPhone 7 Plus. Vrátil se

tedy na místo svého pádu, ale telefon
tam nenašel. Proto celou věc oznámil
policistům s podezřením, že mu byl
přístroj neznámým pachatelem odcizen. Vzniklou škodu vyčíslil na 22
451 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu zatajení věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke druhému případu pak došlo na
Štědrý den v době od půlnoci do půl
čtvrté ráno. „Čtyřiadvacetiletému

muži měl telefon typu iPhone 7
odcizit neznámý pachatel z příruční
tašky pravděpodobně v jednom
z prostějovských barů. S telefonem
měl muž přijít také i o peněženku
s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí šest tisíc
korun. Celkem byla způsobená škoda
vyčíslená na dvaadvacet tisíc korun.
Pachateli tohoto skutku v případě
dopadení a prokázání viny za přečin
krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky,“ uvedl
František Kořínek.
(mik)

Prodavačka honila zloděje,  4 
ten skončil V POUTECH „Jenom jsem se opřel,“ tvrdí mladík

PROSTĚJOV Na Štěpána se rozhodl krást devatenáctiletý mladík.
Zachtělo se mu pyrotechniky, na
kterou ale neměl peníze. Prodavačka
petard však zlodějnu odhalila a začala
mladíka pronásledovat. Na pomoc jí
přispěchali přivolaní strážníci...
„Strážníci přijali v úterý šestadvacátého
prosince na lince 156 oznámení od
ženy, která pronásledovala muže
podezřelého z krádeže zboží v jejím
obchodě. Do uvedené lokality byla
ihned vyslána hlídka. Jakmile ji muž

uviděl, odhodil odcizené petardy
do křoví. Jelikož se za přítomnosti
hlídky v průběhu řešení situace pokusil o útěk, byly použity donucovací
prostředky. Spoutaný mladík se přiznal,
že do zmíněného obchodu chodí krást
opakovaně. Podle prodavačky jednání
devatenáctiletého mladíka nikdy nikde
nehlásila,“ popsal událost Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov s tím, že přestupkové jednání
mladého muže bylo předáno k dořešení
příslušnému správnímu orgánu. (mik)





PROSTĚJOV Prostějovští strážníci
zadrželi skupinku mladíků, která
rozbila výlohu na obchodě v centru
města. Jeden z chlapců tvrdil, že se
o sklo ve výkladu jen neopatrností
opřel. Majitel prodejny nedokázal
škodu ihned vyčíslit, takže si mladíky
pozve na „pohovor“ správní orgán.
„Před půlnocí ve středu sedmadvacátého prosince bylo přijato oznámení o rozbité výloze v centru města.
Vzápětí nato další oznamovatel nahlásil, že sleduje skupinku osob, která
utekla od rozbitého výkladu obchodu.

Na obě místa byly vyslány hlídky,“
sdělila Večerníku Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov
a popsal další děj: „Strážníci zadrželi
dva mladíky, při zjišťování totožnosti
se k nim přidal osmnáctiletý kamarád.
Ten tvrdil, že zakopl a výlohu rozbil
omylem. Oznamovatel, který skupinku sledoval, se k hlídce nepřihlásil.
K obchodu byla přivolána odpovědná
osoba, která však způsobenou škodu
vyčíslit nedokázala. Celá záležitost
byla předána k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.
(mik)
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Tomáš K. se s bratrem Miroslavem
měl zaplést do hromadné mely

PROSTĚJOV Časy se mění. Pořádná rvačka patřila k vesnické
zábavě jako voda do betonu. V dnešní době však můžete za
účast v takové bitce skončit až před tribunálem. Záchranáři
případně lékaři na úrazovce totiž mají povinnost hlásit policii
zranění, která byla způsobena fyzickým napadením. Pokud se
nejedná o vážnější újmu, končí případ obvykle v přestupkovém řízení. Poněkud jinak tomu ovšem bylo v případě Tomáše
K. z Prostějova, který dle obžaloby měl vyprovokovat hromadnou rvačku po akci v„Metlích“, do níž se měl zapojit i jeho bratr.
Oba sourozenci na první pohled působili jako typičtí „frajírci“,
jejich trestní rejstřík je však čistý a i tentokrát vyvázli bez trestu.
Večerník tomu byl svědkem.

MArtin ZAORAL
K celému incidentu došlo 18. června
2017 po třetí hodině ráno před místní sokolovnou. „Na zábavě jsem byl
i s bratrem, dal jsem si asi pět panáků.
Když jsem po skončení akce vyšel
ven, viděl jsem, jak se před sokolovnou tvoří hloučky. Upadl jsem a měl
jsem strach, aby se mi něco nestalo,
takže jsem raději koukal zmizet,“ řekl
před soudem nepříliš přesvědčivě
obžalovaný Tomáš K., který původně na Policii ČR jakoukoliv výpověď
odmítl.

Poškozený celou věc viděl poněkud
jinak. „Kamarád Marek slavil narození dítěte. Tak jsme jeli do ´Metel´. Po
skončení akce jsme čekali venku. Přišli ke mně dva neznámí muži a jeden
z nich mi bezdůvodně dal facku. Myslím si, že to byl obžalovaný. Nedal jsem
si to líbit. Pak mě ještě někdo praštil,
nevím ale přesně, kdo to byl. Nakonec
jsem skončil se zraněním v nemocnici.
Mnohem hůř na tom byl Marek, který
na chvíli upadl do bezvědomí, a museli
jsme ho křísit. Co se nám podařilo zjistit, tak na něj zaútočil Daniel V.,“ vypověděl poškozený Josef F.
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Předminulý pátek 22. prosince 2017 dopoledne se dosud
neznámý pachatel vloupal do
osobního automobilu značky
Volkswagen
zaparkovaného
u hřbitova v Brněnské ulici.
Pohnutkou mu k tomu pravděpodobně byla dámská kabelka
položená na podlaze u sedadla
spolujezdce. Do vozidla vnikl po
rozbití skleněné výplně pravých
předních dveří. Spolu s kabelkou
její devětašedesátiletá žena přišla
i o dioptrické brýle a peněženku s osobními doklady, dvěma
platebními kartami a finanční
hotovostí 3 000 korun. Následně pachatel jednu z odcizených
platebních karet využil k výběru
hotovosti z bankomatu ve výši
dvacet tisíc korun. Celková výše
způsobené škody byla vyčíslena
na 33 200 korun na odcizených
věcech a vybraných penězích a na
4 000 korun na poškození automobilu.

Ukradl kolo dámě

V době od 22. do 27. prosince
loňského roku se dosud nezjištěný pachatel vloupal do sklepní
kóje panelového domu v ulici
Václava Špály, kam vnikl bez poškození dveří vstupních i dveří
do suterénu. Poté násilím odstranil petlici jedné z kójí a odcizil z ní dámské horské jízdní
kolo s drobným příslušenstvím.
Majiteli kóje tímto jednáním
způsobil škodu vyčíslenou na 4
200 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu krádeže. Za ty mu v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Nadýchalpřesdvěpromile

V neděli 17. prosince 2017 přibližně dvě hodiny po půlnoci
kontrolovali policisté v Palackého ulici osobní automobil značky Renault a jeho pětatřicetiletého řidiče. Provedenou dechovou
zkouškou změřili hodnotu 2,03
promile alkoholu v dechu. Řidič
souhlasil a přiznal požití alkoholu před jízdou. Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži hrozí
vězení na šest měsíců až tři roky.

A také cyklisté pili...
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Z dalšího průběhu hlavního líčení
vyplynulo, že právě kvůli napadení
ze strany Daniela V. se má celým
případem zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů. Případ, ve kterém by tedy měl v pozici
obžalovaného figurovat příslušník
policie, však až před soud zatím nedoputoval.
Rvačka před sokolovnou byla zachycena kamerovým systémem. Při
jeho promítání se do té doby suverénně působící obžalovaný ohlížel na
všechny strany a zdálo se, že mu řádně zatrnulo. Z videa však nebylo jasně patrné, kdo přesně je v hromadné
mele útočník a kdo oběť. Nebylo ani
možné rozeznat jednotlivé obličeje.
Následně ani jeden z předvolaných

svědků nevypověděl, že by opakovaně útočil právě obžalovaný.
Z tohoto důvodu státní zástupkyně navrhla, aby celá věc byla překvalifikována
na přestupek. K jejímu názoru se přiklonil i soud. „Hromadnou rvačku několika
osob odstartovala facka, kterou dostal
poškozený Josef F. Soud má za to, že
oním útočníkem mohl být obžalovaný
Tomáš K. Nebylo však prokázáno, že by
útočil opakovaně, navíc prvotní útok na
poškozeného nebyl natolik razantní, aby
bylo možné jej kvalifikovat jako trestný
čin výtržnictví,“ odůvodnila toto rozhodnutí soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek těsně po skončení hlavního líčení nebyl pravomocný,
obě strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

Prostějovští policisté zjistili také
dva silně podnapilé cyklisty.
Prvním byl v pátek 15. prosince
2017 po dvaadvacáté hodině ve
Vrahovické ulici kontrolovaný
šestapadesátiletý muž. Tomu
změřili hodnotu 1,88 promile
alkoholu v dechu. Druhým pak
byl v pondělí 18. prosince krátce po půlnoci v ulici Na Hrázi
kontrolovaný čtyřiačtyřicetiletý
muž. Ten nadýchal ještě o jedno
promile více, tedy 2,88 promile
alkoholu v dechu. Oběma cyklistům policisté zakázali další
jízdu. Pro své jednání jsou podezřelí z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za ten jim
hrozí pokuta od 2 500 do 20 tisíc
korun.
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Jiří KOPECKÝ
26. 12. 2017 55 cm 4,95 kg
Protivanov

Damián MIŽIKÁR
19. 12. 2017 49 cm 4,50 kg
Prostějov

Matias ŠUSTR
18. 12. 2017 51 cm 3,25 kg
Držovice

Aneta BERKOVÁ
24. 12. 2017 50 cm 3,40 kg
Výšovice

Matěj HRADIL
19. 12. 2017 52 cm 3,70 kg
Němčice nad Hanou

Viktorie DOBOVÁ
1. 1. 2017 50 cm 2,95 kg
Nezamyslice

Úterý 2. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel) Koledy, tvoření vánoční výzdoby i přípravu přáníček si na
konci loňského roku užívali i pacienti v Nemocnici Prostějov.
Na ty, kteří nemohli trávit v kruhu rodiny ani Štědrý den, pak
čekala i tradiční večeře s rybou a salátem a také nadílka dárků.
„Adventní období a s ním spojené zvyky jsou pro všechny pacienty velmi významné a oblíbené, ať už jsou to děti na dětském
oddělení, nebo senioři v léčebně dlouhodobě nemocných. Bez
ohledu na věk proto u nás pacienti nepřišli o mikulášskou nadílku a ještě v těchto dnech si mohou vychutnávat tvorbu vánočních dekorací i adventní program,“ vyjmenovává Marie Jouklová,
hlavní sestra Nemocnice Prostějov.
Prostory prostějovské nemocnice zdobily a leckde ještě zdobí vlastnoručně vyráběné dekorace a na chodbách i pracovnách oddělení
se blýskají nazdobené stromečky. Vánoční atmosféru pak podtrhoval
i bohatý vánoční program, který zahrnul zábavné aktivity i koledování a ještě v posledním předvánočním týdnu nabídl dvojici adventních koncertů napříč odděleními nemocnice. Těm, kteří nemohli
vstát z lůžka, navíc přijel pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia zazpívat až k lůžku a na program bylo zařazeno i vánoční koledování ve vestibulu Nemocnice Prostějov, kdy se koledování u houslí
a flétny mohli zúčastnit pacienti i zaměstnanci nemocnice.
„Vánoční svátky jsou svátky kruhu rodiny, a byť se snažíme všem pacientům umožnit, aby byli na Štědrý den doma, někdy to zdravotní
stav zkrátka nedovoluje. V rámci našich možností jsme jim tak v našich prostorách svátky alespoň připomenuli a vyšli jim vstříc, pokud
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měli nějaká přání,“ prozradila Marie Jouklová s tím, že pro pacienty
nemocnice připravila kuchyně tradiční večeři zahrnující smažené
rybí filé a salát doplněný o ovoce. Těm, kteří musí dodržovat dietu,
pak bylo k dispozici alespoň rybí filé a bramborová kaše.



Vánoce slavili také v nemocnici

Z NEMOCNICE ...

Lukáš KRAMPOL
18. 12. 2017 51 cm 3,65 kg
Pivín

Sára PŘECECHTĚLOVÁ
18. 12. 2017 50 cm 3,50 kg
Prostějov
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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.
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Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz

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

Theodor BRABEC
17. 12. 2017 46 cm 2,30 kg
Stražisko-Maleny

Matyas POLES
16. 12. 2017 51 cm 3,50 kg
Ludmírov

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!

Vanesa NEZHYBOVÁ
17. 12. 2017 49 cm 2,60 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, zdraví, pejsci

BLAHOPØEJEME!!!
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Michal KADLEC

hlídky vyjížděly k drobným potyčkám
vyvolaným převážně zvýšeným požíváním alkoholu, při nich ale nedocházelo
k ničemu, co by bylo takzvaně přes hranu,“
sdělil Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Poměrně více práce měli ještě strážníci
Městské policie Prostějov. „Odchytili jsme na ulicích tři psy, kteří utekli
z domu svým páníčkům, protože je vylekaly pyrotechnické kousky některých
osob. Jedno zvíře jsme už na Nový rok
v ranních hodinách vrátili majiteli. Během Silvestra strážníci vyjížděli ke třem
případům rvaček před různými restauracemi. Když ale naše hlídky i hlídky
Policie ČR dojely na místo, situace se

vždy zklidnila a šlo už jen o takové pošťuchování,“ informoval Večerník Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
„Na Plumlovské ulici jsme pak v noci
řešili případ, kdy mladý muž hodil do
odpadkového koše silnou petardu. Následkem toho se koš zcela roztrhl, mladíka se strážníkům podařilo na místě
zadržet. Jinak bych neřekl, že letošní Silvestr nějak vybočil z běžného průměru.
Uvidíme ale, až v prvních dnech roku
proběhne kontrola městského majetku,
zda došlo k nějakým dalším škodám. Ty
nám samozřejmě mohou být dodatečně
hlášeny i od soukromých osob,“ uvedl
šéf prostějovských strážníků.
Poměrný klídek prožívali během novoročních oslav i lékaři

prostějovské záchranky. „V celém
Olomouckém kraji jsme nyní zaznamenali celkem 174 výjezdů, což je
zhruba o třicet méně než v předchozím
roce. Zhruba třetina našich zásahů se
jednala událostí v Prostějově. Většinou šlo o zranění v obličeji, na hlavě,
dolních končetin a v jediném případě
naši lékaři ošetřovali osobu poraněnou
na ruce po výbuchu petardy. Šlo ovšem jen o lehké poranění,“ sdělil Pavel
Lampa, tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého kraje. „Letošní silvestrovské a novoroční
oslavy bych charakterizoval jako klidné, spíše mi připadá, že šlo o běžnou
večerní oslavu všedního dne, kdy mají
lidé po výplatě,“ dodal s úsměvem.
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PROSTĚJOV Solární lavička kupodivu potřebuje ke svému provozu energii slunce, jehož svitu je v našich zeměpisných šířkách v zimě poskrovnu.
Nějak tak se mlčky předpokládalo, že jejich funkčnost bude v zimních
měsících zásadně omezena. Ne tak v Prostějově.
Občané Prostějova jsou zřejmě natolik znalí, že v tomto smyslu na magistrát ani
nevznesli žádný dotaz či stížnost. Přesto situaci vysvětlila energetička Odboru
správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova Kateřina Vosičková.
„Solární lavičky v zimním období opravdu nefungují, neboť intenzita slunečního
záření není v zimních měsících natolik dostatečná, aby se baterie ze solárních
panelů zvládala dobíjet. Z tohoto důvodu jsou dálkovým řízením solární lavičky
odpojené,“ potvrdila vcelku správné podezření na důvod nefunkčnosti.
Vzhledem k blízkému zdroji elektrické energie se podařilo najít řešení aspoň
u lavičky u kina Metro 70. V polovině prosince byla tato lavička nestandardně upravena tak, aby byla v zimních měsících napájena nejen ze solárních panelů, ale
i z blízkého zdroje elektrické energie a poskytovala tak plnou funkčnost i v zimních
měsících. Celou tuto úpravu v hodnotě cca 350 euro provedl dodavatel zdarma.
Jestli se tím lavička zdarma nezměnila na elektrické křeslo, ukázala až praxe. (tok)

 Jak hodnotíte již schválený nejdůležitější dokument města?
„Jedná se o proinvestiční rozpočet. Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve
výši 330 milionů korun, z toho stavební
činí 299 milionů, přičemž jde o šedesát
projektů. Dohromady to je téměř třicet
procent z celkového rozpočtu. Navíc
náklady na opravy a údržbu jsou plánovány ve výši 48,5 milionu korun, což je
4,4 procenta z celkového rozpočtu. Ten
je sestaven v souladu se střednědobým

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v posledním čísle roku 2017,
zastupitelé většinou hlasů schválili
letošní rozpočet statutárního města
Prostějova. Na jeho tvorbě se významně podílel také radní a předseda finančního výboru Bedřich
Grulich (ČSSD).

výhledem rozpočtu na roky 2019 až
2022. V kontextu se jedná o strategický
materiál zpracovávaný pro magistrát
nezávislou externí firmou na základě legislativní povinnosti. Zahrnuje analýzu
finančního zdraví, trendy financí, stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení a možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření. Součástí rozpočtu
je řada projektů ve prospěch životního
prostředí, máme ambici realizovat strategické nákupy pozemků pro výsadbu
zeleně kolem města. Investice a opravy
jsou orientovány na snížení provozních
nákladů majetku. Plán příjmů se již
tradičně nenavyšuje díky zvýšené dani
z nemovitosti, kterou město dlouhodobě drží na stejné úrovni, i když legislativa
takové navýšení umožňuje.“
 Nejenom některé zastupitele překvapil poměrně velký „schodek“ ve
výši zhruba 198 milionů korun. Má
Prostějov skutečně dostatečné finanční rezervy na pokrytí tohoto deficitu?
„Ano. Tyto financující operace, chcete-li
deficit, budou ve sto procentech sanovány prostřednictvím užití rezerv města,

zejména fondu rezerv a rozvoje. Ten je,
respektive bude naplněn díky výbornému hospodaření nejen v uplynulém
roce, ale i v předchozích letech. Částečně
se jedná o vratku finančních prostředků
z nerealizovaných investic, ale rovněž
z dokončených investic, u nichž bylo dosaženo značných úspor. Někteří zastupitelé budou po zkušenostech překvapeni
za každých okolností... Pokud v ekonomice něco nevím, mohu si to spočítat.
V politice je mnoho neznámých, a pokud s nimi někdo umí účelově zacházet,
může být úspěšný.“
 V rozpočtu jsou tedy zahrnuty rekordní stavební investice. Jak hodnotíte tuto skutečnost?
„Investice, obnova a modernizace majetku
nejsou projídání. Kdy investovat, pokud
ne zrovna v době růstu ekonomiky? Navíc i nadále zůstává úvěrová angažovanost
města na nule. Všichni si pamatujeme
dobu, kdy byly zastaveny na celostátní
úrovni investice. A co je ještě horší, projektová příprava. Říkalo se tomu škrty, málem
jsme se proškrtali do Řecka a nezaměstnanost se rapidně zvýšila. Zaměstnavatelé se

musí o své zisky podělit se zaměstnanci ve
formě mezd a benefitů, město musí zajistit
vyšší kvalitu života svým občanům, a to
například i ve formě investic. Samozřejmě
je nutné jednotlivé investice posuzovat
i z hlediska následujících, případně zvýšených provozních nákladů.“
 Připravuje se projekt na výstavbu
krytého plaveckého bazénu, na který
si však magistrát bude muset zřejmě
vzít úvěr. Jak moc tato skutečnost zahýbe hospodařením města?
„Zvládneme to. Půjde ovšem o výši této
investice. Pokud zvolíme ´odlehčenou´
variantu bazénu v hodnotě zhruba 250
až 300 milionů korun, tak jsme schopni
tuto akci pokrýt z vlastních zdrojů, a to
bez úvěru. Financování bychom rozdělili do dvou let. Pokud vezmeme úvěr, tak
splátky budou na deset let ve výši 25 až
30 milionů korun ročně. Toto nijak dramaticky neovlivní hospodaření města.
Pokud však půjdeme do varianty 440
milionů korun plus DPH, které by činilo
zhruba dvaadevadesát milionů korun,
jednalo by se o celkovou částku zhruba
532 milionů korun. A v tomto případě

 

bude úvěr zřejmě nevyhnutelný. Splátky
pak na deset let budou činit asi padesát
milionů korun ročně. Toto již určitě zasáhne financování města, a to tak, že se
sníží objem investic na sto až sto padesát milionů korun ročně. Tím poklesne
možnost města zahajovat další investiční
akce, zejména pak většího charakteru.
Proto by se při rozhodování o této investici měl použít rozum a nenechat vítězit
předvolební emoce. Dovolte mi na závěr
zmínit, že město Prostějov obhájilo při
hodnocení finančního zdraví opět nejvyšší možnou známku AA, tedy výbornou. Výborná známka je u měst velmi
vzácná!“
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PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA
ROVINU“ a v němž se známých osobností ptáme na
aktuálně žhavá témata,
pokračuje dalším dílem.
Poté, co jsme vyzpovídali zástupce Rady statutárního města Prostějov,
vyslance podnikatelské
sféry a osobnost z kulturní či společenské oblasti
přichází na řadu jako poslední nejen ve čtvrté rundě, ale i v celém letošním
roce vybraný pracovník ze
státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

 6
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BEZ VÁŽNÝCH INCIDENTŮ A ZRANĚNÍ

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kontroverzní stavba naproti supermarketu Albert
v Plumlovské ulici neustále vyvolává
záporné emoce. A to nejenom nebývale vysoká betonová zeď, ale rovněž
i betonové monstrum, které vyrůstá
za ní. Stavba, která se po architek -G% H*I  -    
tonické stránce naprosto vymyká 0 
  "E-< 1  -% """ Foto: Michal Kadlec
běžným zvyklostem, je trnem v oku
i mnoha prostějovským komunálním Větší ohyzdu a hrůzu jsem v životě že v uvedeném prostoru v Plumlovské
politikům.
neviděl. Pokud takto funguje staveb- ulici se musí umisťovat pouze stavby
ní úřad a něco takového povolí, mělo o minimální výšce deseti a maximální
by se zvažovat, zda taková instituce devatenácti metrů! Vámi kritizovaná
Novostavbu dlouhodobě peskují radní vůbec k něčemu je,“ láteřil na jednom stavba má metrů čtrnáct a je první, kteVáclav Šmíd (KSČM) a zastupitel Petr z posledních jednání prostějovského rá v této lokalitě stojí. Brzy přibudou
Kousal (KDU-ČSL), kteří bydlí hned zastupitelstva v uplynulém letopočtu další. Musíme si na tuto skutečnost
kousek vedle v krásné vilové zástavbě zástupce opozice.
zvykat, smiřte se s tím,“ kontroval Jan
mezi Čechovicemi a Domamyslicemi. Na jeho slova hned v obřadní síni radni- Košťál.
Primátorka Alena Rašková (ČSSD) ce odpověděl vedoucí stavebního úřa- Nu což, člověk se dokáže smířit s ledokonce předloni podala stížnost Kraj- du. „Co je estetické nebo neestetické, je dasčím, ale pokud na okraji Prostějova
skému úřadu Olomouckého kraje. Nic pouze subjektivní kategorie. Já osobně bude stát betonové monstrum obehnanepomohlo, majitel po krátké přestávce bych si netroufal posuzovat stavbu, kte- né vysokou zdí, určitě to nedělá dobrou
nyní opět pokračuje ve stavbě. „Byli jste rá je ještě nedokončená. My se řídíme vizitku lidem, kteří z tohoto směru přise teď někdo podívat v Plumlovské? územním plánem města a ten hovoří, jíždějí do Prostějova poprvé...

čilo se ani v otázce cyklostezky. „Většina
trasy plánované cyklostezky už probíhá
na katastru Seloutek a Určic, takže její vybudování nezáleží pouze na našem městě,“ připomněl Pavel Smetana, náměstek
prostějovské primátorky, který má dopravu na magistrátu v gesci.
Stejně tak v areálu centra do konce roku
nevyrostlo původně avizované modulární bydlení. To je další cestou k rozšíření
kapacity, když poptávka po ubytování
obecně přibývá. První dvě modulární
jednotky měly vzniknout v rámci pilotního projektu a věc byla diskutována na
radě města už v polovině října. Podle informací Večerníku však zatím na radě
není dostatečná vůle mezi koaličními
partnery, takže prospěšné a široce
využívané řešení moravské firmy z Vizovic je stále pouze na papíře. „Vzhledem ke skutečnostem lze konstatovat, že
pomoc pro osoby bez přístřeší v zimním
období by tak měla být zajištěna,“ konstaPROSTĚJOV Bujaré oslavy Silvestra a Nového roku provázejí každoročtoval Jan Kalla.
ně zvýšený počet výjezdů policistů, hasičů i lékařů záchranné služby. Jak
ale Večerník zjistil, letos na území Prostějova nedošlo k žádným závažnějším incidentům, a až na jednu výjimku ani k žádným zraněním osob. Na
druhé straně velitel prostějovské městské policie Jan Nagy Večerníku prozradil, že strážníci odchytili tři psy vylekané od silvestrovské pyrotechniky a v Plumlovské ulici dopadli mladíka, který hodil petardu do koše na
odpadky. Ten byl roztrhán na cucky...
mo v Mohelnici,“ uvedl Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchrannéHasiči během Silvestra a Nového roku ho sboru Olomouckého kraje.
vyjížděli k případům požárů v celém V Prostějově ale častěji zasahovali poliOlomouckém kraji celkem patnáct- cisté a strážníci. „Během jedenatřicátého
krát, na Prostějovsko ovšem naštěstí ani prosince a prvního ledna jsme zaznamejednou. „I přesto se jednalo o náročné nali daleko více oznámení než v běžných
zásahy v podobě požárů či pomocí u do- dnech, ale to je celkem logické. Oproti oslapravních nehod. To vše se stalo převážně vám Silvestra a Nového roku z předešlých
na Šumpersku, Olomoucku nebo pří- let ale nic nevybočovalo z normálu. Naše
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informoval o přípravě na blížící se mrazy
Kalla. A lůžek bude mít každopádně letos
víc, protože jedna z členek komise dopravila do centra čtyři kvalitní vojenská skládací lůžka, která jsou na chatě nevyužitá.
Pracovní návštěva tak operativně přinášela své ovoce.
„Jako každý rok jsme byli připraveni nejen přes vánoční svátky a Nový
rok, ale také přes celé zimní období
poskytnout pomoc každému, kdo to
potřeboval a bude potřebovat. Přestože jsme zaplněni, dochází k průběžné obměně klientů, takže nějaká
volná místa se vždycky najdou. Určitě
neodmítneme nikoho, kdo přijde požádat o pomoc. Může přespat zdarma
na rozkládacím lůžku, stejně jako je
bezplatný pobyt přes den na denním
centru. Pokud lidé potřebují zachránit před umrznutím, pomoci se jim
dostane, a sice veškeré zdarma,“ ujistil
členy komise Kalla.
Ředitel centra také rekapituloval dění
v centru za poslední období loňského
roku, kdy se Azylové centrum zapojilo

Přestože v rámci jednání třetího dne
byly na programu už jen diskusní body
ohledně nedávných usnesení rady
města, dále o plnění úkolů vytýčených
zastupitelstvem a posledním bodem
byly dotazy a připomínky zastupitelů,
ve skutečnosti se v obřadní síni radnice
celé dvě hodiny hovořilo pouze o problémech se společností Manthellan.
O slovních přestřelkách mezi opozicí
a koalicí na toto téma informujeme na
straně 13 dnešního vydání Večerníku.
Po dvou hodinách se ale 20. prosince
zastupitelé rozešli přece jen s úsměvy
na tvářích. „Chtěl bych poděkovat
všem kolegům za spolupráci v za-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV To je pěkný vykuk! Staršího muže nachytali policisté na Vojáčkově náměstí za volantem opilého. Na tom by ještě nebylo nic divného,
takových případů je bohužel hodně. Ale aby měl řidič na svém autě falešné
registrační značky, to už je na pováženou!
„Ve čtvrtek jedenadvacátého prosince 2017 před sedmnáctou hodinou kontrolovali policisté dopravního inspektorátu na Vojáčkově náměstí v Prostějově
osobní automobil typu Volkswagen Passat a jeho šestapadesátiletého řidiče.
Provedenou dechovou zkouškou řidiči změřili hodnotu 0,71 promile alkoholu
v dechu. Muž se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití dvou jedenáctistupňových piv krátce před jízdou,“ informoval o celkem banálním případu
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Banalita však šla stranou v okamžiku, když policisté zjistili, že na autě jsou falešné
značky! „Kontrolou vozidla zjistili, že to je trvale vyřazeno z provozu a že registrační značky, kterými je opatřeno, jsou falzifikáty. Muž na místě přišel o své řidičské oprávnění a musel zajistit odstranění vozidla z komunikace. Protože vozidlo
nebylo technicky způsobilé k provozu na komunikacích, muselo být odstraněno
odtahovou službou,“ uvedl Kořínek. „Muž je pro své jednání podezřelý z několika
přestupků podle zákona o silničním provozu. Za ty mu hrozí pokuta až do výše
dvacet tisíc korun a zákaz řízení na dobu od šesti měsíců do jednoho roku,“ dodal
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

V posledních okamžicích historicky
nejdelšího zastupitelstva se obřadní
síní rozlehl dokonce smích. „Paní
primátorko, minulé úterý jste nám slibovala večeři, když skončíme do šesti
do večera. Nestihli jsme to, takže jdeme
na tu večeři nyní?“ zeptal se František
Švec (nezařazený). „Měli jsme to stihnout v to úterý a jít se najíst, taky mě
to mrzí,“ ozval se František Jura (ANO
2011). „Slibuji vám, že po posledním
zasedání zastupitelstva v tomto volebním období, ať už budeme debatovat
bůhvíjak dlouho, na tu slavnostní večeři
půjdeme,“ ukončila jednání primátorka
Alena Rašková (ČSSD).

%      %   
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Týden před Vánoci
projížděl namol opilý řidič osobním vozidlem Bulharskou ulicí.
Nevšiml si ovšem na pravé straně
zaparkovaného auta, do kterého
zezadu naboural. Muž s hodnotou
přes dvě promile alkoholu v dechu
nic nenahlásil a v klidu odkráčel
pryč...
„V neděli sedmnáctého prosince
krátce před půlnocí došlo v Bulharské
ulici k havárii osobního automobilu
značky Kia. Dvacetiletý řidič přední
částí vozidla narazil do zaparkovaného
vozu značky Volkswagen. Po havárii
z místa odešel, aniž by o tom kohokoli
informoval,“ popsal střet František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olo-
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mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Událost ovšem měla pokračování.
„Průběh nehody viděl svědek, který
věc oznámil na policii. Policisté po
příjezdu na místo řidiče nalezli nedaleko. Provedenou dechovou zkouškou
u něho naměřili hodnotu 2,18 promile alkoholu,“ prozradil Kořínek.
Při havárii nedošlo ke zranění
osob a výše škody byla předběžně
vyčíslena na sto tisíc korun. „Další
jízdu policisté muži zakázali a na
místě mu zadrželi řidičský průkaz.
Po prohlídce poškození vozidel na
místě zadrželi také osvědčení o registraci vozidla Kia,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

stupitelstvu během tohoto roku, byť
to bylo někdy složité, někdy až na
hraně. A přeji všem krásné prožití
Vánoc a osobní spokojenost v novém
roce 2018,“ ozval se jako první se
závěrečnými proslovy Josef Augustin (KSČM). „I když na některé věci
máme naprosto rozličné názory,
připojujeme se k přáním všeho dobrého,“ přidala se opozice.
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PROSTĚJOV Teprve až ve středu
20. prosince před polednem
skončilo poslední jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova roku 2017. To přitom
začalo již v pondělí 11. prosince
a během tohoto dne i následujícího
úterý byl schválen rozpočet města,
dlouze se debatovalo o situaci
v mládežnickém hokeji, uzavřeném
parkovišti mezi Wolkerovou a Komenského ulicí a dalších problémech. Diskuse byly natolik dlouhé,
že primátorka Prostějova Alena
Rašková byla nucena celé jednání „odročit“ ještě na třetí den.
Zasedání se tak stalo rekordně
nejdelším v celé historii města!

k nám do Azylového centra. Dohromady
se vybralo přes tři sta kilogramů potravin
a kolem třiceti kilogramů drogistického
zboží,“ mohlo těšit nejen ředitele, ale celý
tým Azylového centra.
Ne vše se ale daří realizovat. V diskusi zaznělo třeba téma dobudování vhodných
komunikací k centru, které leží za hranicí
města. Kvůli zvýšení bezpečnosti by určitě pomohl chodník, který momentálně
končí u prostějovského statku. Nepokro-
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jako partnerská organizace do projektu
Potravinové banky. „To znamená, že každý měsíc přivezeme z olomoucké Potravinové banky potraviny i drogistické zboží a rozdělíme je mezi klienty. Pro ně to
znamená další vhodnou nepeněžní materiální podporu. V listopadu jsme se také
zapojili do Národní potravinové sbírky.
Pro naši organizaci probíhala v supermarketu Billa. Setkala se s velkým úspěchem,
lidé byli štědří. Většina vybraných potravin směřovala na naši pobočku v ulici
Pražská pro maminky s dětmi, zbytek pak
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Předvánoční atmosféru vždy dokreslují
darovaný adventní věnec a vánoční perníčky. Do kanceláře ředitele Azylového
centra Jana Kally přibylo také několik tašek zimní sbírky mezi členy bytové komise. „Vzhledem k nadcházejícímu období
jsou jistě vhodné zimní oblečení, boty,
dále přikrývky, polštáře, záclony, obecně bytové doplňky,“ zaměřil pozornost
potenciálních dárců žádoucím směrem
ředitel.
Běžná kapacita azylového domu je 34
míst, noclehárna jich má navíc dalších
devatenáct. „Právě na noclehárně je téměř denní pohyb, momentálně se nám
daří zájemce o místa pokrýt, v krizových
situacích pak přicházejí na řadu rozkládací lůžka, loni jsme využili zhruba šest,“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Sníh a hlavně mráz poslední měsíc loňského roku sice jakoby teprve jen vystrčily růžky, a byť jsme prožili jeden třeskutý
týden, víceméně se teploty pohybovaly kolem nuly. Co však není,
může být. A tak je dobré se na tuhé časy připravit, což je každoročně problém především pro lidi bez domova. Ještě na prahu zimního období tak zavítali členové bytové komise při Radě statutárního města Prostějov v čele s předsedkyní Janou Halvadžievovou
a náměstkem primátorky Pavlem Smetanou už čtvrtým rokem po
sobě do prostějovského Azylového centra za Určickou ulicí. Nešlo
pouze o pracovní návštěvu, byť se živě diskutovalo o aktuálních
problémech. Komise s sebou přivezla sbírku potřebného vybavení
a ještě do Vánoc měla stihnout„druhé kolo“.

„Na noclehárně je téměř denní pohyb,“ prozrazuje Jan Kalla

AZYLOVÉ CENTRUM ZIMNÍ NÁROKY ZVLÁDÁ, ALE
MODULÁRNÍ BYDLENÍ NEVYROSTLO

pf 2018

Opilý řidič na náměstí 1 +'
a FALEŠNÉ ZNAČKY!

Prostějov (red) - Sportovní a kulturní organizace a sportovní kluby mají
nejvyšší čas pro podání žádosti o dotaci na prostějovský magistrát. Žádosti
o poskytnutí dotace na rok 2018 se přijímají totiž jen do 15. ledna 2018. „Každoročně se setkáváme s tím, že různé
spolky či kluby tento termín promeškají a pak jim hrozí, že o dotaci přijdou. Nové formuláře jsou umístěny
v aplikaci ´Komunikace s občany´ na
webových stránkách našeho města, žadatel si je může vyplnit a rozpracované
uložit. Žadatelé vyplňují a elektronicky
odesílají své žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím této aplikace, ve
které najdou i podrobný návod,“ upozorňuje Ivana Hemerková (PéVéčko),
náměstkyně primátorky Prostějova.

  #$%  &

Prostějov (mik) - Během posledního
dne jednání zastupitelstva města ve středu 20. prosince se museli komunální
politici obejít bez tradiční přítomnosti
právniček města. „Je to na pováženou!
Máme tu tolik závažných věcí k projednání a není zde nikdo z právního
odboru města,“ kritizoval situaci jeden
z opozičních zastupitelů. „Dámy Květa
Olašáková a také paní Orságová mají
dnes dovolenou! Občas ženské potřebují volno před Vánocemi, aby navařily,
napekly a poklidily,“ vysvětlila nepřítomnost právniček v obřadní síni radnice primátorka Alena Rašková (ČSSD).

      "

Prostějov (red) – Rekonstrukce vrahovických ulic Jano Köhlera a Hrázky
včetně výstavby nové kanalizace byla
v závěru roku ukončena. Celý prostor již užívají všichni obyvatelé této
lokality. „Stavební práce zahrnovaly
rekonstrukci stávajících pozemních
komunikací a chodníků, vybudována
byla také dešťová kanalizace, obnovou
prošlo i stávající veřejné osvětlení. Na
začátku ulice Jano Köhlera vzniklo
sedm nových kolmých parkovacích
stání. Součástí celé akce byly i zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné
dřeviny byly vysázeny nové křoviny,“
vypočítal Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního
města Prostějov. Celkové finanční náklady činily 13,4 milionu korun.
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Ale něco
je špatně...

publicistika

konečně podařilo dokopat se do postele, dlouho
potom jsem koulela očima do stropu a snažila se
tam nalézt víru v minulost a naději v budoucnost.
Mon mi ustavičně pokládal vyčítavé otázky: Nemohla jsi toho dnes udělat víc? Myslíš, že bude to,
co děláš, stačit, abys vše zvládla? kterými mě obral
většinou tak o další hodinu dvě klidného snění.
Mundstock, provázen svým stínem, prakticky
zešílel. V některých chvílích, kdy jsem se snažila
pečlivě připravovat na situaci, která mě neměla
minout, jsem měla pocit, že se mě podobný démon začíná zmocňovat taky. Spánková deprivace, která má podobné ničivé účinky na mozek
jako alkohol, ve spojení s dehydratačními účinky
kávy a stresem má jednoznačně negativní vliv na
lidské zdraví. Naproti tomu když člověk vyjde
z místnosti, kde právě prokázal, že je hoden titulu, jehož získání podmiňovalo několik měsíců
studia, zaplaví ho nepopsatelně uspokojivý pocit. Tehdy se spolu se svými zkouškovými kolegy
změní v racky chechtavé, protože se v přívalu
endorfinů začne nekontrolovatelně vyplavovat
i jeho dobrá nálada.
Získání titulu je pouze jeden z mnoha dalších
stresových mezníků života a namístě je tedy
otázka: Je lepší život prožívat naplno a intenzivně v extrémech stresu a uvolnění, tedy v návalech
hormonů štěstí, nebo se raději držet střídmého
stereotypního života, který nám alespoň částečně
zaručuje pevné zdraví?
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Těžká zkouška, uzávěrka, náročný sportovní výkon - po úspěšném zvládnutí podobných aktivit,
které jsou zpravidla doprovázeny intenzivním
stresem, se do mozku vyplaví endorfiny neboli
hormony štěstí. V takové chvíli se nám vlije do
žil kromě opojného štěstí třeba i skutečně dobrá
nálada.
Jednou z největších životních lekcí je pak získání
akademického titulu. Je tomu půl roku, co jsem
mohla díky úspěšnému složení dvou státních závěrečných zkoušek a obhájení bakalářské práce
pomyslně uzavřít jednu kapitolu vysokoškolského studia. V období tří dnů se tím tehdy ověřilo
mé několikaměsíční úsilí.
Během měsíců příprav se mým dennodenním
chlebem staly knihy, stálým přísunem energie
káva a neodmyslitelnou součástí a stínem, mým
Monem, vtíravé myšlenky nedostatečnosti. Nebyl
den, kdy bych si nepřečetla alespoň něco, v posledních chvílích se četba dokonce stala mou celodenní aktivitou. To už se mi pak pletly písmena,
slova i významy. Což mělo za následek, že jsem
se po vyslechnutí věty z úst televizní moderátorky prohlásivši, že „nedostatek pizzy mají vězni“,
zeptala mamky sedící vedle mě: „Kde? V jaké
Jezni?“
Protože četby bylo stále hodně, nebylo možné si
zároveň vyčlenit dostatek času také na spánek.
Lila jsem do sebe hektolitry kávy a udržovala se
tím uměle ve zdánlivě bdělém stavu. A i když se mi

FEJETON TEREZY MACHOVÉ
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dí, respektive kde jinde se budou
konat hojně navštěvované kulturní
a společenské akce.
elké množství lidí rovněž zajímá,
zda se podaří znovu zpřístupnit
rozhlednu na Kosíři. Nedávno otevřená turistická dominanta celého regionu je už přes rok nepřístupná a nevypadá to, že by se v celé záležitosti
cokoliv pohnulo kupředu. Budou-li
její správci z řad Mikroregionu Kosířsko čekat na definitivní rozhodnutí soudu tak jako v případě města a Manthellanu, pak si budeme
vyhlídku ještě hodně dlouho prohlížet pouze zdola. V plumlovskou
přehradu, kde zůstane čistá voda po
celé prázdniny, už asi nedoufá nikdo.
Přitom navzdory všem zahradním
bazénům, moderním aquaparkům
a dovoleným v Chorvatsku zůstává
s jedinečným okolím i nadále skutečným fenoménem. Důkazem toho
v uplynulém roce byla první srpnová
sobota, kdy se na ní sešlo tolik lidí
jako za dob, kdy ve školních třídách
visel portrét Gustáva Husáka. Jenže
netrvalo dlouho a sinice si řekly, že
do jejich nádrže jim nikdo další lézt
nebude, a rozmnožily se tak, že hygienici museli koupání lidem zatrhnout.
o přinese budoucnost, neví nikdo z nás. Jisté je, že i v nastávajícím roce budeme moci vyrazit
na spoustu tradičních a oblíbených

akcí, díky nimž si u nás to své najde
i ten největší z morousů. Jediné, co
by po těch letech mohlo třeba členy
Spolku Plumlovských nadšenců či
smržické turisty zaskočit, by byl konec světa. Na rozdíl od uplynulých
let jej však na letošní rok nenahlásil
ani Nostradamus, ani Mayové, ani
britští vědci, ani slepá čarodějnice, ba
dokonce ani lidé svérázně vykládající
Bibli. Letos tedy nikdo s koncem světa nepočítá. A to je víc než podezřelé.
Že by to bylo znamení, že už je skutečně za dveřmi...?

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Stálo to za tu krásu
Musím se přiznat, že jsem se nejprve zhrozila,
když jsem si přečetla, že nové ozdobení vánočního stromu stálo tři sta padesát tisíc korun.
Nedokázala jsem v tu chvíli pochopit, co je
na svítících ozdobách tak drahého a zda nejde o vyhozené peníze. Letošní svátky ale stály
za to! Když se před radnicí smrk rozsvítil, já
i vnuci jsme lapali po dechu. Krásou. Chodili
jsme se dívat prakticky denně.
Alena Králová, Prostějov
Komu to má prospìt?
Nechci se pídit, jestli Manthellan měl, nebo neměl právo v případě uzavření parkoviště ve Wolkerově ulici. Nejsem právník, ostatně ani se nevyznám vůbec v tom, co má město s touto společností dohodnuto a co ne. Jenom mi připadá divné, že k tomuto kroku došlo naprosto náhle, bez toho, že by veřejnost
byla alespoň měsíc dopředu informována. Jedná se o největší parkoviště v centru Prostějova a jeho uzavření má obrovský vliv na parkování v okolí. Kde
máme nyní odstavit svá vozidla, když přijedeme na nějakou kulturní akci do Společenského domu? Kde mají parkovat lidé, kteří v blízkém okolí pracují?
Pořád se řeší jen majetkoprávní věci, které nejsou dotažené do konce. Ale s parkováním si hlavu nikdo neláme.
Jiří Hanzlík, Prostějov
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Pořád v prostějovských novinách čtu, jak se všichni
na radnici snaží zlepšit životní prostředí v Prostějově
a vyřešit i smog, který nás trápí několikrát do roka. Už
takových snah nechte, vždyť každý ví, že nepomůže
vůbec nic. Jak víme, Prostějov leží v kotlině, do které
se dostanou všechny sajrajty až z Ostravy nebo z chemiček ze sousedního Přerova. Neubráníme se tomu,
i kdybychom tady vysadili milion stromů nebo zakázali řidičům projíždět Prostějovem svými auty. Nepomůže vůbec nic.
Pavel Novotný, Prostějov

 !"

dočkali konečně nového kulturáku?
Ale jděte... Na to si určitě budeme
muset nějaký ten rok počkat. Budeme rádi, pokud se podaří řádně
pohnout s kompletní přestavbou
koupaliště ve Vrahovicích a dokončí se oprava střechy prostějovského
Národního domu. Pozoruhodnou
novinkou v této secesní budově by
se také měly stát nové vitráže, které
budou umístěny na místa, kde se
nacházely před necitlivou přestavbou z druhé světové války. Jak to
však dopadne z „Kaskem“, které
má nahradit moderní obchoďák,
to by si v tuto chvíli netroufl odhadnout ani ten nejodvážnější
z čínských mudrců. Dle vyjádření zástupců společnosti Manthellan by se mělo jednat o jeho
poslední sezónu. Jenže to samé se
říkalo už na začátku roku 2012...
Hlavní otázkou tak stále zůstává,
co tuto nepříliš vydařenou budovu
z dob pozdního komunismu nahra-

„Národ“ nám závidí
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Národního domu za zprostředkování nádherné
prohlídky tohoto secesního skvostu Prostějova.
Mile mě překvapilo, že během otevřených dveří
nám byli k dispozici mladí lidé, kteří dokázali
podat odborný výklad a provést nás po všech
zákoutích Národního domu. Vzala jsem na tuto
akci i příbuzné, kteří o víkendu přijeli až z Litoměřic. Také oni byli velmi spokojeni a Národní
dům nám závidí.
Anna Zbořilová, Prostějov
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es je v čínském kalendáři vnímán jako etické a idealistické
znamení. Rok, který nese jeho jméno, by tak měl přinést naději na zlepšení i pro ty dosud méně úspěšné.
Během nadcházejícího letopočtu dostaneme všichni možnost
odlišit falešné přátele od těch
skutečných. Tendenci k závisti
a pohrdání by u nás měla nahradit
touha štědře a nezištně obdarovávat. Bezpráví, lidská hloupost a bezohlednost by nám měly přestat být
lhostejné a více bychom se měli zajímat o osudy druhých. Všichni přitom máme být víceméně ovlivněni
psím smyslem pro to, co je správné.
Na první pohled to vše vypadá velice
pěkně, ale čekání na to, až nám někdo něco dá, by se nám také mohlo
pořádně protáhnout...
ok ZEMSKÉHO PSA rovněž
slibuje zlepšení sociálních,
ekonomických i kulturních poměrů. Že bychom se tedy v Prostějově

P

Loňský rok byl v čínském kalendáři ve znamení ohnivého kohouta. Prim v něm měly hrát odvaha a kreativita. Ohnivý kohout měl
přinést vítězství dosažená díky píli, trpělivosti, tvrdé práci a dodržování daných slibů. Vydařilo se vám tedy vše, na co jste sáhli? Nebo
vše zůstalo při starém? Ať tak, či onak, už nyní můžeme být zvědaví
na to, co vše nám přinese rok 2018. Ten bude v čínském kalendáři
ve znamení ZEMSKÉHO PSA. Dočkáme se dlouhodobě čisté plumlovské přehrady, nového kulturáku či zpřístupnění rozhledny na
Kosíři? A můžeme opět vyhlížet nějaký ten konec světa?

aneb KRÁSNÝ NOVÝ KONEC SVĚTA

JAKÝ BUDE ROK ZEMSKÉHO PSA

příliš nepobrali a jsou zvyklí pouze kritizovat,
nadávat a podezírat? Faktem je, že tito lidé sami
o sobě neudělali pro město zhola nic!
Jenomže i těchto pár lidí dokáže opravdu znechutit nejenom práci, ale i život. Nevím, já
jsem v Prostějově spokojený, podle mě je jen
málo měst, která jsou tak čistá a vyzdobená,
můžete zajít na prakticky jakýkoliv sport, sjíždí
se sem hvězdy showbyznysu jako na běžícím
páse a o práci tady není nouze, spíše naopak.
Těch kladů by se přitom našlo mnohem více.
Tak proč a na co pořád nadávat? Zajímalo by
mě tedy, kdyby se onoho pomyslného vesla
na radnici chytili právě ti sprosťáci, kteří jen
urážejí, ale nic dobrého pro toto město ještě
nevykonali... Asi je opravdu něco špatně. Co
ale, to mi v tuto chvíli nejde na rozum. Nadávat
a pomlouvat je prostě jednodušší...

 NEJLEPŠÍ!

Úterý 2. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

Nejpřívětivější magistrát, nejexcelentnější úřad v republice, nejlepší rating v zemi.
To všechno jsou honosné tituly, kterými se
v posledním období chlubí statutární město
Prostějov. A nejsou to tituly vycucané z prstu.
Nebo „podplacené“, jak tvrdí někteří zabednění kritici. Tato ocenění vystavovali radnici
odborníci, kteří magistrát posuzovali ze všech
stran. Mohli bychom tak být pyšní na to, že
z úřednického hlediska je u nás všechno na
nejlepší úrovni. Nechci někomu dělat reklamu nebo lézt do zádele, ovšem všechny plusy
se tomuto vedení musí přiznat.
Jak ale slyšíme pořád okolo a dokola, něco je
špatně. Stále se objevují lidé, kteří tvrdí, že parta na radnici jsou zloději, patří do kriminálu,
konšelé vedou město do záhuby a podobně.
Jde skutečně pouze o jedince, kteří rozumu
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Ahoj všichni,
tak jsem zjistil, že archeologie se začíná krutě reformovat. Ještě když jsem
já studoval, tak se dělaly archeologické průzkumy zásadně v létě, za tepla
a sucha, aby se případné archeonálezy nepoškodily a neznehodnotily.
Dnes je, zdá se, nová doba a archeologický průzkum je nejlepší začínat
v zimě, kdy je půda promrzlá a těžce
se do ní kope, ale archeologické nálezy jsou zřejmě lépe zakonzervované.
Aspoň tak vypadá činnost jisté firmy
ve městě, která ohradila svůj pozemek za účelem archeologického průzkumu právě v prosinci.
Ale dosti humoru a buďme vážní.
Samozřejmě se žádný archeologický
výzkum nekoná a všechno vypadá
jen jako harašení zbraněmi před začátkem jakési války. Ano, bohužel
vše se děje na pozemku firmě patřícímu, leč až donedávna zde v klidu
parkovali občané jdoucí do města
na nákupy, na úřady nebo za zábavou do nedalekého Společenského
domu. Proč právě teď je jim toto místo zablokováno, je nabíledni. Blíží
se Vánoce, na náměstí jsou vánoční
trhy a kluziště, zábava a kulturní akce
ve Společenském domě v rámci Vánoc také běží častěji. Takže co, není
to vše se záborem jen takový malý
naschvál? Je na místě se tedy ptát, co
bude dál? Skutečně nám již zůstane
tento prostor zapovězen, i když se na
něm prostě teď nic dít nemůže, a to
nejen kvůli tomu, že archeologické
průzkumy se prostě v zimě nedělají?
Jak dlouho budeme svědky hry na
kočku a na myš, která evidentně ještě
dlouho nebude mít vítěze, protože
nám stále běží nějaké soudy a řízení?
Nechci být špatným prorokem, ale
tahle kauza nás bude stát ještě roky
života, a vůbec proč? Bylo nám to
Marty
celé vlastně potřeba?

MARTYHO
SLOUPEK

7
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předplatné
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ
A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU
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Vážení a milí čtenáři i čtenářky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
vydávat tištěné periodikum není v jedenadvacátém století nic jednoduchého... Nejenže se musíte vyrovnat s konkurencí voňavého papíru, což je naprosto v pořádku, a rozmachem internetových serverů nejrůznějšího
druhu včetně sociálních sítí, což už je boj nerovný, neboť moderní technologie mají logicky náskok, ale leckdy musíte bojovat i s věcmi, které jsou opravdu těžko k pochopení.
Jedna taková potkala všechna média koncem uplynulého roku. Až ve druhé dekádě posledního měsíce letopočtu 2017 Česká pošta definitivně oznámila, že s platností od 1. 1. 2018 ruší bez náhrady službu „Distribuce
tisku“! Důvodem je skutečnost, že se vedení tohoto státního podniku nedohodlo s největšími vydavateli na změně podmínek. A jelikož právě tuto službu využívala v posledních letech u České pošty také společnost Haná
Press s.r.o., vydávající PROSTĚJOVSKÝ Večerník, vznikl těsně před vánočními svátky velký problém.
Deníky a nadnárodní koncerny vydávající regionální periodika mohly přejít pod PNS (Poštovní novinová služba a.s.), která prostřednictvím firmy Mediaservis obnovila své dřívější služby. Vzhledem k bezprostředním
obtížím zajistit stoprocentně distribuci se však zaměřila v první fázi na tituly s vyššími náklady s tím, že místní média s regionální působnosti přijdou na řadu později. Kdy, to vám v tuto chvíli nikdo neřekne.
Nastala tak doba hledání, která však potvrdila známou skutečnost, že v oblasti distribuce tisku prožíváme dobu temna. Žádná společnost, která by zajistila čtenářům noviny ráno ve schránce, se momentálně na trhu
v České republice v divizi pro Moravu nepohybuje. V jednu chvíli tak dokonce hrozilo, že abonenti zůstanou v prvním lednovém týdnu bez svého Večerníku ve schránce... Něco takového jsme ale nemohli dopustit.
Pro tuto chvíli jsme se tak rozhodli využít nabídky České pošty, s.p. a služby „Tisková zásilka“. V praxi to znamená, že noviny - mezi nimi tedy i PROSTĚJOVSKÝ Večerník - budou podobně jako před rokem 1989 doručovat pošťáci a pošťačky s dalšími službami jako jsou dopisy či složenky. Jsme si vědomi, že to není ideální služba pro současnou moderní a rychlou dobu, proto bereme tuto situaci jako provizorium.
Dle sdělení vedoucí pracovníků ČP se Večerník objeví ve schránkách předplatitelů v období mezi 8:00 a 14:00 hodin, výjimečných případech pak do 17:00 hodin.
Doufáme, že tuto situaci, u které nenese vydavatel PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku žádnou vinu, pochopíte a zachováte nám přízeň i po tuto dobu, kterou nechceme časově nikterak ohraničovat. Nadále probíhá hledání nového seriózního partnera, který by byl při službě předplatitelům schopen splnit potřebné nároky. Naším cílem je vyřešit situaci co nejdříve, ideálně ještě během zimních měsíců. O dalším vývoji vás budeme průběžně
informovat.
Osobně bych se rád omluvil za tyto nepříjemnosti. Byli jsme postaveni před hotovou věc a odkázáni napospas jediné reálné variantě. Věřte, že udělám všechno pro to, abyste opět čerpali důstojných služeb, které si nepochybně
zasloužíte. Jako malou kompenzaci za časovou prodlevu při dodání Večerníku do schránky připravujeme pro všechny abonenty na rok 2018 další malý dárek.
S přáním všeho NEJ do roku 2018
Petr Kozák, šéfredaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

  

Objednávám předplatné

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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



PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku




 "* h 5   \h       q
 "   |x#_&    #fY 
 g6~   ;~ ~ &  h + q =
" |x " \  > G
  "*\ 5 q =< ; g''
 +"    \h Xxx         \h Yxx    G&
 = 5\  h"      + * h gg;6;%
; = \q  +   |x#_
     %  "% @)h  #x xxx  hQ  '~'; # xxx 

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ
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zprávy z regionu
Konicko  Kostelecko  Němčicko  Plumlovsko  Protivanovsko

9

region

aneb jsme
s vámi
u toho...

RYCHLÝ
V KOSTELCI NA HANÉ OD NOVÉHO ROKU 
NÍK
ZCELA

EXKLUZIVN

ZAKÁZALI HAZARD!

Ě

KOSTELECNAHANÉGambleři
budou muset jinam. Od 1. ledna 2018 začala v Kostelci platit
vyhláška, která zcela zakazuje
provozování výherních automatů a jiných hazardních her
na katastru města. Důvodem
byly obavy před vznikem větší herny a z toho plynoucích
negativních dopadů na místní
obyvatele.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Lákavá představa, jak snadno a rychle získat peníze. Právě to k hazardním hrám stále přitahuje velké
množství lidí. Nastavení těchto her
však z dlouhodobého hlediska výhru neumožňuje. To u sázejících po-

Podobnou vyhlášku zatím nemá žádné místní město ani obec

stupně způsobuje rostoucí finanční problémy, které se poněkud
nelogicky snaží vyřešit další hrou.
Dostávají se tím do bludného kruhu,
z něhož je jen velmi těžké vystoupit.
Hazard už zničil řadu lidských
životů, což je hlavní důvod,
proč se s ním v Kostelci na
Hané rozhodli rázně skoncovat.
„Od prvního ledna u nás platí vyhláška o úplném zákazu hazardních her
na katastru města. V jedné z kosteleckých restaurací měla nově začít
fungovat herna s patnácti automaty.
Z tohoto důvodů jsme měli obavy,
aby se k nám nezačali sjíždět gambleři, kteří mají často problémy se zákonem. Azyl by mohli najít i v Hanácké
restauraci, která je dlouhodobě uzavřena. Co kdyby někoho napadlo začít v ní v dohledné době provozovat
další hernu? Proto jsme se rozhodli
to zakázat plošně,“ vysvětlil důvody
zákazu hazardních her František Horák, starosta Kostelce na Hané.
Příjmy z hazardu přitom představují jeden za zajímavých příjmů
obecních pokladen. „Odhadujeme,

Kraj bude hospodařit
se schodkem

Chtìjí dál opravovat
sokolovnu
Kostelec na Hané (mls) - Před
necelými dvěma lety se město
Kostelec na Hané stalo majitelem
zdejší sokolovny. Nový majitel zde
nechal provést nejnutnější rekonstrukci, nicméně v modernizaci
stavby by rád pokračoval. V této
souvislosti si město podalo žádost
o dotaci z Olomouckého kraje.
Podobně rovněž žádá o dotaci na
opravu Revoluční ulice. V této souvislosti se obrací na Ministerstvo
pro místní rozvoj.
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že tímto způsobem k nám putuje necelý milion korun ročně, což zahrnuje
i zisk z loterií a dalších sázek. O část
z těchto peněz samozřejmě přijdeme,
nicméně pokus o snížení počtu exekucí a zabránění příčin rozpadů rodin
nám za to určitě stojí,“ dodal Horák.
Kostelec na Hané se tak dostal do seznamu zhruba 300 obcí a měst v ČR,
kde úplný zákaz hazardu už platí. V regionu je však zatím osamocený. V Prostějově se na konci uplynulého roku

o tomto kroku sice bouřlivě diskutovalo, schválen však nakonec nebyl. Jinde
o něm zatím ani neuvažovali. „Dosud
jsme se tím nezabývali. Pokud by však
hrozilo, že by u nás měla vzniknout nějaká větší herna, tak se určitě budeme
také bránit,“ vyjádřil se plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Podobná situace je i v Konici. „Máme
u nás pár automatů a po nové změně
zákona budou mít jejich provozovatelé ještě těžší život. Předpokládáme,

že automaty postupně vymizí samy
a hazard se spíše přesune na internet,“
konstatoval konický starosta František
Novák.
Ani v Němčicích v tuto chvíli nevnímají „jednoruké bandity“ jako větší
problém. „V celém městě máme maximálně patnáct automatů, větší herna
u nás není a ani by neměla vzniknout.
Z těchto důvodů o úplném zákazu
zatím neuvažujeme,“ vyjádřila se pro
Večerník starostka Ivana Dvořáková.
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Nového roku se nedožili

PŮL MILIARDY KANEC ANI LAŇ!

OLOMOUC Olomoucký kraj
má od koncem uplynulého letopočtu nový rozpočet na rok
2018. V pondělí 18. prosince ho
schválilo krajské zastupitelstvo.
Hejtmanství bude hospodařit
se schodkem, výdaje oproti letošnímu roku stoupnou na 5,4
miliardy korun, příjmy vzrostou
na 4,9 miliardy. Více peněz půjde
především do investičních projektů nebo například na provoz
příspěvkových organizací.
„Chtěl bych zastupitelům poděkovat
za to, že návrh rozpočtu podpořili.
Jeho příprava nebyla vůbec jedno-

duchá,“ uvedl Jiří Zemánek, první
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje.
Objem investic stoupne oproti letošku přibližně o dvacet procent. Rovněž
tak dojde k nárůstu nákladů příspěvkových organizací, aby mohl pokračovat růst mezd jejich pracovníků, který
schválila vláda.
Kvůli dočasnému zajištění financování
akcí hrazených dotacemi podpořili zastupitelé také přijetí úvěru ve výši 200
miliónů korun. Detailní rozpočet včetně jeho odůvodnění si mohou zájemci
prostudovat na webových stránkách
Olomouckého kraje.
(red)
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Kanalizace i do Hamer

Plumlov (mls) - Běliska, Boskovická ulice a Hamry. To jsou místa,
kde v rámci města Plumlov a jeho
místních částí stále chybí kanalizace. Na její dostavbu je již zpracována projektová dokumentace,
město se nyní bude poohlížet po
financích.

KONICE, DRAHANY Během
uplynulého týdne vyjížděli dopravní
policisté hned ke dvěma nehodám
mezi vozidly a lesní zvěří. Statný kanec ani laňka, kteří řidičům náhle
vběhli do silnice, střety nepřežili. Policie opětovně varuje všechny šoféry,
aby byli maximálně obezřetní nejen
při průjezdu lesními porosty.
Ve středu 27. prosince 2017 šetřili policisté skupiny dopravních nehod dvě
dopravní nehody, při kterých došlo ke
střetu vozidel s lesní zvěří. „K prvnímu
došlo před půl šestou odpoledne na
=  -      
komunikaci mezi obcemi Konice a Šu-   -   !
bířov. Pětačtyřicetileté řidičce osobního % %   
automobilu Škoda Rapid na rovném   " >  '   
úseku do cesty z pravé strany náhle   -" " %
vběhla laň jelena sika. Žena srážce již ne- tiskový mluvčí Policie Olodokázala zabránit a zvíře porazila,“ sdělil mouckého kraje pro Územní
k prvnímu případu František Kořínek, odbor Prostějov.

Z fary budou byty
Jesenec (mls) - Rozšířit ubytovací
kapacitu na faře chce Římskokatolická farnost v Jesenci. Počet ubytovaných osob by se zde měl po
rozsáhlé rekonstrukci zvýšit z jednoho tuctu na rovných dvacet.
Vysadí „Masarykovu lípu“
Němčice nad Hanou (mls) - Remízek zvaný Masarykova lípa bude
v dohledné době obnoven u železniční trati na severu Němčic nad
Hanou. Vysazena zde bude alej
ovocných a polních dřevin doplněná o keře a traviny. Cena této
zakázky je 670 tisíc včetně DPH.
Tribuna dostala
novou støechu
Konice (mls) - Nejpozději do konce uplynulého roku museli koničtí
sokolové opravit střechu tribuny
v areálu fotbalového hřiště v Konici. Od města na to dostali dotaci ve
výši 150 tisíc korun.
Ke druhému případu policisté vyjížděli na komunikaci do lesního
prostoru mezi obcemi Žárovice
a Drahany. „Zde sedmašedesátileté
řidičce Hyundaie do cesty vběhlo divoké prase. To po střetu s vozidlem
na místě uhynulo. Ke zranění osob
při obou nehodách nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvaadvacet tisíc
korun v prvním případě a na patnáct
tisíc korun ve druhém. Alkohol byl
u obou řidiček vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Sražená
zvířata si převzali zástupci místních
mysliveckých spolků,“ prozradil
Kořínek.
(mik)
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KLENOVICE NA HANÉ Na
svatého Štěpána, každý se má za
pána. Tato pranostika platila právě
šestadvacátého prosince na třiadvacítku borců, kteří se utkali ve
čtyřčlenných skupinách na turnaji
v „pincu“. Ten letošní měl příchuť
velkých dálek. Ačkoliv je Británie
kolébkou stolního tenisu, tato hra
vznikla původně ze společenské
hry v Číně. Žádný velmistr z nejúspěšnější země do Klenovic tentokrát nezavítal, přesto se na čtyřech
stolech hrál „pinec“ té nejvyšší
kvality.
Svou sílu ve stolním tenisu poměřili borci, kterým je vlastní spíše míč

fotbalový. Nekonečné výměny, falše,
spiny či dokonalé smeče, to vše bylo
k vidění v klenovické sportovní hale.
S celou řadou úderů a technických
fines si nejlépe poradil Jan Všianský,
který ve finále porazil svého jmenovce Jana Sigmunda. Třetí příčku si vybojoval domácí plejer Adam Prášil.
Pavoukem těch, kterým se ve skupině
příliš nedařilo, prošel nejlépe Josef
„Brankostroj“ Popelka, který až později pochopil, že tentokrát se do sítě
nemá trefovat. A tak si alespoň spravil
chuť cenou útěchy.
Celá třiadvacítka, většinou „poloprofesionálních“ hráčů, si turnaj dokonale užila. První místa byla náležitě oce-

něna, někteří z nich si své dary možná
užívají ještě dnes. O hladové krky se
postarali manželé Kubíčkovi, kteří
servírovali výborný gulášek extrenéra
Navrátila, zvaného Pohlreich.
„Chtěl bych poděkovat všem, co se
nějakým způsobem zapojili do turnaje, ať už po stránce příprav, nebo
jako aktivní hráči, tak i zároveň divákům, kteří do Klenovic zavítali. Jsem
velice spokojený s celkovou účastí,
i když se původně očekávala rovná
dvaatřicítka hráčů. Doufám, že se
sejdeme v podobném složení i příští
rok,“ přál si za pořádající tým Adam
Prášil, zároveň třetí muž celkového
pořadí.
(jp)

FOTOGALERIE
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Po vodce za volant

Na celorepublikovou akci hned
v pondělí 18. prosince 2017 navázali policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou.
Ti v rámci své územní působnosti v ranních hodinách uspořádali
další dopravně bezpečnostní
akci. Při té zkontrolovali 73 vozidel a jejich posádek. Zjistili
pět přestupků. Tři vyřešili na
místě uložením pokut v souhrnné výši 1 200 korun. Další
dva budou k dořešení předány
příslušnému správnímu orgánu.
Jedním z nich je řízení pod vlivem jiné návykové látky.

Silniční razie
u Němčic

V období od 12. do 19. prosince
loňského roku se vloupal dosud nezjištěný pachatel do rodinného domu v rekonstrukci
v obci na Kostelecku. Pachatel
po překonání oplocení vnikl na
pozemek a poté za použití násilí přímo do rekonstruovaného
domu, odkud odcizil televizor
a hodinky značky Casio a ze dvora u domu poté elektrocentrálu
nezjištěné značky. Celkem majitel domu škodu vyčíslil na osm
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Straka v baráku

V sobotu 16. prosince 2017 po
sedmnácté hodině kontrolovali
policisté v Konici dodávku značky Ford a jejího třiapadesátiletého řidiče. Provedenou dechovou zkouškou naměřili hodnotu
1,12 promile alkoholu v dechu.
Muž se zjištěnou hodnotou souhlasil a přiznal požití asi čtyř odlivek vodky během odpoledne.
Další jízdu policisté muži zakázali. Řidičský průkaz nezadrželi,
protože ho muž nepředložil.

pf 2018
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o výšlap byl i letos enormní, po loňských
fialových si letos turisté z vrcholu odnášeli
placky žluté barvy. „Letos jsme rozdali 3
835 medailí. Když chodívalo kolem patnácti stovek lidí, bývala to zábava, pozdravili jsme všechny známé a s každým si řekli
pár slov. Při takovém počtu už je to ovšem
od devíti do čtyř hodin tvrdá práce, při které se v šesti lidech ani na chvilku nezastavíte. Děláme to ale pro lidi, takže jsme rádi, že
za námi dorazí,“ vyjádřil se Vladimír Grézl
z turistického oddílu TJ Sigma Lutín, který akci společně s hasiči pořádá. Letos se
konal už její 31. ročník a návštěvnost za
posledních pět let pouze jednou klesla
pod tři tisíce návštěvníků.
3x foto: Martin Zaoral

Zatímco davy lidí, pamětní medaile i hasičský guláš k novoročnímu Kosíři patří
každým rokem, letošní nikterak příjemnou
novinkou byla zavřená rozhledna. „Většina
lidí z okolí to bere, jak to je, ostatně na rozhledně už drtivá většina z nich byla. Horší
bylo, když na Kosíř dorazila skupinka lidí
z Brna, kteří na Nový rok objíždí rozhledny
a vybírají si stále nová místa. Ti byli docela
naštvaní a sem se jen tak nevrátí,“ všiml si
Vladimír Grézl.
Rozhledna byla naposledy přístupná
přesně před rokem při posledním Novoročním výšlapu. Od té doby zůstává
kvůli nestabilnímu schodišti uzavřena.
„Projekt na její opravu už prý je, jenže nyní

KOSTELEC NA HANÉ V pondělí
18. prosince 2017 v devět hodin
ráno došlo na silniční komunikaci
mezi Prostějovem a Kostelcem na
Hané k havárii osobního automobilu značky Renault.
„Nedaleko křižovatky s komunikacemi k obcím Smržice a Mostkovice měl podle vlastních slov devětačtyřicetileté řidičky zřejmě vlivem
jejího mikrospánku automobil na
rovném úseku vyjet vpravo mimo
komunikaci. Vozidlo poté pokračovalo v jízdě v prostoru mezi silnicí
a souběžnou železnicí. Po asi pěti
stech metrech řidička s vozidlem
vyjela zpět na vozovku, kterou však
pouze napříč přejela a vyjela vlevo
mimo, kde zastavila. Při havárii žena
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

Během jízdy mimo komunikaci došlo
k poškození vozidla a železničního
betonového kilometrovníku i zničení dvou směrových sloupků podél
komunikace a dopravní značky. Výše
škody byla předběžně vyčíslena na

42 500 korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ zkonstatoval František Kořínek.
(mik)
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se všichni dohadují, kdo to zaplatí. Chyba
je jednoznačně na straně architekta a stavebníka, ti by za to měli nést odpovědnost.
Zatím si ji ovšem moc nepřipouštějí a spíše
to vypadá na soudní tahanice. Pokud se
všem podaří domluvit, rozhledna o prázdninách otevře, pokud ne, může být uzavřená i příští rok,“ shrnul Vladimír Grézl situaci kolem stavby, která byla zprovozněna
v létě 2013.
Už příští sobotu se pohyb na vrchol
Hané opět vrátí. V sobotu 6. ledna 2018
se bude konat už 39. ročník Zimního
běhu přes Kosíř, který odstartuje ze
Slatinic. V květnu pak přes Kosíř povede
Mánesova stezka, kterou opět uspořádají

metrů od místa havárie... „Jednapadesátiletého majitele vozidla pak policisté zjistili
nedaleko. Při podávání vysvětlení se muž
k řízení automobilu a způsobení havárie
přiznal. Podrobit se dechové zkoušce
či odbornému lékařskému vyšetření
ke zjištění ovlivnění alkoholem nebo
jinými návykovými látkami však odmítl.
Dalším šetřením policisté zjistili, že muž
není držitelem řidičského oprávnění
a automobil nemá platnou STK. Pro
své jednání je nyní podezřelý z několika
přestupků podle zákona o silničním provozu. Za ty mu v případě prokázání viny
hrozí pokuta v rozmezí od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku
do dvou let,“ upozornil Kořínek. (mik)
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ale rychle byl policií vypátrán
KOSTELEC NA HANÉ V sobotu
23. prosince loňského roku hodinu
před půlnocí došlo v křižovatce ulic 8.
května, Tyršova a Příhon v Kostelci na
Hané k havárii osobního automobilu
značky Alfa Romeo. Jeho řidič vyjel
ze silnice, přejel trávník, urazil sloup,
přerazil jehličnatý strom a zastavil se
až o kamennou zídku. Poté ale ujel!
„Podle výsledků dosavadního šetření
měl řidič jedoucí od Prostějova zřejmě
vlivem rychlé jízdy projet křižovatku
rovně a vyjet mimo komunikaci. Při tom
vozidlo přejelo přes obrubník a chodník
pro chodce a vjelo na travnatou plochu.
Tam porazilo jehličnatý strom a narazilo
do kamenné zídky. Poté řidič vycouval
zpět na komunikaci a z místa havárie ujel.
Při couvání poškodil sloup veřejného
osvětlení. Celková výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 26
tisíc korun,“ popsal bouračku hazardéra
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Přivolaní policisté po krátkém pátrání
vozidlo vypátrali v garáži přibližně 700

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Škoda za půl
milionu korun

z přívěsu
náklaďáku!

SKŘÍPOV Možná
na nezkušenost doplatila mladá řidička autobusu, která
na silnici u Skřípova nezvládla jízdu
po zasněžené a zledovatělé vozovce
a s busem sjela do
příkopu. Nehoda
se naštěstí obešla
bez zranění šoférky
i trojice cestujících.
„Ve čtvrtek 21. pro- I   -     - G  H"
" %
since loňského roku
došlo ve tři hodiny odpoledne na komunikaci mezi Horním Štěpánovem
a Skřípovem k havárii linkového autobusu. Čtyřiadvacetiletá řidička, dle
svých slov ve snaze vyhnout se protijedoucímu automobilu, najela s autobusem k pravé části vozovky. Tam najela na zasněženou krajnici a vozidlo sjelo
do příkopu u komunikace,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění řidičky ani žádného ze tří cestujících při havárii nedošlo, výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ dodal
mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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NECTAVA Tak to je už moc! Mladý
šofér osobního vozidla havaroval
u Nectavy. Když na místo přijeli policisté, našli nejen zraněného opilého řidiče, ale v autě i vypitou flašku
rumu!
„V sobotu šestnáctého prosince loňského roku jel pětadvacetiletý muž
s vozem značky Seat Leon ve směru od
Konice na obec Nectava. Při projíždění
pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení
a s vozidlem dostal smyk. Po vyjetí ze
silnice narazil vůz do příkopu a přetočil
se. Muž byl se svým zraněním převezen
do nemocnice. Ještě předtím se však
podrobil dechové zkoušce na alkohol,
která vyšla pozitivně s výsledkem 1,76
promile alkoholu v dechu. Na vozidle

8

 

vznikla škoda ve výši třiceti tisíc korun,“
popsal nehodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Nalezenou láhev rumu nekomento(mik)
val, ale poslal fotografii...

   -      -  ' % %    %!
% "
" %

Vypitou flašku rumu
 4$  $$*  
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Fabia jela ve směru od Kralic na Hané na Vrbátky. Před křižovatkou
s hlavní komunikací nedala přednost v jízdě vozidlu Škoda Octavia,
které jelo ve směru od Dubu nad Moravou na Prostějov. Ani v tomto
případě se nepodařilo nastalou situaci zvládnout a došlo ke střetu
mezi vozidly. Při nehodě se zranil řidič Octavie, který byl převezen
do prostějovské nemocnice. Taktéž žena byla převezena na kontrolní vyšetření, které naštěstí neprokázalo, že by utrpěla nějaké zranění,“ sdělil František Kořínek. Rovněž v tomto případě byla dechová
zkouška u obou účastníků negativní a škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun.
(mik)
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Mladé šoférce autobusu
Do nemocnice odvezli i dítě!
to uklouzlo...
SMRŽICE, KRALICE NA HANÉ Ve středu 20. prosince 2017 asi hodinu
po poledni se staly na Prostějovsku dvě dopravní nehody. K oběma došlo
bohužel po fatálních chybách řidičů, kteří nedali přednost při vyjíždění
z vedlejší silnice. V prvním případě bylo zraněno malé dítě, ve druhém zase
řidič Škody Octavia.
„K prvnímu střetu došlo poté, co řidič vozidla značky Škoda jel ve směru od Smržic a při najíždění na hlavní silnici nedal přednost vozidlu Audi, které projíždělo
směrem na Prostějov. Řidič vozidla Audi se snažil zabránit střetu, to se mu ale již
nepodařilo. Při brždění se uvolnil v zavazadlovém prostoru náklad, který zranil
dítě sedící v zadní části vozu. To bylo převezeno z místa nehody do prostějovské
nemocnice,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. Na vozidlech vznikla
předběžná škoda za dva tisíce korun. „Dechová zkouška
byla u obou řidičů negativní
a míra zavinění a okolnosti
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
I druhá dopravní nehoda
byla zapříčiněná nedáním
přednosti v jízdě. „Dvaačtyřicetiletá řidička vozidla Škoda

HLUCHOV To zavánělo
průšvihem... Šofér nákladního auta ve snaze
umožnit jinému řidiči
turisté z Lutína. Jedná se o pochod na 15 snadnější předjetí vjel
a 25 kilometrů, běh na 23 km a cyklovy- na krajnici vozovky
jížďku na 50 km. Start je plánovaný na sta- a dostal se do příkopu. 0 %      $         %    %   
   "
" %
Táhl však za sebou nádionu v Lutíně.
věs, ze kterého vyklopil těžký pracovní stroj. Jediné sjetí přívěsu mimo komunikaci a převrácení přepravovarozdané medaile
štěstí, že po okraji silnice u Hluchova v tu chvíli ne- ného stroje na strom v příkopu u komunikace,“ popsal
na Kosíøi za 5 let
šel žádný chodec!
hrozivý okamžik František Kořínek, tiskový mluvčí Po„V pondělí osmnáctého prosince loňského roku před licie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
dvaadvacátou hodinou došlo na komunikaci mezi Výše způsobené hmotné škody na převráceném stroji
Kostelcem na Hané a Hluchovem k dopravní nehodě. a stromu byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun.
Přibližně tři sta metrů před obcí Hluchov předjížděl „Ke škodě na osobním a nákladním vozidle ani ke zratřiadvacetiletý řidič s osobním automobilem soupravu nění osob nedošlo. Alkohol u obou řidičů policisté
nákladního automobilu s přívěsem. Na přívěsu byl pře- vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčivážen pracovní stroj pro horizontální vrty. Třicetiletý ři- ny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem
dič nákladního vozidla měl při snaze umožnit bezpečné dalšího šetření,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
2014 2015 2016 2017 2018 předjetí najet na nezpevněnou krajnici. Při tom došlo ke
(mik)
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Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Od nehody v Kostelci ujel,
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Delší frontu na jídlo už asi letos neuvidí- Kosíře. Na Nový rok okolo poledne se od
te... Opět po roce rozbili hasiči ze Slatinek něj táhla fronta dlouhá tak, že by ji mohl
svůj stánek s jelením gulášem na vrcholu závidět i řezník z dob normalizace. Zájem

VELKÝ KOSÍŘ Kdo nebyl na Nový rok na Kosíři, jako by ani nebyl. Bez
výšlapu na hanácký Mont Blanc si vstup do nového roku už nedokáží představit tisíce lidi. Potvrdilo se to i letos. Přestože rekord z roku
2016 překonán nebyl,„zlatou“ pamětní medaili si letos po dobytí vrcholu hanáckého Mont Blancu odnášel druhý nejvyšší počet turistů
v historii. Večerní u toho nemohl chybět ani letos...

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ reportáž

Navzdory zavřené rozhledně si žlutou placku na Nový rok odneslo 3 835 turistů

'     4  Bagr vyklopil

2 529

Přes noc ze středy 27. na čtvrtek
28. prosince loňského roku se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do rodinného domu v obci
na Prostějovsku. Dům patří do
pozůstalosti po nedávno zemřelém muži. Pachatel do nemovitosti vnikl po násilném překonání bočních dveří a následně
měl odcizit finanční hotovost
ve výši třiceti tisíc korun a dvoje hodinky v celkové hodnotě
patnáct tisíc korun. Na zařízení
domu škoda nevznikla. Koničtí
policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto jednání
hrozí trest odnětí svobody až na
tři roky.

zprávy z regionu

3 706

Okradl zemřelého!

aneb jsme
s vámi u toho...
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Do Jesence dorazilo herecké eso Martin Zounar

v rámci
exkluzivního
interview
pro Večerník

se ptala
Tereza MACHOVÁ

17111011325

 V divadelní společnosti Háta,
kde působíte jako herec, ztvárňujete role v různých komediích. Kterou z nich si užíváte nejvíce a proč?
„V první řadě jsem si oblíbil komedii
Bosé nohy v parku od Neila Simona,
kterou si Háta brala pod křídla tehdy,
když jsem k ní přecházel, což bylo
asi před osmnácti lety. A to hned ze
dvou důvodů. Jednak proto, že jsem
tam vystupoval společně s lidmi jako
Luckou Zedníčkovou, Pepu Zímou,
Danou Syslovou a Václavem Postráneckým, který to mimochodem také
režíroval. S nimi jsem si to opravdu
užíval. Ale i proto, že nešlo přímo
o řachandu, jako jsou ty, které hrajeme nyní v Hátě. Byla to zčásti tragikomedie, a i proto na ni vzpomínám
moc rád. S touto hrou momentálně
už samozřejmě nevystupujeme, ale
za celou dobu, co v našem repertoáru
byla, jsme ji odehráli zhruba třistakrát, což asi taky o něčem vypovídá.
A po Bosých nohách už přišly ryzí komedie. Hráli jsme Prolhanou Cathy,
Na správné adrese (přejmenováno na
Byt na inzerát - pozn. red.) nebo třeba
Světáky. Poslední jmenovanou komedii mám nesmírně rád, a to zejména
proto, že jde o adaptaci výborného
československého filmu.“
 Co říkáte na to, že v Hátě hrajete pouze komedie?
„Je to těžké. (smích) Jakožto divadelní
společnost Háta jsme se specializovali právě kvůli tomu, že jsme zájezdové
divadlo. Proto tedy hrajeme pouze
komedie. Zvlášť jsme se pak zaměřili
na komedie takzvané dveřovky nebo
chcete-li ´bulvární´. To jsou většinou
francouzské, anglické nebo americké
frašky. Nejde přitom o konverzačky,
ale o jakousi akční záležitost, která
je lehká, svižná, rychlá, přesná. Sám

bych to připodobnil tomu, že na jevišti v podstatě instalujete televizní
sitcom. A ten samotný žánr frašky
má jasná pravidla, jež se musí důrazně dodržovat, takže je poměrně dost
těžké je hrát.“
 V Jesenci jste se svou komedií
Byt na inzerát vyprodali takřka
celý sál. Jste tak úspěšní všude?
„Myslím, že ano. (úsměv) Třeba naše
poslední hra Zamilovaný sukničkář,
která měla nedávno premiéru, slaví opravdu velikánský úspěch. Ale
vůbec všechny naše hry jsou velmi
úspěšné. Veškeré komedie se pohybují kolem čtyř set padesáti nebo pěti
set repríz. Na místa, kde jsme hráli,
se vracíme znovu a znovu. Naše domovské divadlo sice je v pražském
Divadle Palace na Václavském náměstí, kde míváme čtyři až pět představení za měsíc. Ale zbytek inscenací
hrajeme v různých městech po celé
České republice i na Slovensku. Jak se
říká, procestovali jsme místa od Aše
až k Tatrám.“
 V těchto komediích většinou
spolupracujete se stejnými herci.
Jak se vám s nimi hraje, případně
s kým nejlépe?
„Já nemůžu říct, s kým se mi spolupracuje nejlépe. Všichni se známe už
hrozně dlouho, a tedy i velmi dobře,
takže jsme herci, kteří na sebe už nějakým způsobem slyší. Každý z nás
navíc zastává nějaký herecký typ. Někdo bude těžko hrát role milovníků,
ale zase se hodí na postavy potrhlých
sluhů či starších pánů. Osobně teď
ve hře Zamilovaný sukničkář hraju
generála, který je úplně poblázněný
a pořád dostává dveřmi do hlavy,
a Lukáš Vaculík zde hraje staršího záletníka. A tyhle role nám sedí. Takže
každý zastupuje jakýsi typ, který se
projektuje do jeho inscenačních rolí.
Proto se ani nedá říct, s kým se mi
spolupracuje líp a s kým hůř. Všichni hrajeme to, co je konkrétně pro
nás vhodné, takže se tím doplňujeme. Každý máme prostě svou roli.“
(úsměv)
 Co tedy říkáte na roli Spartaka
ve veselohře Byt na inzerát? Jak ta
se vám hraje?
„Byt na inzerát hrajeme už delší dobu
a je to nesmírně úspěšné představení,
takže se mi hraje dobře. Faktem je,
že kdybych byl coby Spartakus samá
šlacha a sval, tak by to asi nevyznělo
tak, jak má, a hlavně by to nebylo tak
vtipné, jako když mám pár kilo navíc.
Na druhou stranu jsem svého času
hodně plaval a sportoval, tak mi na
těle možná ještě něco zůstalo.“ (pousměje se)
 Vzpomenete si na
něco zajímavého nebo

vtipného, co se vám při zkouškách
na tuto hru stalo?
„Jednou to byla docela vážná věc. Při
zkoušce mi rupla záda a nebylo pro
mě úplně jednoduché hru dohrát.
Zároveň také občas bojuju s tím, že
sukýnku mám menší nebo větší
podle toho, v jaké fázi diety se
nacházím.“ (smích)
 V této roli se dokonce
částečně obnažujete. Nevadí vám to?
„Tak to je divadlo. Nejde o to, že
by člověk nějak exhiboval. To je
věc, která prostě je a patří k tomu,
bez toho by se hra nedala hrát a nebyla by tak vtipná.“
 Vaší první velkou rolí
bylo ztvárnění mladého
vojáka Tomáše v seriálu
Chlapci a chlapi. Jak se
na tuto roli díváte s odstupem času?
„Tehdy mi bylo sedmnáct nebo osmnáct
let. Už předtím jsem
však točil seriálovou
studentskou baladu
Bylo nás šest či válečný film …nebo
být zabit, což byl
ohromně úspěšný snímek s Milanem Kňažkem.
Dostali jsme za
něj ocenění na
festivalu ve Francii a také v Moskvě.
V té době, kdy jsem
hrál v seriálu Chlapci a chlapi, jsem tedy
točil už poměrně hodně.
Tehdy jsem byl dokonce už tři
roky v Národním divadle. Takže Chlapci a chlapi byli už jen
taková třešnička na dortu, co
se týče mé kariéry a hlavně popularity. Na hlavní roli v tomto
seriálu ovšem vzpomínám
velmi rád, protože jsem v něm
hrál s fajn lidmi, vlastně i s kolegy z Národního divadla. Navíc je
podle mě hodně důležité, že jsme
tímto seriálem mohli ukázat, že na
vojně probíhala šikana. Tehdy jsem
už sám chodil na vojnu, takže o tom
vím své...“
 A když se celkově ohlédnete do
minulosti za svou kariérou, jak se
na ni díváte?
„Je mně padesát let, takže bych byl
rád, kdybyste jako diváci viděli, že se
to někam posunulo. (smích) Osobně
ve své kariéře a hraní vůbec určitě
vidím vývoj.“

 Máte svoji nejoblíbenější roli, kterou jste kdy
hrál?
„Ani
tohle
vám
nemůžu
říct.

Komedie a smích mě naplňují
a jsem rád, když salvy smíchu
znějí celým sálem. Určitě v tom
tedy hodlám pokračovat i nadále!
Mám své oblíbené role, ale určitě nemám nějakou nejoblíbenější.
Rád vzpomínám třeba na roli ve hře
Lev v zimě v Národním divadle, kde
jsem hrál mimo jiných po boku Jany
Hlaváčové a Luďka Munzara. Na to
mám skutečně velmi krásné vzpomínky. Když to ale vezmu kolem
a kolem, tak jsem pyšný celkově na
období těch deseti let, kdy jsem
ztvárňoval různé role v Národním divadle. Naopak jsou zde
také role, které bych si chtěl
zahrát, ale vím, že si je už nikdy nezahraju. Ten čas, kdy
jsem se jich mohl ujmout, už
prostě uplynul. Ale jsou zde
také role, na které člověk
čeká, a právě na ty se těším
nejvíc.“
 Uvažujete i o tom, že
byste si zahrál ve vážném
dramatu?
„Ve vážném dramatu jsem už
hrál, a nejednou. Vážné role
jsem nejvíc ztvárňoval v době,
kdy jsem s herectvím začínal,
ale i v následujících deseti dvaceti letech. Ovšem komedie
a smích obecně mě baví víc.
Naplňují mě a jsem rád, když
salvy smíchu znějí celým

sálem. Určitě chci tedy pokračovat
v komediích, ať salvy smíchu znějí
i dál.“ (úsměv)
 Kromě televize a divadla jste
zkoušel prorazit i do politiky,
i když neúspěšně. Máte v plánu to
někdy zkusit znovu?
„Určitě ne. V roce 2014, kdy jsem
se v politice angažoval, jsem zastával a stále zastávám určitý občanský
postoj. Odvíjelo se to zejména od
faktu, že jsem poměrně dost dlouho
spolupracoval s obchodním řetězcem
Globus. Na určité věci týkající se Evropské unie, které musel řetězec řešit,
mám odlišný názor, jejž jsem chtěl
nějakým způsobem sdělit. Osobně
preferuji české výrobky a české zemědělství, které je podle mě nesmírně
dobré. A tak mě trošku mrzí, že musíme plnit kvóty vůči někomu jinému, protože nám to bylo Evropskou
unií nakázáno. Přitom jsme zrovna
v zemědělství jako v jednom z mála
odvětví zcela soběstační, ať už co se
týče živočišné, tak rostlinné výroby.
Proto nechápu, proč nemůžeme vyrábět pro naše lidi produkty my, proč
nemůžeme dávat práci našim lidem
a dostávat naše dotace v rámci zemědělských dotací. Celé je to nové a trochu jiné RVHP...“

vizitka
MARTIN ZOUNAR
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✓ narodil se 26. května 1967 v Hradci
Králové
✓ český divadelní, televizní herec a moderátor
✓ je synem herce Miroslava Zounara
a lékařky Marty
✓ vystudoval Státní konzervatoř v Praze
✓ jeho partnerkou byla produkční TV Nova Simona Brdíčková,
s níž má jednu dceru Claudii
✓ působil například v pražském Národním divadle nebo Divadle pod
Palmovkou, momentálně hraje zejména v divadelní společnosti Háta, ale
i třeba v Divadle Kalich
✓ v Hátě hraje v komediích Zamilovaný sukničkář, Hvězdné manýry,
Do ložnice vstupujte jednotlivě, Vztahy na úrovni, Tři bratři v nesnázích,
Světáci a Byt na inzerát
✓ objevil se v seriálech Chlapci a chlapi, Ordinace v růžové zahradě,
Přístav, Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy nebo Vyprávěj
✓ hrál ve filmech ...nebo být zabit, Tankový prapor či Probudím se včera,
hlavní roli pak ztvárnil ve filmu Vekslák aneb Staré zlaté časy
✓ ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 kandidoval jako
nestraník na 4. místě kandidátky strany VIZE 2014, ale neuspěl
zajímavost: jeho otec Miroslav si ve filmu Zatoulané dělo (1958) zahrál roli
poručíka dělostřelectva, Martin ztvárnil po třiatřiceti letech touž roli ve filmu
Tankový prapor (1991)

17112211348

JESENEC Martin Zounar, herec
a moderátor vystupující v divadle a na televizních obrazovkách,
přijel koncem loňského roku do
Jesence s divadelní společností
Háta, kde se společně představili
v inscenaci Byt na inzerát. U této
příležitosti Večerník herce důkladně vyzpovídal. Zajímala nás nejen
jeho divadelní kariéra, ale i to, jak
se dívá na svou hereckou minulost,
zda zkusí znovu prorazit do politiky či jestli mu nevadí se v rámci
některých rolí obnažovat...

pf 2018
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PROSTĚJOV O situaci, kdy společnost Manthellan zahájila první kroky k realizaci výstavby Galerie Prostějov tím, že uzavřela parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí, se živě debatovalo i ve středu 20. prosince 2017, kdy v obřadní síni prostějovské radnice pokračovalo už třetím dnem jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Padala hodně silná slova a schváleno bylo i složení
nového vyjednávacího týmu, který má za úkol dosáhnout s Manthellanem nové
dohody. Prostějovští komunální politici se však také napříč politickým spektrem
dohodli, že prakticky„na truc Manthellanu“ se magistrát zúčastní záměru prodeje
malého pozemku u Společenského domu, o který u Olomouckého kraje usiluje
právě tento investor... Zjednodušeně se tedy dá říct, že malá válka začíná!

Michal KADLEC
Už v posledním prosincovém vydání Večerník
informoval velmi podrobně o diskusích, které
zastupitelé vedli v prvních dvou dnech jednání,
tedy v pondělí 11. a v úterý 12. prosince. Tehdy
kromě jiného padaly i návrhy na policejní ochranu zmíněného parkoviště a odstranění betonových zábran. Primátorka statutárního města
Prostějov Alena Rašková (ČSSD) rovněž napsala
soudcům Nejvyššího soudu ČR, aby urychleně
rozhodli o odvolání společnosti Prior ohledně
platnosti či neplatnosti smlouvy mezi městem
a Manthellanem. Večerník informoval o rozhodnutí prostějovských zastupitelů napříč politickým
spektrem, podle kterého se město Prostějov přihlásí do záměru prodeje malé parcely před Společenským domem, který je dosud ve vlastnictví
Olomouckého kraje. O ten však zároveň usiluje
i Manthellan, který tento plochu o výměře 67 metrů čtverečních považuje za strategickou.

Emoční diskuse pokračovaly na půdě zastupitelstva také ve středu 20. prosince, kdy
pokračovalo rekordně dlouhé zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova.
„Zajímalo by mě, zda má Manthellan k archeologickému průzkumu na parkovišti nějaké
stavební povolení, nebo si může kdokoliv do
našeho města přijít a rozkopat, co se mu zlíbí.
Navíc vyplývá, že nájemní smlouva na předmětné pozemky končí jedenatřicátého prosince 2017. To znamená, že od ledna jsou už zase
naše,“ ozvala se členka radniční koalice Ivana
Copková (KSČM). „Smlouva s Manthellanem
bohužel nekončí poslední den tohoto roku, bylo
to jen hraniční datum pro zahájení záměru této
společnosti. Smlouva na pronájem pozemků je
podepsána bez jakéhokoliv data. My nerozhodneme, zda je tato smlouva platná, či nikoliv, to
musí udělat soud. Výklad našich právníků je takový, že je bohužel platná, i když byla podepsána
bez jakéhokoliv data ukončení,“ odmítla tyto do-

hady primátorka Alena Rašková (ČSSD). „To
je ale skandál, vždyť ty smlouvy jsou naprosto
amatérské! Navíc držím v ruce dopis pana Morávka z Manthellanu adresovaný vám, paní
primátorko. A tolik arogance a povýšenosti
vůči městu jsem ještě od nikoho neviděl. Z jeho
vyjádření čiší nerespekt a naprostá neúcta vůči
městu i osobně vůči paní primátorce,“ zahřímal
vzápětí Tomáš Blumenstein (ODS).
Na zastupitelstvu se řešily i praktické problémy
poté, co Manthellan zablokoval parkoviště na místě bývalé sodovkárny. „Já tedy nejsem motorista,
vždycky jezdívám všude na kole. Ale denně slyším
nadávky od lidí, kteří v centru nemají kde zaparkovat. A co je horší, k uzavření parkoviště došlo na
začátku plesové sezóny a parkovat nemají kde ani
běžní návštěvníci akcí ve Společenském domě.
Když se tak nad tímto problémem zamýšlím, tak
my jim nejsme schopni v této chvíli nabídnout
ani náhradní alternativu,“ vystihla závažný problém Zuzana Bartošová (KDU-ČSL). „Už jsme
o této záležitosti jednali a v těchto dnech oslovíme
společnost FCC, zda by neumožnila občanům
parkovat na pozemku mezi tržnicí a Společenským domem. Ano, je to tam, kde v současnosti
roste tráva,“ zareagovala primátorka. Dalšího opozičního zastupitelezase zajímalo, proč Městská
policie Prostějov nezakročila proti uzavření tolik
vytíženého parkoviště. „Ve chvíli, kdy společnost
Manthellan zablokovala parkoviště a následně
zde bagry začaly hloubit jámy, jsem pověřil velitele
strážníků, aby jednal s vedením magistrátu, zda
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má městská policie učinit nějaké kroky. Z odborů
správy a údržby města a také z památkové péče
bylo na dotazy odpovězeno, že investor postupuje
podle platné smlouvy a neděje se tak nic protizákonného,“ zodpověděl dotaz Miroslav Pišťák
(ČSSD), který je zodpovědný za Městskou policii
Prostějov.
Z třetího dějství posledního jednání prostějovského zastupitelstva vyplynuly
ještě dva významné okamžiky. Nejprve
primátorka Rašková seznámila zastupitele s aktuálním dopisem, ve kterém společnost Manthellan vyzývá vedení města,
aby Prostějov odstoupil od záměru nákupu pozemku u Společenského domu od
Olomouckého kraje. „Tím je vidět, jak je
tato malá parcela umožňující příjezd ke
Společenskému domu strategická pro obě
strany. Nenecháme se ale přece zastrašit,

že ne?“ zeptal se na fóru nezařazený). „Náš
zájem zúčastnit se záměru prodeje Olomouckým krajem trvá, rušit ho nebudeme,“ zněla odpověď primátorky Raškové.
V samotném závěru jednání zastupitelé opakovaně hlasovali o jmenování nového vyjednávacího týmu, který bude za město jednat
s Manthellanem. Drtivou většinou hlasů
byl schválen tým ve složení Alena Rašková,
Zdeněk Fišer (oba ČSSD) a Aleš Matyášek
(TOP 09). K tomuto týmu se podle potřeb
vždy připojí některý z právníků města nebo
advokátní kanceláře, kterou si prostějovský
magistrát pro jednání s Manthellanem najal.
Už v prvních lednových dnech se tak dají očekávat další aktuální informace o vývoji situace
v projektu Galerie Prostějov. Zatím se zdá,
že společnost Manthellan jde neochvějně za
svým cílem...

EXKLUZIVNĚ

„OPOZIČNÍ AKTIVISTÉ SE CHTĚJÍ JEN ZVIDITELNIT,“
komentuje diskuse v zastupitelstvu Lukáš Čepelka, zástupce Manthellanu
tyto aktivisty typické. Nenesou totiž žádné riziko
plynoucí z jejich návrhů a snaží se pouze zviditelnit, aniž by navrhovali cokoliv konstruktivního
a pro město prospěšného. Celá situace ale stojí
úplně jinak, Manthellan dodržuje smlouvu a postupuje v naprostém souladu s ní. Naopak město
v čele s primátorkou paní Raškovou otevřeně
jedná proti závazkům ze smlouvy, což je pro nás
nepřijatelný postup. Všichni, kteří navrhují nějaké
kroky v souvislosti s naším projektem, by si měli
pečlivě prostudovat smlouvu, aby městu svým
jednáním nezpůsobili škodu. Věřím, že většina zaOdvetné kroky mìsta proti
stupitelů bude nadále zvažovat své kroky s chladManthellanu
nou hlavou a nenechá se strhnout k ukvapeným
„Na jednání zastupitelstva jsem nemohl být příto- závěrům, aniž by se seznámila podrobně se zněmen, čerpám tedy z neoficiálních údajů a částeč- ním platné smlouvy.“
ných záznamů. Z dostupných informací neeviduji
žádnou zmínku o postupu Manthellanu v rozpoK prohlášení mìsta...
ru se smlouvou. To vnímám i jako další potvrzení
toho, že každému, kdo smlouvu jen trochu zná, je
zřejmé, že společnost Manthellan naopak jedná „Diskuse v zastupitelstvu nás udivuje o to víc,
v souladu s kontraktem. Zdá se však, že opoziční že na internetových stránkách města se v souaktivisté se přesto nechali unést jakýmsi ´revo- vislosti se zahájením našich přípravných archelučním´ nadšením a obecnou kritikou, což je pro ologických prací objevilo oficiální prohlášení, ze
OLOMOUC Mnohahodinové rokování
o současné situaci a rovněž o vztazích mezi
magistrátem a společností Manthellan během
třídenního jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova okomentoval exkluzivně
pro Večerník Lukáš Čepelka, zástupce investora a manažera projektu výstavby Galerie
Prostějov. Ten reaguje nejenom na jednotlivé
návrhy prostějovských zastupitelů, jak výstavbu obchodního domu zastavit...

kterého je zřejmé, že jejich zahájení je v souladu
K pozemku ve vlastnictví
se smlouvou a město je o všem informováno.
Olomouckého kraje
Paní primátorce Raškové jsme adresovali dopis,
ve kterém vysvětlujeme nutnost pokračování
přípravných prací a neoprávněnost požadavku Prodej pozemku naší společnosti byl již dříve
schválen orgány Olomouckého kraje. Počátna jejich odložení.“
kem roku 2017 jsme hejtmanství požádali
o zjednodušení procesu nákupu tak, aby vše
I+  \5  *
lépe vyhovovalo obvyklému postupu projeksodovkárny pro parkování
tu. Nákupem jsme se nikdy netajili a pozemek
„Archeologické práce probíhají v souladu se byl vždy uvažován jako potřebný pro rozvoj
zákonem a uzavřenou smlouvou od počátku projektu. O to víc nás překvapila diskuse a rozprosince. Jejich průběh nelze přesně plánovat. hodnutí zastupitelstva podat nabídku ze strany
Jejich provedení pomůže s přípravou dalších města. Tyto kroky jednoznačně chápeme jako
prací a alespoň částečně zkrátí celkový termín další zřejmý a prokazatelný krok magistrátu
realizace projektu, který je bez našeho přičinění proti projektu v rozporu s uzavřenou smloujiž významně zdržen a oddálen. Znovu se mu- vou, protože smlouva obsahuje mimo jiné
sím podivit nad tím, že ačkoli město uzavřelo tento závazek: ´Město Prostějov se zavazuje
smlouvu s naší společností již před sedmi lety, neučinit jakýkoliv právní úkon nebo jiný krok,
nebylo schopné připravit pro občany nějakou který by mohl mít nepříznivý vliv na práva
alternativu parkování. Naopak se snaží navodit Investora z této Smlouvy nebo který by neatmosféru, že se jedná o nějaký nepřátelský čin příznivě ovlivnil právní či faktickou možnost
ze strany Manthellanu a pravděpodobně se tak Investora realizovat a provozovat Projekt.´ Ten,
snaží zakrýt před občany svoji nepřipravenost.“ kdo v zastupitelstvu nákup navrhl a podpořil,



 

pravděpodobně smlouvu vůbec nezná a postupoval tak v jasném rozporu se smlouvou!“
O novém vyjednávání...

„Město Prostějov nám nikdy nepředstavilo žádný
vyjednávací tým, proto nás udivuje jmenování
jakéhosi nového týmu. Dále vůbec nechápeme,
co by tento tým měl projednávat nebo o čem
vyjednávat. Dostal od zastupitelstva nějaký mandát? S magistrátem máme uzavřenou smlouvu
a město nás tedy jako smluvního partnera může
kdykoliv kontaktovat k projednání všech smluvních záležitostí. To se ale v poslední době neděje
a o aktivitách politiků ohledně naší smlouvy se
dozvídáme ze zápisů jednání rady nebo přímých
přenosů ze zastupitelstva.“

Policie: obviněný nebyl !8+D+I`
v době činu PŘÍČETNÝ! 3H-DA):7^F,➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Ještě podle říjnového prohlášení mluvčí krajské policie hrozilo důchodci z Prostějova
až osmnáct let vězení za zločin
vraždy. Večerník se koncem uplynulého roku zajímal, zda je vyšetřování tohoto otřesného případu
již uzavřeno. A kápli jsme se na
notu právě včas!
„V případě vraždy třiasedmdesátileté ženy v Prostějově z osmnáctého
června roku 2017 vrchní komisař
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje navrhl již dne
jedenatřicátého října krajskému

státnímu zástupci v Brně zastavení
trestního stíhání obviněného šestasedmdesátiletého muže. Po vyhodnocení znaleckých posudků a následného výslechu znalce, nezbylo
policejnímu orgánu než konstatovat,
že obviněný nebyl v době činu příčetný,“ poskytl překvapivou zprávu
Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Večerník se následně logicky zeptal,
o jaký druh nepříčetnosti se jednalo?
Obdrželi jsme však nejasnou odpověď. „Trestní zákon uvádí, že ten, kdo
pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho ne-

bezpečnost pro společnost nebo
ovládat své jednání, není za tento
čin trestně odpovědný, proto jsme
postupovali tak, jak bylo uvedeno.
Bližší informace k zdravotnímu stavu účastníků trestního řízení zásadně nepodáváme,“ zareagoval mluvčí
krajské policie.
Jaký bude další osud muže, hodlá Večerník zjišťovat v příštích
dnech. A budeme se snažit získat i exkluzivní rozhovor. Pokud
máte jakoukoliv informaci, co
je se seniorem v těchto dnech,
kontaktuje nás na mobilním
čísle 608 723 851 a e-mailu:
redakce@vecernikpv.cz. (mik)

MOSTKOVICE Tohle vůbec nezavánělo předvánoční pohodou! Den před Štědrým dnem se do
sebe jako kohouti pustili dva řidiči v Mostkovicích. Jeden z nich vjel do jednosměrky ve chvíli,
kdy proti němu vyjel v souladu s předpisy druhý
šofér. Mladší z nich, který předpisy porušil, si to
nepochopitelně nenechal líbit a svého „soka“ brutálně napadl!
„V sobotu 23. prosince loňského roku v podvečerních hodinách vjel pětadvacetiletý řidič s osobním
automobilem v protisměru do jednosměrné ulice
Na Valše v Mostkovicích. V úzké ulici se však potkal
s protijedoucím vozem řízeným jednačtyřicetiletým
mužem. Po zastavení se řidiči dostali do sporu, kdo
komu má uvolnit cestu. Když verbální konflikt nevedl k vyřešení sporu, vystoupil mladší z mužů z auto-

mobilu a nejprve pěstí udeřil do čelního skla vozidla
druhého řidiče a poté několika ranami pěstí do obličeje napadl i přímo řidiče. Napadený muž při útoku utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření
s následnou pracovní neschopností. Úderem do skla
automobilu došlo k jeho poškození, výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na sedm tisíc korun,“
popsal incident František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu ublížení na zdraví, přečinu
výtržnictví a přečinu poškození cizí věci. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému za jeho jednání hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Ve středu 20. prosince 2017 krátce před polednem
vyráželi hasiči k výbuchu a následnému požáru, k němuž došlo
v jedné z garáží u železničního přejezdu u křižovatky Barákovy a Olomoucké ulice v Prostějově. Zde
fungoval autoservis, který se specializoval na montáže LPG pohonů.
Příčiny výbuchu zřejmě souvisely
s uskladněnými propanbutanovými lahvemi.
„Na místo vyjeli profesionálové z Prostějova a dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova. Po příjezdu zjistili, že
uvnitř přízemního autoservisu došlo
k výbuchu a následnému požáru, při
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kterém se zranila jedna osoba,“ popsala první horké chvilky Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje. Požár se hasičům
podařilo dostat rychle pod kontrolu.
„Z přízemního objektu vynosili jedenáct propanbutanových lahví, které
na místě ochladili. Následně zkontrolovali statiku poškozené stavby,“
shrnula zásah Hacsiková.
Policie ČR úmyslný trestný čin vyloučila prakticky záhy. V době výbuchu byl v objektu jediný pracovník. „Ten utrpěl zranění, se kterými
byl transportován na popáleninové
centrum Fakultní nemocnice Brno.
Ještě předtím se však podrobil dechové zkoušce, která u něho vyloučila ovlivnění alkoholem. Ke zranění

dalších osob nedošlo a evakuace
nebyla nutná,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Výše škody byla předběžně odhadnuta na jeden milion
korun,“ dodal.
Večerníku se na konci roku podařilo zkontaktovat i majitele autoservisu. „Sám stále nevím, co přesně se
přihodilo... V době výbuchu jsem byl
asi sto kilometrů daleko a celá věc je
stále v šetření,“ reagoval na náš dotaz
Zdeněk Erva, jehož jsme se zeptali
na zdraví jeho zaměstnance. „Zůstává
stále v nemocnici, ale bude v pořádku. Trvalé následky by mu hrozit neměly,“ potvrdil s tím, že více se k celé
záležitosti nechce vyjadřovat. (mls)

SUPERMARKET
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895


    
info@realitypolzer.cz

Prodám rodinný domek, jedno patrový,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv
– Krasice. Tel.: 739 965 177
Pronajmunovouprodejnu200m2svýlohou na frekventované ulici v I.patře.
Zateplená budova, plastová okna.
Samostatné topení + energie. Cena
10.000 Kč/měsíc. Vhodné na vzorkovou prodejnu, na malý sklad pro
Eshop,velká kancelář atd. Informace
602 553 222.

SEZNÁMENÍ
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Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
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Prostějov

582
341 705
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341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou
ženu přiměřeného věku, řidíč. průkaz vítán,
setkání napoví. Tel.: 739 046 685
69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele, tel.:
606 425 313
52 letý muž hledá přítelkyni na vážný
vztah, děti mi nevadí, bydlím v rodinném
domku, okr. Prostějov. Samotného už mě
to nebaví. Tel.: 739 005 338

GRATULACE

14,4
Volejte: 739 322 895
8 -9:! -;:< 58m2, DV
!=!"#
8 ,< DV po rek.
=!>!?"#
Volejte: 723 335 940
8 " AAB DV, 35m2
!"#

4

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

  *  - ,* 1 4   " I ( G

             
a 618 m2. PENB – C.
   

Volejte: 739 322 895
/ 8 C
=!J=!=>"#
/ 8 C
=! J!"#
E'4 *G', $'"5
;HCHA také L ; / D  DH MCA 
proA:ADH DHC ADANA9B :OA ; DA;  9B
C:D ;!
*AAP   == J>

/   Q 0 4

 ! "       
! "  #  $ %#&   '( 2" )  
*+ 2. PENB – B.
  ##$ 

Volejte: 723 335 940
3+kk Plumlovská 70m2 po rek J!>"#89D
/ 8   ?*F9BA >!"#89D
8 B B9F M A ! J!>"#89D
Volejte: 739 322 895
"DBA O *?"9B
!>"#

 - ,,  (

Volejte: 723 335 940
D A MCAA =   EAD :F:
:A MCAA UAD 524m2 EAD :F:

Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať nemáš
žádné vrásky, ať se směješ den co den, ať
splní se Ti každý sen, ať máš kolem prima
lidi, co Tě vždy rádi vidí.
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BYTY – PRODEJ:
Dne 5. ledna 2018
se dožívá krásných 85 let
paní Jiřinka JANDELKOVÁ.
Všechno nejlepší do dalších let
přejí manžel Josef, dcery
Hana Plesková s rodinou
a Táňa Fedurcová s rodinou.
Foto: Michal Kadlec

>>>pokračování ze strany 3
Už dříve bylo vyloučeno, že by zde
mohla vzniknout herna nebo kasino. Tím by se ostatně SŽDC dostala do sporu s městskou vyhláškou
o regulaci hazardních her. „Můžeme
v tuto chvíli potvrdit, že máme zájem
nabídnout volné nebytové prostory
obchodním řetězcům. Zatím v této
věci jednáme, ovšem nic konkrétního nemáme,“ uvedla koncem
uplynulého roku Kateřina Šubová,
tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Před pár týdny se do jiné části budov hlavního nádraží v Prostějově
nastěhovala Policie ČR. „Od té doby
je tady klid, zmizeli odtud skoro
všichni bezdomovci a nepotulují se
tady ani nepřizpůsobiví jedinci, kteří
stejně jen koukali na to, koho okrást.
Jestli tady ale bude supermarket, tak
se to sem nastěhuje všechno zpátky.
Vždyť se podívejte, jaké problémy
dělají tito lidé naproti před Albertem,“ svěřil se Večerníku muž, který
v nádražní hale čekal na vlakový spoj
do Olomouce.
(mik)
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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PROSTĚJOV Že není vhodné zahrnovat konkrétní soukromé akce do obecně závazné vyhlášky, zjistili
na radnici až o půldruhého měsíce později, než by bylo vhodné. V polovině července loňského roku se
totiž původní vyhláška z roku 2016 rozrostla o dvě soukromé akce, svatbu a hudební produkce v restauraci Pod Kaštany.
Podle výkladu ministerstva ovšem nejde v těchto případech o akci, u níž převažuje celoměstský zájem nad zájmem veřejným. Takovéto soukromé akce netřeba speciálně povolovat a zahrnovat do obecně závazné vyhlášky. Podmínkou
samozřejmě je, že bude respektována ochrana nočního klidu stanovená zákonem o přestupcích. To už je pak ale v kompetenci městské policie.
Jako v pohádce Pyšná princezna v roli krále, který odvolával, co odvolal, si tak museli při předposledním jednání v loňském roce připadat zastupitelé, kteří bez problémů zrušili pozměňující vyhlášku a vrátili se tak zase k té
(tok)
původní...
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FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Čas ubíhá a nevrací co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

RŮZNÉ
Lyžování Itálie – únor, polopenze,
autobusem z Pv, tel.: 776 685 504

Dne 28. prosince 2017
by oslavil 65. narozeniny
pan Jaroslav SKALNÍK.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Zdeňka a děti s rodinami.

STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Pv. Tel.: 606 166 853
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
PŘEJE
Všem svým zákazníkům veselé Vánoce
a hodně zdraví v Novém roce 2018.
Děkuje za jejich přízeň a těší se
na další spolupráci. Dále
O Z N A M U J E,
že nesdružuje kvasy, pálí již od 50 l
kvasu za účasti zákazníka, příjem
objednávek na tel.: 582 373 358

Dne 6. ledna 2018
uplyne již 10 let,
co nás navždy opustil
pan Petr VINKLER
z Prostějova.
Všem, kteří stále vzpomínají,
děkujeme. Manželka a děti
s rodinami.

Karel DIVIŠ
z Kostelce na Hané
Dne 31. prosince 2017
to bylo 8 let,
ten čas vrátila bych hned.
Nejstarší tvou vnučkou jsem
a byla, o tom že na svatbě
mi budeš jsem vždycky snila.
Každý den se díváme na
Tebe a vzpomínáme dědečku
na Tebe. Nejstarší vnučka
s rodinou.

Dnes, tj. 2. ledna 2018
uplynul rok,
co nás opustila naše maminka,
paní Marie LÁNÍKOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera
Mila s rodinou a syn Jan.

Dne 1. ledna 2018
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí od úmrtí
pana Lubo KARLÍKA,
pracovníka Skansky
v Prostějově.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
rodina Karlíkova
a Synkova.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 3. ledna 2018
by se dožila 30 roků
naše jediná dcera,
paní Iveta STEINEROVÁ,
roz. Jakšíková.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
PRODÁM
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
ZD
Moravan
Domamyslice
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, Sad Mostkovice
Prodej
jablek
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Konzumní i do kvasu
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme (pro maloodběratele i velkoodběratele)
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra- Tel.: 602 510 465
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré Přijmeme brigádníky na stříhání
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní stromků, více info na uvedeném tel.
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.: Prodám pšenici a ječmen, cena
250 Kč/100kg. Tel.: 775 060 164
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666

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

Dne 1. ledna 2018
by se dožil 70 let
pan Josef AMBROŽ
z Nivy.
Všichni, kdo jste ho znali
zapalte svíčku a vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka
Kateřina, dcery Kateřina
a Hanka a syn Josef s rodinami.

Dne 5. ledna 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef ŽAMPACH
z Loučan.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Marek
s přítelkyní a vnoučata
Pavlína a Marek.

najdete
nás na

www.vecernikpv.cz

Dne 27. prosince 2017
by se dožila 73. narozenin
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
S láskou vzpomíná dcera
Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

vzpomeòte na zesnulé

Dnes, tj. 2. ledna 2018
vzpomínáme
první smutné výročí úmrtí
pana Josefa MARKA
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.

novì v barevném provedení pouze za
tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

200 Kè

e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

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

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 27. prosince 2017
by se dožila 84 roků
paní Marie SELINGEROVÁ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Jana a Naděžda
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Koupím zachovalého Favorita v dobrém
stavu. Zn. děditství. Tel.: 775 363 086

Dne 31. prosince 2017
jsme vzpomněli
8. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Marian a děti
s rodinami.

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

Díky za vše, čím jsi nám byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 6. ledna 2018
vzpomeneme
31. smutné výročí úmrtí
pana Jozefa DUBRAVCE.
Stále vzpomínají
manželka a rodina.

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

KOUPÍM

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jen jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Provádíme rekonstrukce bytových
jader, dlouholetá praxe.
Tel.: 774 062 253

Nabízíme malování, pokojů, bytů či
nebytových prostor. Včetně úklidu. Dále
realizujeme pokládku plovoucí podlahy.
Volejte 737 554 054, rychlá domluva.

Čas ubíhá a nevrací co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dnes, tj. 2. ledna 2018
uplyne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KŘIVÁNEK
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Provádíme zednické práce, rekonstrukce
bytů a bytových jader, sadrokartonářské
práce, římsy, umělecké stropy, malování, obklady, dlažby. Tel.: 775 239 147
– p. Kopecký, 739 095 527 – p. Krebs
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů
bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.cz www.kvalitne.cz

Dne 7. ledna 2018
tomu bude třetí smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Dne 27. prosince 2017
jsme vzpomínali
7. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.
dne 8. prosince 2017
uplynulo 5 let od úmrtí jeho bratra,
pana Miloslava PAŇÁKA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
na oba bratry děkuje Eva,
sestra Věra a celá rodina.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 4. ledna 2018
uplynou tři smutné roky od úmrtí
pana Ladislava PAŇÁKA
ze Soběsuk a zároveň

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Kdo Tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále
- spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
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řádková inzerce/vzpomínky

~ q q =  =
Josef Benych 1929
Hluchov
Petr Tomiga 1958
Plumlov
Ladislav Hnilo 1953
Plumlov
Eva Entnerová 1934
Prostějov
Alois Trnečka 1933
Vícov
Stanislav Fojtík 1966
Prostějov
Viktor Kopečný 1968
Pěnčín
František Janík 1943
Pivín
František Mrtvý 1924
Plumlov
Drahomíra Nováková 1925 Vyškov
Jaroslav Procházka 1926
Přemyslovice

Poslední rozlouèení
Středa 3. ledna 2018
Ivo Novotný 1944 Baldovec
10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Konečný 1945 Pěnčín
13.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Aujezdský 1931 Niva
14.00 kostel Drahany
Čtvrtek 4. ledna 2018
Markéta Galdová 1942 Vrbátky
11.00Obřadní síň Brněnská 104
Marta Žondrová 1956 Pivín
13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 5. ledna 2018
Josef Schneider 1927 Prostějov
14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 6. ledna 2018
Jaroslav Hořava 1926 Baldovec
14.00 Obřadní síň Rozstání
Jana Doležalová 1942
Nové Město na Moravě

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
~ q q =  =
Anna Rušilová 1957 Myslejovice
Miroslav Červený 1958
Ivaň
Stanislav Linduška 1954 Slatinky
Miloš Mlčoch 1950
Určice
Eduard Kapounek 1959 Prostějov
Eliška Műnsterová 1923 Prostějov

16011421482

19
Hned na devatenáct
zesnulých spoluobčanů
a spoluobčanek vzpomínají
v této rubrice naši čtenáři.
Přidejte se taky.

Dne 26. prosince 2017
uplynulo 5. smutné výročí od úmrtí
paní Jany FRANCOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají děti,
vnoučata a manžel.

Poslední rozlouèení
Pátek 5. ledna 2018
MUDr. Zdeněk Kalčík 1936 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Filip 1946
Hrubá Voda Michal Špruček 1979
Prostějov
Roman Šustr 1963
Krumsín Květoslava Koudelková 1924
Prostějov
Miroslav Straka 1952
Určice
Josef Minx 1948
Lipová

Pohřební služba FCC Prostějov
~ q q =  =
Roman Novák 1996
Zdeněk Procházka 1937
Mojmír Vymazal 1944

Prostějov
Prostějov
Prostějov

Poslední rozlouèení
Sobota 6. ledna 2018
Milada Pechová 1946 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

Přijmeme ihned do našeho kolektivu zaměstnance na hlavní nebo
i vedlejší pracovní poměr, a to na
pozice:
TECHNIK BOWLINGU na HPP
i VPP- pracovní náplň: údržba
bowlingové strojovny a bowlingových drah, obsluha bowlingové
recepce…ZAŠKOLÍME.
požadavky: SŠ vzdělání nebo výuční list, bezúhonnost, technická
zručnost, komunikativnost a příjemné vystupování, základní znalost
práce na PC a AJ, flexibilita. Odpolední směna, 1x za 14 dní pracovní
víkend, dobré platové podmínky:
navýšení mzdy po zapracování
+ odměny z tržeb, letní dovolená
4 týdny, volné pondělí. U vedlejšího
pracovního poměru se jedná hlavně
o pátky a víkendy.
KUCHAŘ na VPP - pracovní náplň: samostatný kuchař/ka, pizza
a minutky, odpolední směna PÁTKY a SOBOTY, vítány také zkušenosti s přípravou studené kuchyně
pro rauty, požadavky: bezúhonnost
a flexibilita...ocenění dle šikovnosti
od 100 Kč/hod...po zapracování
navýšení.
Více informací na tel.č. 728 634
274 nebo osobně BOWLING
PALACE, Újezd 4, Prostějov

Zemědělské družstvo Smržice přijme samostatného zootechnika/
ku. Praxe v oboru vítána. Nabídky
s životopisem zasílejte na e-mail:
druzstvo.smrzice@quick.cz, tel.:
736 740 956
Firma zabývající se výrobou oděvů,
hledá pracovníky na pozici – ŠIČKA
ODĚVNÍ KONFEKCE. Vyučení
v oboru nutné. Práce ve stabilní společnosti (20 let na trhu). Přátelský kolektiv, dobré finanční ohodnocení, 13.-14.
plat, penzijní připojištění, stravenky,
5 týdnů dovolené. Místo práce – Prostějov, jednosměnný provoz, nástup ihned. Životopisy zasílejte na email: cleantex@cleantex.cz, tel.: 581 111 012,
582 335 576

HLEDÁTE PRÁCI?


   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Asistent/-ka ve výrobě
14 000-15 500 Kč třísměnný
základní+praktická Žolíková práce, Prostějov
Doručovatel/-ka
listovní pěší/motorizovaní
16 500-17 000 Kč jednosměnný střední odborné
Česká pošta, Prostějov
Lékař/ka interního oddělení
26 080 Kč
jednosměnný vysokoškolské
Středomoravská nemocniční, Pv
Pracovníci skladu
cukru a balících linek
20 000-25 000 Kč třísměnný
střední odborné Cukrovar Vrbátky
Řidiči vysokozdvižného vozíku 20 000-26 000 Kč dvousměnný základní+praktická Karlovarské minerální vody, Mostkovice
Švadleny-střihač/-ka
14 000-16 000 Kč jednosměnný střední odborné SOFA Dog Wear, Prostějov
Operátor/-ka logistiky
17 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Toray Textiles Central Europe, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

JE V PÁTEK 5. LEDNA
V 10.00 HODIN

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

Přijmu mladého číšníka na HPP. Pošlete
životopis na info@bowlingpalace.cz
Tel.:728 634 274
Hledám řidiče na rozvoz boxů s jídlem
na zkrácený úvazek. Práce po-pá 12:0014:30 na 3 výdejní místa. Dobré fin.
ohodnocení. Tel.: 606 825 911, vhodné
pro důchodce z Pv, řid. sk. B
Možnost výdělku z domu. Skládání
upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz

17102621269

PRÁCI NABÍZÍ

Společnost ECO Finance Group
s.r.o. hledá do teamu účetního oddělení novou účetní. Požadujeme praxi
a zkušenosti se samostatným vedením
účetnictví pro společnost. Pro více informací a životopisy zasílejte na mail:
hana.vymazalova@ecofinance.cz, tel:
702 180 711.

17121211469

Všeobecná sestra hledá práci, nejlépe
v ordinaci. I na část. úvazek. E-mail:
denfac@seznam.cz

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Úterý 2. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

18010120010

PRÁCI HLEDÁ

pf 2018

nabídka pracovních míst

17102621270
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Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat. Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

pf 2018
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: Křížovka: S námi poznejte Neziderské
jezero, Dunajskou stezku, Julské Alpy, Dolomity, Raxalpe, Zlatibor
a další. Sudoku: 7, 9, 9, 2. Osmisměrka: NAVŠTÍVIT. Osmisměrka - doplňující otázka: 9 druhů. BÁDEJTE, KDO ...: Jan Čenský.
VÝHERCI: KŘÍŽOVKA: Libor NAKLÁDAL, Blahoslavova
19, Prostějov. SUDOKU: Petr SEKANINA, Sídliště Svobody
5/11, Prostějov. OSMISMĚRKA: Petra POHANKOVÁ, Prostějovská 82, Bedihošť. Osmisměrka - doplňující otázka: Kateřina
KARHANOVÁ, E. Beneše 66/27, Prostějov. BÁDEJTE, KDO ...:
Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky 64.

Vůbec první číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě
k tomu NĚCO VYHRÁT, tak jako jste byly zvyklí v uplynulém letopočtu!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 4. ledna 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

 * h  5  \    $#$||x#f
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Na Hrazi ul.
Jitka VÍTKOVÁ, Žeranovská 23, Prostějov
Výherce získává: Dárkový POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.



HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
"%,
$"-.

Petr Janda
Kamil ŘEHULKA, Žitná 19/10, Prostějov - Čechovice
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 450 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA



Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?
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NaÚJEZDĚ
Eva MIČKOVÁ, Salajky 269, Brodek u Prostějova
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny..
SU
DO
KU

SUDOKU
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2,1,1,8
Pavel VINKLER, Sídliště Svobody 61, Prostějov
Výherce získává: Dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KŘÍŽOVKA
1607071/2278

 "%,

Výherce získává  
 
 

$"-.

Zdravotnická zařízení skupiny AGEL poskytují špičkové služby
Ludmila ESTERKOVÁ, B. Šmerala 23, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

18010160002

..... V LITOVLI PAVLÁSEK, VYDRA I ARNY!

17113061409

SUDOKU

OSMISMĚRKA

TŘENÍ, KOALY, PERIODA, UPÍŘI, POZOR, VLÁHA, NAZAD, NÁDRŽ, NÁŘEK,
AGNÁT, ZRADA, MĚŘÍK, NÁSEP, RUBÁŠE, SLEDĚ, VSTUPNÉ, KOTEL, TITUL,
FARAO, HŘBET, ZETOR, OŽERA, NÁSKOKY, PATIN

Výherce získá  

   

Výherce získává   
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18010160001

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili starostu jednoho
z větších měst na severu Prostějovska v oblasti
Drahanské vrchoviny, který nosí nejtradičnější české
jméno...



17040760398

Výherce získá  
 
 

Výherce získá   
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zveme vás...

TIP  
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VÁNOČNÍ POŠTA
KDY: OD ÚTERÝ 2. DO STØEDY 31. LEDNA 2018
KDE: ZUŠ V. AMBROSE, KRAVAØOVA 14, PROSTÌJOV

A je to zase tady. Prostějovská Základní umělecká škola
Vladimíra Ambrose opět připravila výstavu prací svých
žáků nazvanou Vánoční pošta. Jako obvykle budou studenti napříč věkovými kategoriemi vystavovat svá díla
v Galerii Linka a také v budově bývalé ZŠ na Vápenici.
Výstava bude zahájena 2. ledna a skončí až poslední lednový den.
Kresba, malba, grafika, kombinovaná tvorba, rozličné autorské techniky, keramika, prostorové práce, kresba světlem – to vše lze vidět na výstavě Vánoční pošta místní ZUŠ.
Žáci z výtvarného oboru si jako každý rok připravili mnoho

originálních děl, která tradičně vystavují v Galerii Linka.
A nejde přitom jen o zkušené umělce! Vystavují zde pětileté
děti i studenti plnoletí. I když převažují díla těch mladších.
Tematika jejich děl je různá podle toho, která z učitelek školy vedla hodiny, v nichž práce vznikaly.
„Já osobně jsem s dětmi vyráběla z hlíny 3D objekt poštovní
schránky. Ostatní učitelky zase děti vedly třeba k něčemu
jinému. Ale více než na tematice samotných prací záleží na
tom, že žáci všechno dělali srdíčkem. A všechno, co dělají
srdíčkem, je krásné,“ zkonstatovala vedoucí výtvarného oddělení Hana Palacká.

 DIVADEL

aneb, co se
  STAVY kde děje…

 

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
úterý 2. ledna
17:30 Špindl
česká komedie
20:00 Ztracen v džungli
dobrodružný film Austrálie/Kolumbie
středa 3. ledna
17:30 Špindl
20:00 Universum Brdečka
český dokument
čtvrtek 4. ledna
17:30 Kolo zázraků
americké drama
20:00 Velká hra
životopisné drama USA
pátek 5. ledna
15:30 Čertoviny
česká pohádka
17:30 Špindl
20:00 Insidious: Poslední klíč
americký horor
sobota 6. ledna
15:30 Čertoviny
17:30 Kolo zázraků
20:00 Špindl
neděle 7. ledna
10:30 Čertoviny
15:30 Přání k mání
česká pohádka
17:30 Ztracen v džungli
20:00 Insidious: Poslední klíč

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 28. ledna
FOTOGRAFIE
výstava Dalibora Sedláka

Muzeum a galerie Zámek Prostìjov
v Prostìjovì
do 21. ledna
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 4. února
UMĚNÍ SECESE
Kolekce, která je na výstavě představena,
zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha
českých a moravských státních galerií,
muzeí a také ze soukromých sbírek. Díla
představitelů tohoto uměleckého směru typická svými stylizovanými designy,
dokonalou harmonií linií, které využívaly
ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet
stromů a listů, mořských vln a rozevlátých
ženských vlasů, budou zastoupena Alfonsem Muchou a mnoho dalšími.

Zámek Konice
úterý 2. ledna
18:00 JAKUB JAN RYBA
- ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
koncert v Chrámu Narození
Panny Marie Konice
pátek 5. ledna
17:00 BESEDA O UGANDĚ
do 5. ledna
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
výstava, která je rozšířená o ručně vypracované výrobky z Afriky

LEDNÍ HOKEJ:
Sobota 6. ledna:
17.00: LHK Jestřábi Prostějov – Ústí
nad Labem (37. kolo WSM Ligy, zimní
stadion Pv).
11.15: Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2009, zimní stadion Pv).

'  5  

ŠPALÍÈEK
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Uprkova 18, Prostějov
do 14. ledna
ČESKÉ VÁNOCE
Výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůjček,
přičemž ke zhlédnutí bude ojedinělý soubor
dřevěných perníkářských forem z 18. a 19.
století, doplněný vůní Vánoc. Slavnostní atmosféru navodí interiér venkovské i městské
domácnosti, a můžete si také připomenout
dobu nedávno minulou. Přijďte se zastavit v
předvánočním čase, podívat se jak slavili Vánoce naši předkové a zavzpomínat na to, jaké
to je o svátcích třeba právě u vás...

akce v regionu...
Sestry Havelkovy u kočárů
V sobotu 6. ledna od 17:00 hodin se
bude v Depozitáři Muzea kočárů v
Čechách pod Kosířem konat tradiční Tříkrálový večer.
Vystoupí na něm vokální trio Sestry Havelkovy, které se věnuje především swingu dvacátých a třicátých let minulého
století a interpretuje ho s autentickou nostalgií a vytříbeným citem pro duch doby.

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. ledna
VÁNOČNÍ POŠTA
výstava prací žáků výtvarného oboru

Beseda o Ugandě v Konici
Galerie Zámku Konice zve v pátek 5. ledna od 17:00 hodin
na akci s názvem Beseda o Ugandě, kterou povede Libuše
Dostálová z nezávislého projektu Bwindi Orphans, jenž se
zabývá prostřednictvím vzdálené adopce stará o sirotky ve
dvou ugandských oblastech.

PLESY

   

18010120044

FLORBAL:
sobota 6. ledna:
8:00 9. kolo regionální ligy mužů, sk. 7
(týmy K2 Prostějov, Kostelec na Hané,
Libina, Přerov „B“, Rožnov p/R „B“, SH
RG a ZŠ Prostějov).

VII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

5.1.

28. Tradiční městský ples

6.1.

Obecní ples

6. 1.

Reprezentační a stužkovací ples

Tříkrálový zámecký koncert
Zámek Čechy pod Kosířem a Vlastivědné muzeum v Olomouci
vás srdečně zvou na Tříkrálový koncert „Leoš Janáček v písních
a tónech“, který se bude konat tento pátek 5. ledna od 18:00 hodin ve Velkém sálu zámku v Čechách pod Kosířem. Vystupovat
budou zpěvačka Lucie Laubová a klavíristka Vendula Urbanová.
Vstupné dobrovolné. Kapacita sálu je omezena, prosíme o potvrzení účasti SMS zprávou na e-mail edukacecpk@seznam.cz.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…



Městské divadlo v Prostějově
Statutární město Prostějov
Sokolovna TJ Sokol Olšany
Obec+TJ Sokol Olšany
Městské divadlo v Prostějově
Švehlova střední škola
polytechnická Prostějov

Zimní běh přes Kosíř
Tuto sobotu 6. ledna se bude konat už 39. ročník Zimního běhu přes
Kosíř. Sraz účastníků tentokrát nebude v areálu lázní, ale v místní sokolovně. Prezentace bude probíhat již od 9:00 hodin, start závodu je
plánovaný na 11:00 hodin. Děti odstartují v 11:10 a budou závodit
na tratích 50 až 500 metrů. Délka trati hlavního závodu bude 9 km
a povede převážně po lesních cestách v kopcovitém terénu. V cíli budou připraveny teplý čaj, ochutnávka slivovice a domácí pohoštění.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý 2.1.
Neděle 7.1.

10:30 - 12:30
10:45 - 12:45

ICM
informační centrum
pro mládež, Prostějov
* Dobrovolníkem na Islandu - nevíš,
co podniknout od 1. května do 30. září
2018? Máš rád přírodu? Pak je tu příležitost právě pro tebe! Islandské lesnické
sdružení (Icelandic Forestry Association
- IFA) hledá 5 dobrovolníků, kteří budou
pomáhat s údržbou lesů v okolí vesnice
Úlfljótsvatn na jihozápadě Islandu, východně od Reykjavíku.
MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v pondělí od 15:00 do 17:00
hodin
* individuální právní poradenství s Mgr.
A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský
Polokruh“ je otevřena nastávajícím maminkám, maminkám po porodu i s dětmi, každé sudé pondělí od 17:00 hodin
* pravidelné programy pro rodiče s dětmi
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne kroužek pro předškoláky, vzdělávací aktivity
pro dospělé – besedy, kurzy a semináře pro
rodiče o výchově a komunikaci v rodině,
individuální psychologické a právní poradenství v péči o děti

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělky se koná program pro rodiče
s malými dětmi, který vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební a manuální schopnosti
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin se koná
adaptační kurz před vstupem do mateřské
školy „ŠKOLIČKA“
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA, dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let, příprava
dětí na nástup do MŠ, příprava na separaci
od rodičů a navazování vztahů mezi vrstevníky v malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny
na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
RÙZNÉ...
Taneční pro dospělé – zahájení 5.1.2018.
Info: www.tanecni-prostejov.cz
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017 opět v provozu.
Můžete využít služeb zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamuje všem klientům, že
poradenské pracoviště v Prostějově, má
změněnou provozní dobu. Nově pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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TROŠKA Dvojice kouèù

Číslo 1tRočník 22
Naleznete
uvnitř

TRENÉRSKÉ ÚSPÌCHY!

V METRU! z Prostìjova

VÝZVOU

2xfoto: internet

OTUŽILÍ
MAŽORETI
 V Nezamyslicích uctili i letos
památku legendárního Dobromila
Plovce skokem do říčky Hané
strany 24 a 25

ZTRÁTA
PRO VK

Petr KOZÁK
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JEDNOU
!"#$
 Od ledna budou mít Dětský
domov Plumlov a Dětský domov
Konice jedno vedení. Krajský úřad,
který je zřizovatelem obou organizací, rozhodl o jejich sloučení.

PROSTĚJOV Tohle historie prostějovského sportu nepamatuje! Na střídačkách
týmů z nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže, tedy nejpopulárnějších sportů v České republice, získali významnou pozici dva místní rodáci. Zatímco Josef
Mucha dostal v MFK Karviná nabídku povýšit z funkce asistenta na pozici hlavního trenéra a v jarní části HET ligy povede tým za záchranou, dlouholetý kapitán
„žlutomodré síly“ Martin Janeček si odbývá dokonce ryzí premiéru u extraligového celku. Před Vánocemi totiž kývnul k životnímu angažmá na lavičce Sparty
Prahy a stal se po boku Jaroslava Nedvěda druhým asistentem zkušeného barda NA SILVESTRA
Františka Výborného. Obě zprávy širokou sportovní veřejnost překvapily a jsou SE BĚHALO
pro Prostějov více než průlomové.
 Poslední den roku přinesl

VÍCE SI K AKTUÁLNÍM NOVINKÁM MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANÁCH 27 A 39

0RWRUN¿ĆL
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

 Štáb prostějovského herce a režiséra Michala Grepla zveřejnil na
Silvestra upoutávku na film Fotbalový skřítek, který bude představen
veřejnosti v letošním roce.

 Stejně jako v minulých letech
také v roce 2018 bude hejtmanství udělovat Ceny Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury.
Nominace mohou lidé zasílat už
od 1. do 31. ledna. Více na www.
kr-olomoucky.cz

3ċ('3/$71e
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v Kolářových sadech tradiční
prostějovskou akci pro masovou
veřejnost
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ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

Svátek

A/./I_9=E

QDjWøGUÛGHQ ROKU

 Bývalý hráč 1.SK Prostějov
Lukáš Zelenka přispěl jedním gólem k demolici v podání internacionálů pražské Sparty, kteří v silvestrovském derby zničili Slavii
Praha 9:4.

 Volejbalové juniorky a starší žákyně trénovaly mezi svátky doma
v Prostějově, kadetky vékáčka byly
od 27. do 29. prosince na třídenním soustředění v Morkovicích.

 Tým prostějovských volejbalistek
opouští dle očekávání univerzálka, ktestrana 27
rá míří do Ameriky

;      0% K   
E     M !
  %"/ 45 '

PROSTĚJOV Rekordní počet 250 motorkářů si dal
na Štědrý den před polednem sraz na parkovišti před
Pasáží Anděl v Anglické ulici.
Prostějovská vánoční „moto
vyjížďka“ se konala již počtvrté a těší se stále větší oblibě
jak ze strany účastníků, tak ze
strany přihlížejících diváků.

352-(/,0÷67(0
„Je to moc pěkné, když se tolik lidí sejde, aby společně na Štědrý den podnikli takovou akci. Plno motorkářů se zastavilo také u nás. Nejenom natankovat pohonné hmoty, ale také popřát hezké Vánoce,“ svěřila se Večerníku
jedna z žen z obsluhy čerpací stanice OMV v Plumlovské ulici.
Motorkáři se pak od „Anděla“ vydali na společnou projížďku napříč Prostějovem a na náměstí T. G. Masaryka nezapomněli zapálit svíčky za své kamarády motorkáře, kteří už nejsou mezi nimi.
(mik)

PROSTĚJOV Nejtěžšího možného soupeře přivítají v prvním zápasu
nového roku na domácí palubovce basketbalisté BK Olomoucko. Do
haly Sportcentra DDM přijede úřadující šampion z Nymburka, který
potvrzuje dominanci na české scéně i v probíhajícím ročníku Kooperativa NBL, v němž ještě nezaváhal. Střetnutí 16. kola se bude hrát
tuto sobotu 6. ledna od 18:30 hodin.
„Nemá smysl Nymburk nějak více představovat. Je to soupeř, který
disponuje obrovskou silou na všech postech, má vyrovnanou lavičku
a je schopný diktovat tempo celých čtyřicet minut. Díky velké kvalitě
je prakticky jedno, v jaké základní sestavě nastoupí. Všechny pozice
má obsazené špičkovými hráči. Pro můj tým to bude velký test. Budeme mít možnost vyzkoušet si naši aktuální formu,“ uvědomuje si
nymburskou sílu trenér Predrag Benáček.
Nymburku se daří i v evropské Lize mistrů, kde pravidelně nastupuje
proti špičkovým protivníkům. I v této konkurenci se umí prosadit,
což potvrdila i prosincová výhra na půdě Arisu Soluň.
„Musíme si přiznat, že momentálně nemáme kvalitu jako Nymburk.
Ten je někde jinde, což ukazuje v evropském poháru. Ale to neznamená, že nemůžeme podat kvalitní výkon. Pokusíme se soupeři cestu
za předpokládaným úspěchem co nejvíce znepříjemnit,“ přeje si Benáček, jehož tým první vzájemné utkání na nymburské půdě prohrál
vysoko 62:124. „To se snad opakovat nebude. Doma bychom měli
mít přece jen více sebevědomí. Hráči budou mít možnost ukázat, co
v nich je,“ slibuje kouč fanouškům, že BK Olomoucko rozhodně neprodá svoji kůži lacino.
(lv)
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Tenisový SILVESTR

pro duo Kadleců

PROSTĚJOV Premiérový ročník předsilvestrovského turnaje neregistrovaných hráčů se odehrál v areálu Sportcentra Hotelu Tennis Club v sobotu 30.
prosince. Přátelské klání všech přívrženců „bílého sportu“ nejen z Prostějova ovládli v konkurenci patnácti dvojic
otec a syn Kadlecovi, kteří ve finále zdolali pár Krupička - Šilhánek 7:5. V semifinálových bojích zůstali na raketách
vítězů Husařík s Dostálem a Smékal
s Dadákem. Vítězem páté skupiny byla
dvojice Jeřábek – Srostlík, která vypadla
již ve čtvrtfinále. Kategorii nad 110 let
pri sebe uzmulo duo Husařík starší –
Synek, na druhém místě skončili Langr
s Kopečným a třetí byli O. Dostál - M.
Balák.
(pk)
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V pátek se koná první ročník florbalového
turnaje na ledě pro školy Zlatá brána 2018
PROSTĚJOV Domovní správa spolu se Sportovním klubem
K2 i Sportcentrem – DDM a pod patronací sportovní a školské komise města Prostějova pořádají v pátek 5. ledna od 8:30
hodin ojedinělý florbalový turnaj, který uzavře pestrou sezónu na umělém kluzišti u Zlaté brány.
Turnaj je určen pro družstva prostějovských základních škol, kterých dorazí osm. Každý tým vytvoří čtyři hráči bez brankáře, neboť na ledové ploše budou jen zmenšené branky. Hráči se budou
pohybovat na bruslích, avšak používat florbalové hole a míčky, aby
nedošlo ke zranění příchozích diváků.
Akce je záměrně pojmenována Zlatá brána, neboť se koná v její
blízkosti a ve florbalu je to více než symbolický název. Nicméně
samotný obchodní dům v sousedství daroval hlavní cenu do soutěže: poukázky na nákup pro každého účastníka.

„Byli jsme osloveni Domovní správou a myšlenka se nám zdála
velmi zajímavá. Florbal je čím dál víc rozšířený fenomén a jsme
rádi, když ho budeme moci prezentovat na tak významném prostějovském místě,“ uvedl Radek Pařenica ze Sportovního klubu K2.
„Jsem nesmírně ráda, že se zrodila taková sportovní akce a
že my jsme se k ní mohli připojit. Uvidíme, jestli se ze Zlaté
brány coby florbalového turnaje stane nová zimní tradice,“
nechala se slyšet usměvavá manažerka Zlaté brány Karolína
Pořízková.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník coby mediální partner zve
všechny své čtenáře, aby se na akci přišli podívat. Bude
probíhat v průběhu celého pátečního dopoledne a v brzkém odpoledni. Na turnaj navíc naváže i diskotéka pro
účastníky a jejich vrstevníky.
(jaz,son)
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PROSTĚJOV Kino Metro 70 zažilo poslední pátek roku 2017 pořádný nátřesk. Populární režisér
Zdeněk Troška zde v rámci prostějovské předpremiéry společně s dvojicí svých herců představil
nově natočenou pohádku Čertoviny. A byla to po čertu vydařená akce!
režisér Zdeněk Troška, tak herci Ripůvodní
chard Müller a Diminick Benedikt si
návštěvu moc užili; diváci je ze sálu
zpravodajství
při besedě nepustili snad půl hodiny
pro Večerník
a i později ve foyer čelila celá delegace
obrovskému zájmu fanoušků, kteří
Petr
toužili po fotografiích a autogramech,“
KOZÁK
usmívala se spokojená Barbora Práge„Celý uplynulý rok byl nabitý akce- rová, ředitelka kino Metro 70 Prostěmi a dvakrát téměř vyprodané kino jov. „Obrovský zájem diváků nás v kině
za ním udělalo krásnou tečku. Jak všechny trochu zaskočil, mohu říci, že

tolik rezervací jsme na žádnou projekci
v roce neměli!“
Kromě toho, že představil svoji novou
pohádku prostějovskému publiku, které
přišlo ve skutečně hojném počtu, setkal
se i s mladým filmovým režisérem Michalem Greplem, který natáčí svůj druhý
film. „Setkání s panem režisérem Troškou bylo velmi příjemné, byl nesmírně
usměvavý a srší z něj velký optimismus!
Chvíli jsme společně s ním a rodinou po-

0 %  >/ ?  '   -       "

seděli, vyprávěl zajímavé a vtipné historky z různých natáčení,“ sdělil pro server
novinkypv.cz Michal Grepl.
A jaká byla samotná novinka Zdeňka
Trošky? „Pohádka Čertoviny se mi moc
líbila a myslím, že i ostatním divákům.
Snad jen pár míst v první řadě zůstalo
volných. Nejdříve se lidé báli režiséra
a herce na cokoliv zeptat, ale nakonec se
debata přeci jen rozproudila,“ nechal se
slyšet jeden z diváků. „Režisér i oba mla-

dí herci byli velmi příjemní, pohádka se
povedla, zajdeme s dětmi ještě v příštím
týdnu, kdy jde film běžně do kin,“ přidala
se jedna z maminek, která si nechala oba
herce i režiséra při prostějovské předpremiéře podepsat.
Byl to uplynulý pátek vskutku pěkný
povánoční dárek Prostějovanům.
A nezůstane jen u toho! „Už teď víme,
že například na lednovou cestovatelskou
přednášku oblíbeného Ladislava Zibury

FBKD 

si zakoupilo lístek již sto šedesát diváků,
takže plné kino rozhodně nebude ojedinělým jevem. Mám z toho všeho nelíčenou radost,“ neskrývala ředitelka prostějovského kina. Závěrem přidala ještě
jednu perličku: „Naše paní uvaděčka si
vzpomněla, že když u nás pan Troška byl
před téměř čtvrtstoletím, chtěl rajčatový
džus - a považte, stále jej má v oblibě, takže byl velmi příjemně překvapen připraveným občerstvením.“

Detektivové šetøili Koncert dal vyniknout

   =" pravému smyslu Vánoc
ČECHY POD KOSÍŘEM Na zámku v Čechách pod Kosířem se před
Vánocemi natáčel první díl detektivní série Případ pro Jáchyma Semiše
nazvaný Dóm přízraku. Kulisy pro
příběh z první republiky nabídl jak interiér historického sídla, tak i přilehlý
park.
Dle tvůrců má být nový seriál jakousi
parodií na Jamese Bonda. „Hlavní hrdina
má vždy po ruce svůj detektivní kufřík, ze
kterého vytahuje různá prazvláštní nářadíčka. Doba, v níž se seriál odehrává, není
přesně určená, ale kostýmy nebo třeba
automobil či historický kočárek jsou prvorepublikové,“ prozradil producent díla
Radan Holásek.
Režisérem seriálu je Jan Haluza, za kameru se postavil Lukáš Masner. V hlavních
rolích se představí syn Miroslava Donutila Martin známý třeba ze seriálu četníci
z Luhačovic, držitel Českého lva za režii
Radim Špaček či Lenka Haluzová, jež
má za sebou například nezapomenutelnou roli ve filmu Gympl.
Zhruba dvacetičlenný štáb se v Čechách pod Kosířem pohyboval od 9.
do 13. Prosince loňského roku. Natáčely se zde vražda i její vyšetřování.
„Naše interiéry jsou situovány zhruba
do začátku dvacátého století, takže jsme
na nich nemuseli nic měnit,“ prozradil

Martin Váňa, kastelán zámku, na kterém Křížem v hlavní roli. A kde bude seriál
v době normalizace byl natočen
k vidění? „Zatím máme nabídku od
životopisný snímek o Jojedné velké internetové
=
*
sefu Mánesovi Pa-  + 
televize, ale čekáme, jak
leta lásky či film
+  dopadneme v klasické te



z prostředí pas  levizi. Nejprve ale musíme
ťáku Zámek Nepředvést, jak se první díl povedl,“
"*  
konečno s Pavlem
uzavřel Radan Holásek.
(mls)

KONICE Čím dál víc lidí si naříká, že Vánoce dávno ztratily
svého „ducha“, že jsou vykradené
a stal se z nich svátek nákupních
řetězců. Spoustě z nich pak toto
období přináší zejména pravidelné zklamání z dárků či zvýšený
výskyt rodinných hádek. Nejlepší
odpověď na tyto stesky na Štěpána
nabídl Vánoční koncert v konickém kostele.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

kub Škrabal či hráčka na trubku Hana
Spáčilová. Doprovodily je jejich
kantorky v čele s varhanistkou a zpěvačkou Ludmilou Kopečnou Nedomanskou. Potlesk sklidili i mladí zpěváci místní Scholy stejně jako členové
chrámového sboru vedení Antonínem Burgetem. Divácká kulisa byla
tradičně výtečná, přestože tentokrát
se v kostelních lavicích našlo přece
jen několik málo volných míst. „Rádi
bychom všechny pozvali na další mimořádný koncert, který se v tomto

VIDEO&FOTO
GALERIE

pro Večerník

Martin
ZAORAL

D  ( ; % #N     -"
Foto: Facebook

kostele bude konat v úterý 2. ledna
(tj. dnes - pozn.red.). Na programu
bude Česká mše vánoční J. J. Ryby
v podání Svatojakubského chrámového sboru z Kostelce na Hané,“
pozvala na další zajímavou akci Ludmila Kopečná Nedomanská, která
coby hlavní motor konického Kruhu
přátel hudby stojí za pořádáním neuvěřitelného množství zajímavých
koncertů. Ty se v průběhu celého
roku konají v prostorách konickém
zámku.
(mls)
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Pokud je dobrá hudba řečí andělů,
pak si tyto nadpřirozené bytosti uplynulé úterý v konickém kostele určitě
přišly na své. Připravena nejen pro
ně byla vkusně zvolená kombinace
duchovní hudby a krásných koled.
Všechny tóny se přitom točily kolem
naděje, která na svět přišla v podobě
malého Ježíška. Coby muzikanti se
představili zejména žáci místní ZUŠ,
mezi něž patřili houslistka Anna Va- A  %.     '-      
lentýna Grulichová, klarinetista Ja-     ->& - %"
Foto: Martin Zaoral

V sobotu na sestry @:7:<` ?HU '    &  

Havelkovy

ČECHY POD KOSÍŘEM Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem pořádá neopakovatelné adventní koncerty. Velký
sál - Depozitář muzea kočárů
je krásným prostředím, kde
při koncertech je zapáleno sto
padesát svíček včetně kočárových luceren a velká pec, kde je
vidět hořící oheň, který vytápí
celý prostor. V závěru loňského roku se zde uskutečnily již
tři koncerty, v novém roce je na
programu čtvrtý.
Diváci už měli možnost zažít známého českého houslistu Václava

Hudečka, slovenskou šansoniérku Szidi Tobias a brněnskou
mezižánrovou skupinu Cimbál
Classic. Poslední koncert je naplánován na tuto sobotu 6. ledna,
kdy v Muzeu vystoupí sestry Havelkovy. Při koncertech mohou
diváci sledovat nejen umělecké
projevy účinkujících, ale i největší
kočár na světě.
Vstupenky jsou v prodeji přímo
v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem, nebo v Prostějově: Minikavárna v areálu OC Haná na
Sídl. Svobody a Pall-a-chinky,
nám. Spojenců 18.
(red)

PROSTĚJOV„Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?“ ozývalo se
nejen z pódia, ale i z celého náměstí. Poslední předvánoční pátek
totiž na náměstí patřil koledám a vánočním písním. Poslechnout
i zazpívat si přišly všechny generace, a sice včetně Večerníku...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Aneta
DANĚČKOVÁ
Statutární město Prostějov si letos nachystalo pro své občany pestrý vánoční
program nazvaný Prostějovská zima.
Občané se dočkali otevření kluziště, rozsvícení stromečku, různých akcí pro děti,
ale i několika koncertů. „Ráda bych vás
přivítala na poslední akci v rámci Prostějovské zimy. Koledy nám přijela zahrát
kapela PETER´S MUSIC. Přeji vám
příjemný večer a hezké svátky,“ uvedla
poslední koncert náměstkyně primátor-

žete na něj po koncertu zajít se mnou.
Ale já neplatím!!!“ žertovala půvabná
blondýnka. „A teď bych k nám na pódium ráda pozvala několik šikovných sleky Ivana Hemerková. Pak už na pódium čen, které nám budou dělat vokalistky,“
přišla čtyřčlenná kapela v čele s hlavní dodala ještě. Záhy se na pódiu objevilo
zpěvačkou a zároveň jedinou ženou ve pět náctiletých zpěvaček.
skupině.
Mezi prvními zahranými písničkami
samozřejmě nechyběly oblíbené Rolničky. Zpívání nebo pobrukování si
této známé koledy se neubránil nikdo.
I paní Hemerková stojící vedle pódia si
vesele notovala: „Kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?“
Ke skladbám patřícím neodmyslitelně
k Vánocům se rozhodně řadí i Zvonky
štěstí od Dary Rolins, právě ty zazněly
hned po Rolničkách z úst šikovné zpěvačky. „Musím vám říct, že už jsme hráli
VIDEO&FOTO
na tolika vánočních trzích, ale ještě jsem
GALERIE
klikni na
nikde neměla punč, a to ani jeden. Dnes
www.vecernikpv.cz
si tu určitě dám, tak kdybyste chtěli, mů-

Kromě českých písní zazněly i ty anglické, dokonce i několik duetů. Zpěváky
krásně doplňovaly dívky v „santovských“
čepicích a hlasy z publika. Diváci nejen
zpívali, ale také tancovali do rytmu. Na
náměstí tak vznikla kouzelná vánoční
atmosféra.
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Foto: www.prostejov.eu
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Prostějov. „Ještě nikdy v historii uplynulých třiatřiceti ročníků jsme tady
nezdobili vánoční stromek, což je na
Štědrý den na pováženou. Takže letos
v rámci čtyřiatřicátého ročníku jsme
stromeček posadili doprostřed výpusti přehrady a každý z otužilců ve vodě
má za úkol připnout na něj jednu ozdobu. Čím více plavců dnes bude, tím
bude stromeček na ozdoby bohatší,“
= %     %    - '     "
prozradil s úsměvem Mucha.
Uplynulý ročník Vánoční koupe- přehradní výpusti ponořilo sedm- trovanou přítomnost dvaaosmdesáti kordy, mnohem důležitější je atmosféle ovšem nebyl rekordní. Číslo adevadesát otužilců, překonáno účastníků, kteří našli odvahu se do ra, která je znovu výborná. Je krásné
z roku 2015, kdy se do ledové vody ani zdaleka nebylo. „Máme zaregis- vody ponořit. Důležité ale nejsou re- se na Štědrý den potkat s tolika lidmi,
poklábosit a popřát si hezké Vánoce,“
konstatoval známý nadšenec nejen
3x foto: Michal Kadlec
zimního plavání.
Ve vodě se pak nejen zdobil stromeček, k vidění byl „vláček“ i mnohé akrobatické kousky otužilců.
„Byli bychom rádi, kdyby raději
mrzlo, pak je voda pocitově teplá
jako kafe. Ale na druhou stranu při
dnešních podmínkách, když vylezete ze studené vody ven, cítíte se
jako na Jadranu,“ svěřila se Večerníku po koupeli přemožitelka kanálu
  1! ;%   '      .%  & 0%        -
La Manche a mistryně světa v dál  % O
     "
kovém plavání Dana Zbořilová.
Diváci ale byli jiného názoru. „Je

Už den předtím, a to v sobotu 30. prosince, byly na oknech radnice instalovány světelné LED zdroje směřující
na náměstí. Ty pak během ohňostroje
dokázaly nasvítit celou budovu do
úchvatných scenérií. „Ještě jsem nikdy
v životě neviděla tady v Prostějově tak

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Úderem dvacáté hodiny na Silvestra nebylo na náměstí
T. G. Masaryka k hnutí. Odhadem
tři tisícovky slavnostně naladěných
Prostějovanů se tísnily v místech
od rozsvíceného vánočního stromu
u radnice až po sousední náměstí E.
Husserla. A čtvrthodinový ohňostroj je opravdu nezklamal!

nádherný ohňostroj. Nevěděla jsem
s dětmi, jestli se dívat dřív na barvami
se měnící radnici, nebo na samotný ohňostroj. A ten nápad s pohádkami a písničkami je skvělý,“ svěřila se Večerníku
Ilona Balcárková, jejíž dvě děti pozorovaly celou show s otevřenými pusami.
Letošní silvestrovský ohňostroj pojalo vedení města pohádkově, a to
doslova. Pyrotechnická a laserová
show byly doprovázeny motivy různých pohádek, nechyběly písně i mluvená slova ze Zlatovlásky, Popelky či
filmu pro děti Páni kluci. A k tomu
všemu radnice osvětlená zvenčí i zevnitř všemi možnými barvami, na
které si jen vzpomenete. Není divu,
že po skončení silvestrovského ohňostroje v Prostějově se náměstím rozléhal aplaus velmi spokojených diváků.
„Vloni jsme měli připraveno něco

usmívali se Prostějované

podobného, i když ne v tak velkém
pojetí. Ale všechno nám před rokem
pokazila mlha. Jsem ráda, že teď bylo
počasí naprosto ideální a nápad orga-

www.vecernikpv.cz
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Večerník v pondělí 1. ledna
šťastnou maminku i s novopečeným prvním dítětem
roku 2018 v Olomouckém
kraji navštívil. Na pokoji
porodnického oddělení Nemocnice Prostějov zastihl
jak s malou Viktorkou, tak i
babičkou Jaroslavou. „Jsem
nesmírně hrdá, a nejen proto,
že je Viktorka prvním letošním

Michal KADLEC

 

občánkem celého Olomouckého kraje. Na svět měla přijít už 28.
prosince, ale dala si na čas. Na Silvestra o půlnoci jsem už sama
začala tušit, že by se měla narodit mezi prvními na Nový rok,“
svěřila se Večerníku usměvavá maminka Dagmar Crhonková.
Jméno pro miminko prý vybral její přítel Radim Doba. „Viktorie
se mu vždycky líbila nejvíc, já zase chtěla Valerii. Vyhrál ale nakonec můj přítel, navíc Viktorka se líbila i babičce. Když mi lékaři
oznámili, že je prvním krajským miminkem roku, byla jsem příjemně v šoku. Nevěděla jsem, co v tu chvíli říct. Každopádně to s
celou rodinou oslavíme, takový titul jen tak někdo nemá. A jestli
sem do porodnice přijede i pan hejtman, oslavíme to společně s
ním,“ neskrývala potěšení Dagmar Crhonková, která má doma
už ročního synka. „Určitě se také těší na sestřičku!“ Ještě je potřebné dodat, že malá Viktorie Dobová vážila při narození 2 950
gramů a měřila rovných 50 centimetrů.
Druhým miminkem Olomouckého kraje v roce 2018 je
holčička Valerie, která se narodila v pondělí 1. ledna v 04:30
hodin ve šternberské nemocnici. Pomyslnou bronzovou
příčku obsadila Alenka narozená v Šumperku v 04:35 hodin.
A pro pořádek, absolutně prvním miminkem roku 2018 narozeným v České republice je chlapeček Jakub, který přišel
na svět už minutu po půlnoci v Kadani!



 

PROSTĚJOV Dlouhá léta Prostějovu
tento roztomilý titul unikal, vždy se
první miminko roku narodilo v jiném
městě Olomouckého kraje. Letos je
tomu ale přesně naopak. Prvním narozeným dítětem nového roku 2018 v celém kraji je Viktorie Dobová z Nezamyslic!
Maminka Dagmar Crhonková přivedla svoji
dcerušku na svět 1. ledna v 01:24 hodin.
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PROSTĚJOV Proč neslavit narozeniny a Ježíška najednou! Velmi krásné a příjemné starosti čekají v budoucnu rodiče Veroniku a Vladimíra
Berkovy z Výšovic. Přímo na Štědrý
den se jim totiž v prostějovské porodnici narodila dcera Anetka! A Večerník měl tu exkluzivní možnost
holčičku vidět a přivítat..
„Na Ježíška se v naší porodnici narodila
holčička,“ hlásil Večerníku v pondělí 25.
prosince Martin Balák, primář gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice. Takovou událost
jsme si nemohli nechat ujít a se šťastnou maminkou se vypravili pořídit
rozhovor. „Anetka se měla narodit až

EXKLUZIVNĚ

devětadvacátého prosince, ale nějak na
tento svět spěchala. Ale já osobně jsem
byla ráda, že se narodila dřív. Těhotenství bylo dlouhé,“ usmívala se Veronika
Berková. Skutečnost, že její holčička
bude slavit Vánoce i narozeniny v jednom dni, prý vůbec neřeší. „To budou
vždy obrovské oslavy, ovšem alespoň
to vyřešíme z jedné vody načisto,“ neláme si hlavu šťastná maminka. Jak dodala, tatínek dostal na Štědrý den také
ten nejhezčí dárek. „Manžel byl přímo
u porodu, přáli jsme si to oba. Vladimír
to také vůbec neřešil, že se nám Anetka narodila na Ježíška. Důležité přece
je, abychom byli všichni zdraví a že je
všechno v pořádku,“ dodala ještě Veronika Berková.
Malá Anetka přišla na svět na Štědrý
den odpoledne a při narození měřila
50 centimetrů a vážila 3,40 kilogra(mik)
mu. Blahopřejeme!

➢ ZE STRANY 3

Anetkabudeslavitdvakrát. .

nizátorů se lidem líbil. Příjemně mě
šokovala i obrovská návštěvnost,“ okomentovala tradiční silvestrovskou akci
na prostějovském náměstí náměst-

 Když se na úvod ještě vrátím
k předvánočnímu duelu v Ostravě,
neměl jste během špatného rozjezdu uprostřed prvního setu obavy,
že svátky poznamená nepříjemná
porážka?
„To utkání jsme sice začali hrozně a
náš výkon do stavu 8:15 byl mizerný,
ale přesto jsem stále věřil v obrat. Na
holkách totiž bylo vidět, že nijak nepanikaří, naopak se snažily pořád makat
naplno a navzájem se povzbuzovaly.
Kromě toho měly extra motivaci ve
slíbeném dnu volna navíc o Vánocích,
což pro hráčky v rozběhnuté náročné
sezóně znamená většinou mnohem
víc než vidina nějakých finančních
prémií. Mančaft tedy těžký zápas i
přes problémy zvládl a svátky jsme si
všichni mohli užít v pohodě.“

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Sice jde o klišé, ale jak mančaft
funguje uvnitř a jestli jsou vzájemné
vztahy v celém kolektivu správně
nastavené, bývá strašně důležité.
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rezervy a
vání...
ke zlepšo

 Věnujete přípravu po nich ve
větší míře kondici?
„Tentokrát ne v tak velké míře. V minulých letech zpravidla platilo, že zápasová pauza okolo Vánoc a Nového
roku byla delší a tím pádem vznikl
čas i prostor na výraznější zařazení
kondiční práce. Nyní jsme však hráli
ještě 20. prosince a další extraligové
střetnutí přijde na řadu už 6. ledna,
navíc hned následuje Champions
League. Tím pádem jsme na fyzičce
dělali v odpovídající rozumné míře a
primárně se zaměřili na to, abychom
herně nevypadli z rytmu, udrželi tempo i formu.“
 Jak vůbec hodnotíte dosavadní
počínání v ročníku 2017/2018?
„Zatím je to výborné. V českých soutěžích jsme měli vážnější problémy
jedině v Liberci, kde jsme část utkání
odehráli špatně, což se může stát. I
tam se nám ale povedlo nepříznivý
průběh nakonec otočit k výsledku 3:2
a v součtu se všemi ostatními výhrami
jasnějším poměrem plníme svou roli
největšího tuzemského favorita dobře.
Navíc jsme dokázali v evropské Lize
mistryň svést dost vyrovnaný boj s extrémně silným Fenerbahce Istanbul,
takže celkově spokojenost. Nesmíme
se však uspokojit, naopak je potřeba
dál poctivě pracovat.“
 Vidíte na hře družstva nějaké
rezervy a tím pádem i prostor ke
zlepšování?
„Ano, přesně tak. Po herní stránce to
od nás v řadě zápasů nebylo úplně optimální, především tam občas máme
zbytečné výkyvy vedoucí k větším či
menším bodovým újezdům. Proto se
dá určitě říct, že výkonnost týmu ještě není na maximu a rozhodně máme
prostor i potenciál k dalšímu zlepšování. V tomto směru vidím jako podstatné, že máme v kádru samé profesionálky, které na sobě chtějí makat a také
to dělají. Bez ohledu na věk. Obecně
se třeba starším hráčkám někdy už
moc nechce do tvrdé dřiny, mladé
zase mívají sklony k flákání. U nás
však nic podobného vůbec nevidím,
naopak s holkama je radost pracovat.“
 Pomáhá i soudržnost v hráčské
partě, která je letos viditelně skvělá?
„Sice jde o klišé, ale jak mančaft funguje uvnitř a jestli jsou vzájemné
vztahy v kolektivu správně nastavené,

bývá strašně důležité. V našem případě to vypadá, že se povedlo současný
tým vhodně poskládat a pověstné
táhnutí všech společně za jeden provaz tady prostě je. Ovšem platí, že
opravdovou soudržnost víc prověří
až vážnější komplikace včetně porážek. Snad nám vnitřní jednota vydrží. Každopádně volejbalistky mají v
Prostějově dlouhodobě vytvořeny
výborné podmínky, což je v každém
sportu nezbytný základ všeho.“
 Prozradíte na závěr svá přání do
nového roku 2018?
„Všechno se odvíjí od zdravotního
stavu. Například minulou sezónu
jsme končili vinou mnoha zranění
doslova v troskách a jen s vypětím
všech sil zachránili mistrovský titul.
Letošním ročníkem naopak procházíme kromě několika menších
komplikací zatím bez vážnějších problémů a mé stěžejní přání proto směřuje právě tímto směrem: aby všechny holky zůstaly zdravé. A hlavně se
žádná nějak hůř nezranila. Pokud
se tohle podaří, věřím, že budeme
schopni předvádět kvalitní volejbal a
naplnit naše výsledkové cíle.“

PROSTĚJOV Po vydatné zápasové
náloži během listopadu a dvou třetin
prosince přišlo pro ženy VK sváteční zvolnění spojené se zaslouženým oddechem i
uklidněním z náročného programu. Zároveň to byla ideální příležitost zasednout ke krátkému interview s hlavním trenérem prostějovských volejbalistek
Miroslavem Čadou a shrnout jak dosavadní vývoj sezóny, tak aktuální dění.
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Vzhledem k okolnostem si nevede vůbec špatně. Do
Prostějova přišla vyloženě jako třetí blokařka na výpomoc,
navíc po půldruhého roku dlouhé přestávce od šestkového
volejbalu. Návrat zvládá v rámci možností zdatně, byť zejména v útoku má viditelné limity. Na druhou stranu těží z obranářských předností.

Gabriela Kozmík
60 %

Vstup měla dost ztíže- 70 %
ný předchozími zdravotními problémy. Leč
po takřka půlroční pauze kvůli
operaci paty naskočila až nečekaně dobře, například ve 2. kole
extraligy v Olomouci doslova zazářila. Pak se logicky nevyhnula
výkyvům, aby celkově držela vysokou úroveň především zásluhou svého blokování.

Veronika
Trnková

BLOKAØKY

Do sezóny vlétla rake- 80 %
tově a dlouho patřila
téměř ve všech střetnutích k nejužitečnějším plejerkám týmu, nejvíce svým skvělým
útokem. S nástupem prosince
však její úžasná forma šla poněkud dolů, když se přestala tolik
prosazovat ofenzivně a projevila
se její trochu slabší obrana. I tak
je jednou z hlavních opor.

Nina
Herelová

Marek SONNEVEND

Škoda, že sem nemůžeme započítat výkony z přípravy, neboť
třeba na turnaji v Polsku hrála famózně. V mistrácích, do nichž
byla zatím nasazena, to tak vynikající zdaleka nebylo, na druhou
stranu ani nevybouchla. Slušný útok a dobrý servis i defenzivu
potřebuje podpořit ještě zlepšenou přihrávkou.

60 %

Ze všech členek obvyk- 70 %
lé základní sestavy se
u ní nejvíc projevuje
nestabilita výkonů, kdy jednou
zahraje výtečně a podruhé slaběji. Žádné fatální výpadky jako
v minulosti už ale nemá hlavně
díky tomu, že nemálo zlepšila svůj
dříve problematický příjem. Jinak
dokáže účinně zakončovat, podávat i bránit na síti.

Andrea
Kossányiová

Lucie Nová

Navazuje na poměr- 80 %
ně vydařenou minulou sezónu, kdy
se stala tahounkou kolektivu.
Pochopitelně nehraje zcela bez
chyb, avšak razance jejího útoku, solidní jistota na přihrávce i
síla dalších činností dohromady
vytvářejí značný přínos pro mančaft. Rychle překonala i tréninkový výpadek, kdy byla v Německu
za operovaným manželem.

Laura
Emonts

Morkovice, Prostějov (son) - Mladým
volejbalistkám VK Prostějov věkové kategorie U17 se v letošním ročníku extraligy kadetek ČR vůbec nedaří, v základní
skupině B jsou jasně poslední. Nejen
proto absolvovaly mezi svátky krátké třídenní soustředění v Morkovicích.
„Od středy 27. do pátku 29. prosince
jsme tam s kolegou Jindřichem Němečkem vzali třináct hráček a věnovali
se jak kondičním cvičením, tak herním
tréninkům. Současně nám šlo o utužení party, snad bude mít tento kemp
aspoň trochu pozitivní přínos,“ přál si
šéftrenér mládeže ve vékáčku a kouč
oddílových kadetek Jaroslav Matěj.
Prostějovské juniorky i starší žákyně
se po Vánocích a před Silvestrem také
věnovaly přípravě, ovšem v domácím
prostředí. „A po Novém roce od úterý
druhého ledna už budou v Prostějově
normálně trénovat všechny věkové kategorie včetně mladších žákyň,“ informoval Matěj. Neboť extraligové soutěže
juniorek a kadetek pokračují až o víkendu 20. a 21. ledna, zpestří si výběry VK
do 19 i 17 let své dlouhé zápasové volno
jedním přípravným turnajem. „Šestého
a sedmého ledna půjde o tradiční mezinárodní akci Křišťálová váza 2018 v Ostravě,“ doplnil Matěj.

Kadetky byly
na soustøedìní

Prostějov (son) - Je potřeba to zaťukat
na dřevo či zuby, ale dál platí: zdravotní
stavprostějovskýchvolejbalistekstáleje
velice dobrý. Během uplynulých dvou
týdnů se jen některé hráčky potýkaly
s méně závažnými trably.
Ještě před posledním prosincovým
duelem v Ostravě trápil smečařku Andreu Kossányiovou bolavý stehenní
sval, ovšem nakonec ji vůbec nevyřadil
ze hry. „Kossy byla na vyšetření, které
nic neodhalilo, a na severu Moravy
mohla normálně nastoupit. Což nám
určitě pomohlo k vítězství,“ kvitoval
rychlé uzdravení Andrey kouč VK Miroslav Čada.
Hned po Vánocích vynechala dva tréninkové dny kvůli nemoci blokařka
Gabriela Kozmík. „Nešlo ale o nic vážného, od pátku 29. prosince už naskočila do přípravy,“ prozradil Čada. Něco
prý lezlo i na univerzálku Helenu Horkou. „Na prvním tréninku po svátcích
ve středu říkala, že se necítí moc dobře
a možná onemocní. Pak to však překonala a normálně makala,“ ocenil hlavní
trenér žen Prostějova.
Toho minimální absence jeho svěřenkyň zatím těší během celé aktuální
sezóny. „Pokud si dobře vzpomínám,
menší zdravotní potíže dosud postihly jen Verču Trnkovou, Helu Horkou,
Ninu Herelovou, Julču Kovářovou
a Míšu Zatloukalovou, přičemž se
vždy jednalo o rychle vyřešené záležitosti. Holky buď nechyběly vůbec,
nebo vynechaly maximálně jeden zápas. Nezbývá než si přát, aby nám pevné zdraví vydrželo a především se nikdo vážně nezranil,“ konstatoval Čada.

Zdraví? Pouze
menší problémy

Ze všech prostějov- 50 %
ských volejbalistek
zatím dostala nejméně
zápasových příležitostí v soutěžních duelech. A pokud výjimečně nastoupila, projevily se u ní
rezervy ve veškerých činnostech.
Jakožto věkem juniorka ještě dost
chybuje, celkově jí ovšem trvalý
pobyt v ženském áčku evidentně
prospívá.
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Cruz

STRANA 8

'  5  

Při vzpomínce na její 90 %
rozpačité angažmá ve
vékáčku během sezóny 2011/12 vzbuzoval návrat u
některých fanoušků obavy, jenže naprosto zbytečně. Ostřílená
harcovnice je týmovou top oporou, a to ve všech aspektech hry
v čele s produktivní ofenzivou,
kvůli čemuž přicházela prvořadě.
Celek táhne bodově, zkušenostmi i přístupem.

Helena
Horká
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UNIVERZÁLKY

Ačkoliv svým mládím 70 %
pořád ještě patří do juniorské kategorie, ze
všech prostějovských hráček mimo
základ zanechala dosud nejpozitivnější stopu. Pokud dostala šanci,
zvládla přihrávat nadmíru solidně a
po vzoru mentorky Julči Kovářové
pokaždé přidala nadstavbu v podobě parádních zákroků při obraně
v poli. Prodává svůj talent.

Tereza
"

LIBERA

Jako obvykle neměla
90 %
zrovna výborný start
do nového ročníku, což
vždy souvisí s tím, že obměněné
družstvo nějakou dobu hledá svou
defenzivní sehranost. Tentokrát
proběhl tento proces rychle a služebně nejstarší členka VK se zejména poslední dobou doslova rozzářila. Momentálně má právě tato přirozená lídryně formu exkluzivní.

Julie
Kováøová



Proti silným soupeřům 60 %
zůstává na place výhradně jednička Weiss, ale
v utkáních s papírově slabšími dostala hodně prostoru i Míša coby
druhá nahrávačka. A vedla si převážně velmi dobře. Některé mače
jí nevyšly optimálně, na druhou
stranu většinou prokázala jasně viditelné zlepšení oproti době před
dvěma lety.

Michaela
Zatloukalová

NAHRÁVAÈKY

Od začátku soutěžního 80 %
ročníku si drží vysoký
standard, ovšem je nutné přiznat, že zatím nedosahuje
super výkonnosti ze svého předchozího angažmá v ČR. Přesto
jsou její dirigentské schopnosti
stále výborné, pouze občas nějaká ta nahrávka trochu uletí nebo
dojde k nedorozumění se zakončovatelkou.

Kathleen
Weiss

v sezóně zatím nejvíc září Horká a Kovářová
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pli,“ navázal zkušený lodivod.
Jak přesně? „Ve středu sedmadvacátého odpoledne jsme si dali herní
trénink, čtvrtek i pátek obsahovaly
po dvou jednotkách kondiční i volejbalové a v sobotu 30. prosince jsme
tento mikrocyklus uzavřeli opět přípravou zaměřenou na hru. Silvestra a
Nový rok si mančaft mohl - stejně jako
předchozí svátky - zase naplno užít,
pochopitelně v rozumných mezích,“
upozornil Čada.
Od úterka 2. ledna se pokračuje
v normálních kolejích. „Tentokrát
není moc prostoru na větší fyzickou
zátěž, neboť jsme hráli utkání ještě
čtyři dny před Štědrým dnem a další
mistrák přijde už v sobotu šestého
ledna. Tím pádem je naší prioritou
nevypadnout z tempa a pokud možno
výkonnost v nadcházejícím důležitém
období se zápasy Champions League
ještě vystupňovat. Uvidíme, nakolik
se to podaří,“ uzavřel Miroslav Čada.

“

PROSTĚJOV Vánoční a novoroční pauza je každoročně prvním velkým předělem v sezóně
volejbalistek VK Prostějov. A také
příležitostí k určitému průběžnému bilancování. V tomto konkrétním případě jsme si posvítili
Foto: Michal Kadlec
na kvalitu herní formy, v jaké se
kyně primátorky Ivana Hemerková. během podzimních i raně zimSilvestrovský ohňostroj v Prostě- ních duelů kalendářního roku
jově stál městskou kasu 250 tisíc 2017 prezentovaly jednotlivé
korun.
členky hanáckého družstva.

BYLI JSME
U TOHO

„Nápad s pohádkami a písničkami je skvělý,“
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„Teplota vody je 1,8 stupně Celsia, ale
venku je až příliš teplo. Máme tady
devět stupňů nad nulou, ale co se dá
dělat,“ hlásil Večerníku Michal Mucha, zástupce hlavního organizátora
Vánoční koupele, kterým byl oddíl
dálkového a zimního plavání Haná

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PLUMLOV Přes dvě tisícovky lidí nechtěly na Štědrý den v poledne
zůstat doma u televize a jako každý rok se tak vydaly na procházku
k výpusti plumlovské přehrady. Tradiční Vánoční koupel otužilců byla opět velice atraktivní, pořadatelé z řad dálkových a zimních plavců
TJ Haná Prostějov připravili 24. prosince 2017 dokonce jednu překvapivou novinku...
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METLE Ani v zápalu silvestrovských oslav a bujarého veselí při
příchodu nového roku jsme nezapomněli! V osobních svazcích
Večerníku, které si poctivě vedeme na každého člena redakce,
figuruje velmi vysoko jméno naší
miloučké vedoucí obchodního
oddělení, toho času na mateřské
dovolené. Ano, rozmilá, i když
často hádavá, Hedvičko z Metel, právě dnes 2. ledna slavíš své
narozeniny. Promiň, že to roznášíme do světa, ale slavíš je už
po třia....cáté! Čas a stáří nikdo
nezastaví, co už.
Hedvice Drmolové z Otaslavic
tedy celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přeje mnoho
zdraví, a to nejen jí, ale i dětičkám, hodně štěstí a rodinné pohody!
(red)

43

GRATULACE,
MAMINKO!

24

volejbal



aneb pohled
Kathleen Weiss

NAJDETE
NÁS TAKÉ
NA WEBU
WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Volejbalistky VK Prostějov momentálně táhnou v českých soutěžích šňůru šesti vyhraných zápasů
poměrem 3:0. K jednomu pohárovému střetnutí na Fénixu Brno
postupně přidaly pět takto hladce
vítězných duelů v extralize (doma
Přerov, venku Olymp Praha,
doma Šternberk, doma Olomouc,
venku Ostrava).

6

Období od cca 20. prosince do začátku ledna je v českém ženském volejbalu
každoročně jako stvořené k tomu dát si pořádný oraz. Nehrají se žádné soutěžní
zápasy, UNIQA extraliga má vždy delší pauzu, navíc přicházejí sváteční dny, které přímo vybízejí k zaslouženému volnu.
Pak je tu ale opačné hledisko. To hovoří ve spojitosti s vrcholovým sportem
o tom, že kdo odpočívá až příliš mnoho, ten vypadne z rytmu i z formy, ztratí
základní připravenost a přehnaným oddechováním si víc ublíží, než pomůže.
Hodit tréninky úplně za hlavu a pouze se válet opravdu asi je nesmysl, na druhou stranu obnovit síly unavení sportovci také někdy musí. Proto se jako ideální
nabízí takzvaná zlatá střední cesta, tedy po dostatečném odpočinku zase zpět
do tvrdé práce.
Tímhle přístupem se okolo Vánoc i Nového roku vždy řídil dlouholetý trenér
žen VK Prostějov Miroslav Čada. S tím, že volna bylo zpravidla spíš méně a dřiny tím více. Aktuální dění není žádnou výjimkou, byť vzhledem k dosavadní
úspěšnosti probíhající sezóny mohl zkušený kouč dát svým svěřenkyním o trochu vydatnější přestávku než obvykle – přesně o jediný den…
Hráčky si možná někde bokem zabrblají, že těch volných dnů mohly klidně dostat ještě víc. Na druhou stranu ale samy vědí, že co v tomto klíčovém období
udělají v přípravě navíc oproti soupeřkám, to se jim později vrátí dvojnásob.
„Vždycky jsme dokázali těžit z tvrdé práce hned po Vánocích,“ nechal se opakovaně slyšet šéf VK Petr Chytil. Má pravdu, v minulých letech se právě tohle
projevilo. Kdy? V lednu i později, až se forma hráček zeptala, co předtím dělaly.
Uvidíme, jestli výkonnostní vzestup přijde i tentokrát. Třeba se italští protivníci
v Champions League budou divit!

Marek Sonnevend

 
LEDEN ZEPTÁ...

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Pokud se vrátím k poslednímu utkání roku 2017 v Ostravě, byly jsme tam rády za vítězství 3:0, ale náš výkon nebyl dobrý. Soupeř nás tlačil podáním a my jsme dělaly zbytečné
chyby, které normálně neděláme. Rozhodlo otočení prvního setu z velké ztráty stejně jako
to, že od konce druhé sady už jsme se dokázaly herně zlepšit. Po výhře trenér splnil slib, že
na Vánoce dostaneme čtyři dny volna, takže jsme si s holkama mohly všechny užít pohodové svátky doma. Já jsem samozřejmě jela do Německa a pak zase zpátky do Prostějova,
kde jsme čtyři dny před Silvestrem společně pracovaly jak na kondici, tak na volejbalových
věcech. Po Novém roce příprava pomalu najede do normálních kolejí a ze všeho nejdůležitější je, abychom rychle nabraly co nejlepší formu. Nejen kvůli úvodnímu zápasu v roce
2018 doma proti KP Brno, ale hlavně pro další střetnutí evropské Champions League.
Během ledna pocestujeme dvakrát do Itálie, na což se samozřejmě moc těšíme.“
Kathleen Weiss, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Pamatujete ještě, jak Luboš Pecháček 21. října 2017 v roli druhého
rozhodčího několika vysoce spornými (po pravdě přímo chybnými)
verdikty ovlivnil průběh extraligového derby mezi volejbalistkami
Olomouce a Prostějova? Nebo jak
témuž muži příliš nevyšel ani televizní duel o týden později, kdy
střetnutí VK s Ostravou řídil už
jako první arbitr? Pokud jste nezapomněli, tak vás možná překvapilo,
že diskutabilní sudí dostal na starost i předvánoční, vysoce exponovanou bitvu ostravského družstva
proti prostějovskému. Obavy se
bohužel naplnily a Pecháčkovi zápas opět nevyšel. „K rozhodčím se
snažím ze zásady nikdy nevyjadřovat,“ zůstal nad věcí kouč vékáčka
Miroslav Čada. „Prvnímu rozhodčímu se utkání velice nepovedlo,“
nebral si naopak žádné servítky
trenér TJ Zdeněk Pommer. Měl
pravdu, hrubek nasekal pán z umpiru celou řadu. Zbývá otázka: kdy
a kde bude „řádit“ příště?

 g \ "
to zase zmastil
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ŽHAVÁ NOVINKA

Přes sváteční období sehrály prostějovské volejbalistky
jediný zápas, ten předvánoční extraligový v Ostravě.
A špatně rozjetá bitva na severu Moravy nakonec patřila zejména ostřílené univerzálce vékáčka. Horká
nejprve pomohla svůj tým vytáhnout z bryndy
prvního setu uhráním několika těžkých míčů,
načež se rozjela k parádnímu výkonu. Útokem
zdárně zakončila dvanáct výměn při solidní
úspěšnosti 43 procent, nasázela tři esa a přidala jeden vítězný blok. Dohromady tím dosáhla
šestnácti bodů, jasně nejvíc ze všech aktérek
moravského souboje. A její celková užitečnost
+12? Prostě skvělá! Kromě toho je potřeba
zohlednit rovněž fakt, že Hela si často dokáže
poradit i ve složitých herních situacích.

HELENA HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

36

též tradiční slavnostní oběd společně
s basketbalisty BK Olomoucko, s vedením marketingové agentury TK
PLUS i se zástupci nejvýznamnějších
partnerů. „Nejvyšší šéf Miroslav Černošek volejbal chválil s tím, že mu teď
zase děláme radost, což nás samozřejmě potěšilo,“ přiznal Čada s úsměvem.
Pak již přišlo na řadu vytoužené
volno od soboty 23. do úterý 26.
prosince včetně. „Původně jsem
chtěl dát jen tři dny, ale protože si to
hráčky zasloužily, dostaly nakonec
o jeden den odpočinku navíc. Coby
podmínku měly vyhrát v Ostravě, což
splnily, tím pádem nebylo co řešit.
Čtyři volné dny uprostřed rozběhnutého ročníku jsou však podle mého
názoru skutečně maximum, neboť volejbal je z technického hlediska hodně
náročný sport a každý dlouhý výpadek v tréninkovém procesu se citelně
projeví. Tím pádem jsme do toho
hned po Vánocích znovu pořádně šlá-

I  -           % '"
Foto: Marek Sonnevend.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

sadu jsme pak získali ve vyrovnané
koncovce. A zbytek zápasu jsme následně zvládli po herní stránce už lépe
i přes některé další kratší újezdy,“ vrátil
se ještě prostějovský kouč Miroslav
Čada k bitvě na severu Moravy z 20.
prosince loňského roku.
Ještě tentýž večer po ní dovolil
svým svěřenkyním předvánoční večírek. „Z hlediska životosprávy to
asi nebylo optimální, ale říkal jsem
si: kdy jindy dát holkám příležitost,
aby společně poseděly a trochu
oslavily dosud vydařený průběh sezóny? I za cenu toho, že tréninky na
druhý den tím logicky byly trochu
poznamenané. Ale v daném období nešlo o žádný zásadní problém,“
řekl Čada smířlivě.
Závěrečnou jednotku přípravy poté
Hanačky absolvovaly v pátek 22. prosince, kromě toho program zpestřil

„Z naší strany povinné vítězství, jinak
výkon byl už trochu ve vánočním rytmu,“ okomentoval trenér UP Jiří Teplý.
„Utkání patřilo k těm méně povedeným
z naší strany. Hráli jsme špatně a domácí
nás předčili po všech stránkách,“ uznal
kouč Fénixu Zdeněk Janoušek, jenž se
svým týmem zůstává bez jediného získaného bodíku poslední.
Čtvrtý post okupuje KP Brno, přičemž
za třetí Ostravou figuruje pouze s tříbodovou ztrátou. A to i díky přesvědčivému zdolání Šternberka 3:0 (19, 19, 17).
„Při aktuálním zdravotním stavu bylo
družstvo zkoncentrované a od půlky
setů vždy lepší,“ radoval se z výhry lodivod Králova Pole Marek Rojko.
Kormidelník TJ Sokol naopak důvodů
ke spokojenosti zatím příliš nemá, neboť
jeho svěřenkyně dosud posbíraly jen pět

bodů a jsou až deváté mimo postup do
play-off. „Bohužel jsme prohráli šesté
utkání za sebou. Přesto náš dnešní výkon
již splňoval v určitých částech parametry,
které chceme,“ ohlížel se Martin Hroch.
Nejzajímavější bitvou derniéry kalendářního roku 2017 jednoznačně byl
mač mezi Olympem Praha a Libercem,
jenž dopadl těsně 2:3 (22, -22, -22, 23,
-5). „Hodnocení je stejné jako v minulých zápasech - dobrá hra a následně
hrubé chyby. Chválím tým, že nezabalil
čtvrtý set a vybojoval tiebreak, ale ten
nám nevyšel,“ glosoval Stanislav Mitáč
coby trenér PVK nadále dlícího na sedmém stupínku.
Dukla je o dvě místa výše pátá, leč manko za KP vzrostlo už na čtyři body. „Z
naší strany to byl nervózní zápas. Na
Olympu je to vždy těžké a je pouze otáz-

kou času, kdy se zvedne. Pátá sada bývá
pokaždé loterie, ale vyplatila se nám
taktika se servisem,“ oddechl si asistent
libereckého kouče Libor Gálík.
Další souboj dvou poměrně vyrovnaných protivníků přinesl výhru Frýdku-Místku nad Přerovem 3:1 (19, 23, -19,
19). „Kromě výpadku ve třetím setu na
přihrávce jsme soupeře přehráli větší
bojovností a hladem po vítězství,“ potěšilo lodivoda Sokolek Leopolda Tůmu,
jehož mančaft je šestý o čtyři body za Libercem i před pražským souborem. Hanačky setrvaly na osmém fleku. „Domácí lépe servírovali a to činilo problémy
našim přihrávačkám,“ pravil přerovský
kormidelník Radim Vlček.
Po vánoční a novoroční přestávce
bude ženská extraliga pokračovat
v sobotu 6. ledna.
(son)

0:3
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Vůbec
to nebyl jednoduchý zápas, ačkoliv
konečný výsledek může napovídat
něco jiného. Ve skutečnosti to měly
prostějovské volejbalistky ve 12. kole
UNIQA extraligy hodně těžké, než na
ostravské palubovce přestály náročnou první půlku utkání a poté zamířily
vstříc třísetovému vítězství. Z horké
půdy nebezpečného soka má nemalou cenu, zvlášť pokud opět upevnilo
vedení vékáčka v průběžné tabulce.
Počáteční výhoda dvou úvodních bodů
svěřenkyním trenéra Čady dlouho nevydržela. Pod tlakem domácího servisu
přišlo znejistění na přihrávce, k tomu se

Zdenìk POMMER - TJ Ostrava:
„Hráli jsme na riziko, ale je to Prostějov. V klíčových momentech nás uzalíval a
navíc trestal každou naši chybu. Prvnímu rozhodčímu se utkání velice nepovedlo,
nicméně jsme měli domlátit první set. Jedeme dál.“
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov:
„Nepředvedli jsme moc dobrý výkon do poloviny druhého setu, pak už to bylo
zvládnuté lépe. Soupeř tlačil servisem, ale to nevydrží celý zápas. Každopádně náš
tým je výrazně lepší v útoku, což rozhodlo.“



jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:4,
4:4, 7:5, 9:6, 13:7, 15:8, 15:12, 16:16,
17:18, 18:20, 21:21, 23:23, 23:25.
Druhý set: 2:0, 2:3, 3:5, 6:5, 6:7, 10:7,
10:9, 12:9, 14:11, 14:15, 17:17, 17:24,
18:25. Třetí set: 1:0, 1:4, 2:6, 4:7, 4:10,
7:10, 9:11, 9:14, 10:17, 12:17, 12:21,
14:23, 16:23, 17:25.

TJ OV
VK PV

přidaly i chyby při vlastním podání a v dalších činnostech. Naopak hráčky TJ poháněné vynikající obranou v poli se dokonale
chytily, aby veskrze perfektní pasáží otočily
z 2:4 na 15:8! Až za téhle kritické situace se
hostující tým vzpamatoval z nejhoršího,
čtyřbodovou šňůrou vykřesal naději na
záchranu vstupní sady (15:12). Předtím
neomylné soupeřky najednou také vyráběly nepřesnosti a hrubky, což umocnil
nápor VK vydlážděný zkvalitněním úplně
všeho. Favoritky výrazně zvedly úspěšnost
jak na servisu, tak v útoku, vybraly několik
těžkých míčů, zarazily pět vítězných bloků během chvíle. A zdánlivě rozhodující
manko razantně změnily ve svou výhodu
(18:20)! Přesto byla koncovka dramatická
(23:23), leč se šťastným vyústěním, které
zařídila esem Kossányiová – 23:25 a 0:1.
Výsledková houpačka nahoru dolů pokračovala též zkraje druhé části. Ani jeden
z kolektivů nebyl schopen déle udržet vedení, místo toho o něj záhy přicházel (z 2:0
na 2:3, z 3:5 na 6:5, z 6:7 na 10:7). Prostějovankám v nastolení plánované herní převahy bránilo více faktorů v čele s místy špatným příjmem, právě ten především mohl
za sérii čtyř bodů severomoravské družiny.

Po ní se Pommerovy svěřenkyně viditelně
dostaly znovu do sedla a střední etapu setu
kontrolovaly. Ovšem jen do stavu 14:11,
za nějž odpověděly čtyřbodovým potáhnutím pro změnu Čadovy ovečky - 14:15.
Celkově měla bitva značnou vyrovnanost
i velký náboj, o který se vedle hráček staralo také bouřlivé domácí publikum. Jenže
od vyrovnaného skóre 17:17 náhle zadul
mocný vichr nikoliv z hor, nýbrž ze strany
hostujících volejbalistek, jejichž brilantní finiš sedmi získanými výměnami v řadě nedal protivnicím žádnou šanci - 18:25 a 0:2.
Zdálo se, že drtivý závěr Horké a spol. vzal
ostravským bojovnicím definitivně vítr
z plachet. Tím spíše, když odpich do třetího
setu vyšel úřadujícím šampiónkám České
republiky zase výborně - 2:6. Navíc došlo ke
zvýšení až na 4:10 a vypadalo to, že nic nestojí v cestě k pohodovému doražení zápasu
do vítězné podoby. Papírově silnější družstvo pak sice přibrzdily horší minuty s pár
zaváháními (9:11), ale výpadek se podařilo
včas zažehnat - 10:17. A konec utkání opravdu proběhl v klidu pod taktovkou rozjetého
lídra soutěže - 17:25 a 0:3.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 22

V Ostravì pøed Vánocemi obrat velké ztráty

PROSTĚJOV Závěrečné loňské kolo
UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018
bylo před Vánocemi rozloženo do tří
dnů předminulého týdne. Pojďme si
ve stručnosti zrekapitulovat, co se ve
12. dějství soutěže na volejbalových
palubovkách dělo a k čemu to před
sváteční pauzou vedlo.
Jak už Večerník podrobně informoval, výběr VK Prostějov i přes počáteční komplikace uspěl v Ostravě 3:0,
čímž upevnil své průběžné vedení.
Dostal se na 35 získaných bodů, zatímco kolektiv TJ zůstal na 28 a klesl
na třetí místo.
Nejbližším pronásledovatelem obhájkyň mistrovského titulu se tak znovu
stala Olomouc, která smetla Fénix Brno
3:0 (15, 16, 12), má 29 bodů a z druhé
pozice ztrácí na absolutní čelo šest.

Poslední extraligové zápasy roku 2017 bez převratných událostí

Specificky sváteční program odstartoval ženám vékáčka v podstatě již
posledním extraligovým duelem roku
2017 v Ostravě, kde přes počáteční
velké komplikace nakonec zvítězily
3:0. „Část prvního setu od stavu 4:2
do 8:15 byla z naší strany fakt velice
špatná. Všechno začalo od mizerné
přihrávky a na ni se rychle nabalovaly další chyby ve všech činnostech.
Naštěstí holky nezpanikařily ani nerezignovaly, naopak se pořád povzbuzovaly a trpělivě šly za obratem. I díky
tomu rychle přišel, důležitou úvodní

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Skloubit dvě diametrálně odlišné a přitom
shodně nezbytné roviny sportovního bytí, o to šlo v přípravě
volejbalistek VK Prostějov během tradičně výjimečného období v blízkosti Vánoc a Nového roku. Jednoduše řečeno: dostatečně si odpočinout a vedle toho i kvalitně trénovat. Aby
jak tělo, tak mysl nabraly novou energii, přitom však nevypadly přespříliš z rytmu či nedošlo k větší ztrátě výkonnosti.
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V Nezamyslicích letos uspořádali už
čtvrtý nultý ročník Silvestrovského
koupání. Tři předchozí se konaly
v říčce Haná, letos se však akce pře-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NEZAMYSLICE „Počasí nám nepřáloanávštěvnostbylapoměrně
nízká,“ takto zhodnotila majitelka
koupaliště v Nezamyslicích Ivana
Jarošová uplynulou letní sezónu.
Na nejvyšší návštěvu letošního roku si tak plovárna musela zřejmě
počkat až na Silvestra. Poslední
den v roce tu Nezamysličtí mažoreti uspořádali Silvestrovské koupání. Do bazénu se sice ponořilo
pouze osm otužilců, zvědavy na
ně byly přes dvě stovky diváků.
A všichni vodomilové se shodli
na jednom: počasí vyšlo skvěle.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl tomu pěkně nablízku.

který s nepříliš velkým optimismem
hledí i na následující předpověď počasí.
„Tenhle týden se vlek pravděpodobně
nerozjede, na jeho konci se má navíc

sunula na místní koupaliště. Důvodem byl nedostatek vody v místním
toku. „Vyzývali jsme celé Dřevnovice, aby nás zachránily a všichni
občané v pravý čas spláchli své
záchody. Jenže nic to nepomohlo
a tak jsme se museli přesunout na
naši plovárnu. Několik z nás, kteří
právě nemilují koupání v půl metru
vody a v půl metru bahna, to uvítali
s nadšením,“ komentoval přesun Jan
Košárek.
Koupání mažoretů a jejich přátel bylo
pro místní vítaným důvodem, proč se
po posledním obědě v roce vydat na
krátkou procházku po jejich městysi.

TEPLOTA VODY
I VELIKOST PINDÍKŮ
KLESALY K NULE

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

„Každoročně do naší otužilecké sekce
lákáme nové členy, ale stejně se pořád
koupou ti samí blázni,“ poznamenal
Košárek.
Počasí letos bylo přívětivé, teplota
vzduchu se pohybovala kolem 10 °C.
Přestože u většiny z čistě amatérských
otužilců netrvala koupel dlouho,
chladná voda s mužskými těly stihla
nadělat své. „Velikost mého pindíka je
aktuálně mínus dva centimetry. Pros-

tě zalezl do díry, ale do úplně jiné, než
by si sám představoval...,“ vtipkoval
jeden z otužilců.
Diváky „nadlidské“ výkony mažoretů bavily. „Jsou to borci, já bych tam
v životě nevlezl,“ komentoval dění
například pan Zdeněk. Všichni se pak
rozcházeli spokojení a rozehřátí, a sice
ať už díky rozprouděné krvi po ledové
koupeli, či teplému svařáku. „Tak příští
rok zase,“ uzavřel Jan Košárek.
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BYLI JSME
U TOHO

Na „koupáku“ v Nezamyslicích bylo na Silvestra plno

pf 2018

z mínus sedmi na plus sedm stupňů
Celsia. Za takových podmínek nešlo
provoz spustit,“ konstatoval předseda
Lyžařského areálu Kladky Jiří Křeček,

ZE STRANY 3

ŠTOČEK:

@  <B  

i potěcha sluchu, bez ohlušujícího
rámusu děsícího malé děti a pejsky,“
svěřila se jedna z maminek.
Spontánní potlesk dal jednoznačně
najevo, že diváci byli i letos s plumlovským „fajerwerkem“ nadmíru spokojeni. I poněkud chaotický rozjezd bez
jakéhokoli dohledu policie se naštěstí
obešel bez újmy na majetku a zdraví.

6WDUWXMHVH]ÑQDWDQFH F/D+IA;C3)D)2:9/F_

„Už bude konec?“ zajímala se po pár
minutách jedna holčička, zatímco
druhá ji upozornila, že „to teprve
začalo“. Prozářené večerní oblohy si
nakonec užili všichni. „Nejlepší byly
pasáže, kdy se vše obešlo bez hluku,
ten mi na ohňostrojích vždycky vadí.
<   7<  K pastvě pro oči by se měla přidat

Tomáš KALÁB

cích se zaparkovat jednak u autokempinku Žralok, jednak za pilou
směrem od Soběsuk. Opozdilci odstavili svá vozidla přímo na okraji
silnice a sledovali zhruba čtvrthodinovou show, které dominovaly
červené a zelené tóny. „Šmoulí“
modré si některé děti příliš neužily.

opět docela oteplit. Ale už jsme podobné sezóny zažili, začínali jsme třeba až PLUMLOV Už od čtvrt na šest
jedenadvacátého ledna. Věřme tedy, že proudily Plumlovem ve směru na
bude líp,“ uzavřel Jiří Křeček. (mls) Soběsuky desítky vozidel snaží-

PROSTĚJOVSKO Tříkrálová sbírka
se blíží! Letos se na Prostějovsku bude
koledovat přesně na Tři krále, tedy
v sobotu 6. ledna. Večerník zajímalo,
jak bude letošní koleda probíhat a kam
budou směřovat vybrané peníze z této
největší charitativní akce u nás.
Na Konicku bude Tříkrálová sbírka zahájena tradičním požehnáním koledníkům. To

zjistili jsme

ve zdejším kostele proběhne tento pátek 5.
ledna od 18:00 hodin. Peníze ze sbírky by
měly podpořit zejména pečovatele, kteří
objíždí seniory v jejich domovech na území celého Konicka. „Rádi bychom přikoupili další vozidlo, bez něhož se prostě neobejdeme. Část peněz půjde i na přímou
péči pro rodiny s dětmi. Nakoupíme školní
pomůcky či oblečení,“ prozradil ředitel konické charity Marek Navrátil.
I v prostějovském děkanátu se bude koledovat zejména v sobotu 6. ledna. Jedna
skupinka pod vedením ředitele charity

Františka Hynka navštíví tradičně i magistrát. „Letos se vypraví i s velbloudem,“ naznačil s úsměvem Vít Forbelský z Charity
Prostějov. Vybrané peníze by měly letos
směřovat zejména pro lidi s mentálním
postižením. „Právě pro ně jsme zřídili domov Daliborka. Rádi bychom, aby se někteří z nich pokusili osamostatnit. Za tímto
účelem bychom jim pořídili byt, kde by žili
samostatně, asistenti by za nimi pouze docházeli,“ vyjádřil se Forbelský.
Loni vynesla Tříkrálová sbírka rekordní sumu ze všech sedmnácti jejích ročníků. Konická charita díky ní získala
468 987, prostějovská pak bezmála 950
tisíc korun! Podaří se tato čísla překonat? To se teprve uvidí. Výsledky Tříkrálové sbírky by měly být známy do dvou
týdnů. Zástupci obou charit ovšem už nyní
děkují všem, kteří jejich koledníky přijmou
s vlídností a děkují za jakýkoli finanční dar
vložený do úředně zapečetěných kasiček.
(mls)

PROSTĚJOV Už tento pátek
5. ledna se opět můžete těšit na
tradiční Městský ples pořádaný
v Městském divadle, který je tradičním startem místní plesové
sezóny. Jako obvykle bude program velmi pestrý, od špičkových
tanečních vystoupení po skvělá
klasická i netradiční hudební vystoupení. Vstupenky k prodeji
sice stále jsou, ale rychle mizí, tak
si pospěšte, ať nepromeškáte svou
šanci!
Společně s novým rokem začíná
i plesová sezóna. V celém regionu
se během ledna, února a částečně
i března bude každý pátek a sobotu pořádat hned několik bálů.
V Městském divadle se v této době
uskuteční spousta maturitních, stužkovacích a reprezentačních plesů
místních středních škol, avšak celou
jejich řádku zahájí 5. ledna v 19:30
hodin letos již osmadvacátý Městský ples.
„Jako vždy i tentokrát jej zahájí primátorka města Prostějova Alena

Rašková. Na programu následně
bude několik hudebních i tanečních vystoupení. Celým večerem
budou provázet kapely Romantica
a Q-styl a také kanadský muzikant
Daley Williams. V průběhu pak
vystoupí se svým sólem stálá zpěvačka Orchestru Václava Hybše
Irena Kousalová, dále pak zatancují
umělci z olomoucké taneční ško-

 

ly Progress nebo místní tanečníci
z TS Free Dance. A nakonec zde
uvidíme i ukázku společenských
tanců Tanečního studia Dany Hubené,“ shrnula program plesu ředitelka Městského divadla Jana Maršálková.
Vstupenky v ceně 350 korun jsou
stále k mání v divadelní pokladně
(tem)
na Vojáčkově náměstí.
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se vydají na koledu tuto sobotu

KLADKY Pokud by striktně platila
pranostika „Jak na Nový rok, tak
po celý rok“, tak si letos v areálu v
Kladkách mnoho nezalyžujete. Silvestrovské oteplení notně zamávalo
se zásobami umělého sněhu, a tak se
vleky rozjet nemohly. A zřejmě se
tak nestane ani první týden v novém
roce.
Lyžařská sezóna v Kladkách je každý
rok jedna velká loterie. Loni se zde první sjezdaři svezli již 9. prosince a prakticky bez přestávky se lyžovalo téměř až
do konce února. Letos je situace o poznání horší. „Nasněžili jsme si do zásoby a dvakrát jsme málem vleky rozjeli.
Ale na Silvestra přišlo brutální oteplení,
během pár hodin se teploty posunuly .    -  A  %%%  "

zjistili jsme

podívaná nad pøehradou
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mi zima, jenom když se na ně podívám! Já bych tam nevlezl ani náhodou,“ komentoval ráchání otužilců
ve studené vodě Jiří Opletal, který
se zimomřivě v hledišti na hrázi
přehrady tetelil k manželce.
Na tradiční akci samozřejmě nemohl chybět ani nestor zimního plavání, a sice sedmasedmdesátiletý Bob
Pácl z Prostějova. „Bez vánočního
koupání by mi nechutnala štědrovečerní večeře,“ usmíval se před Večerníkem.
K perfektní atmosféře přispěla i výborná organizace, nechyběly stánky s vánočním punčem a tentokrát pořadatele
netrápila zvuková technika jako loni.
Otužileckou show tak provázely muzika i mluvené slovo Michala Muchy.

3x foto: Michal Kadlec
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Celý Prostějov bude nyní holt střízlivět. Nejen z novoroční „opičky“, ale také z mnohdy
přehnaných předsevzetí. Málokterý z nás totiž má tak silnou vůli, aby splnil vše, čím se
kasal poslední den v roce. Bohužel...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Do práce
příliš spěchat nebudete, a máte recht!
Zůstaňte na horách nebo v teple u
rodinného krbu co nejdéle. Zádrhel
může nastat pouze tehdy, když se
bude důležitý problém v zaměstnání
řešit bez vás.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. První životní
komplikace roku přijdou uprostřed
týdne. Váš partner vám po bujarých
oslavách Nového roku sdělí, že už s
vámi nechce být. Co se dá dělat, smutek ale překonáte celkem velmi brzy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Trošičku vás potrápí zdraví, což přinese
značné komplikace, a nejenom pracovní. Měli jste totiž domluvenou důležitou schůzku, kterou budete muset
odložit. Zdraví je přednější, to mějte
na paměti.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete mezi
prvními, kteří nabídnou pomoc v
nouzi kamarádovi. Ve vašem případě
postačí dobrá rada, kterých máte v
zásobě nepřeberné množství. Pokud
se jí bude dotyčný řídit, dostane se z
celé bryndy.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nečekanou
návštěvou vás překvapí část příbuzenstva. Co překvapí, přímo vás rozčílí! Měli jste totiž zcela odlišné plány,
teď se budete muset věnovat tchýni.
Nebude to nic moc, dojde k častým
hádkám.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Vy jste
prostě pro lásku přímo stvořeni. Prožijete další románek, tentokrát však s
osobou, která je již zadaná. Pokud se
na to přijde, připravte se na následnou
italskou divočinu ze strany jejího partnera.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Úvod roku
bude pro vás velmi náročný po pracovní stránce. Doženou vás totiž resty,
na které jste se koncem uplynulého
roku vykašlali. Pokud chcete všechno
dohnat, očekávejte sérii přesčasů.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Potkáte se
s velice milým člověkem, který vám
rázem zlepší náladu. Tu budete mít
špatnou po hádce v rodinném kruhu.
Brzy se ale na vaší tváři objeví úsměv.
Hlavně poté, co s dotyčným či dotyčnou skončíte v posteli.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Věnujte větší pozornost domácím zvířátkům, která jste poslední dobou hodně
zanedbávali. Péče o ně se vám vrátí
formou lásky, kterou k vám čtyřnozí
přátelé budou chovat. Prožijete s nimi
krásné chvíle.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Jedno hloupé přeřeknutí vás bude stát
spoustu peněz a hlavně času. Neopatrností totiž urazíte člověka, který vám
dal v poslední době hodně vydělat. Teď
bude chtít všechno zpátky. Ukecáte ho?
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Jste
jedni z mála, kteří dokáží splnit své
novoroční předsevzetí. Ze své vlastní
iniciativy se tak setkáte s příbuzným,
se kterým jste se před mnoha lety
pohádali a od té doby jste se neviděli.
Teď se udobříte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Do práce
moc spěchat nebudete, čeká vás tam
totiž nepříjemné překvapení. Nadřízení přijmou nového zaměstnance,
čímž vám výrazně vzroste konkurence. Pokud nenajdete společnou řeč,
přijdete o část peněz.

nákupní servis
pro vás
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INFORMUJE

Prostějovsko má rekordní

NEZAMĚSTNANOST

K 30. listopadu 2017 dosáhl podíl nezaměstnaných
osob v okrese Prostějov rekordního čísla 2,4 %.
Dokonce vykazujeme nižší nezaměstnanost než v rámci celé ČR, která je 3,4 %. Pro srovnání s ostatními regiony Olomouckého kraje: Olomouc – 3,6 %, Šumperk
– 4 %, Přerov – 5 % a Jeseník – 5,5 %.
Tento stav nezaměstnanosti stěžuje situaci místním
firmám, které chtějí nabírat nové zaměstnance, bohužel nemají již kde brát. Proto se spousta z nich uchyluje k nouzovým řešením a to náboru lidí z cizích
zemí. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků není
problémem jen v našem regionu, ale napříč celou
ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý k tomuto tématu uvedl: „Pokud chceme, aby česká
ekonomika rostla v příštích letech, jsou nutná zásadní
dlouhodobá systémová opatření. Tedy reforma vzdělávání, mobilizace ´neaktivních´ skupin obyvatelstva
například žen pečujících o děti nebo o staré rodiče.
Operativní řešení spočívá v odstraňování bariér při
náboru zahraničních pracovníků.“
Z nejnovějšího šetření Hospodářské komory
mezi podnikateli vyplývá, že podnikatelé letos
masivně investovali do svých zaměstnanců a pořizování a modernizaci strojů a technologií. Tento
trend by měl v roce 2018 dokonce zesílit, třeba do telé ale považují nedostatek kvalifikované pracovní
strojů a technologií očekává největší nárůst investic síly, administrativní zátěž a vůbec vysokou míru státní
Helena Chalánková,
na třiačtyřicet procent tuzemských podnikatelů. Za regulace.
OHK v Prostějově
největší bariéry pro podnikání v roce 2018 podnika-

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: 

Špagety 500 g
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Po tunách bramborového salátu a festivalu řízků všemožných podob je na
čase trochu vydechnout a splnit některá z novoročních předsevzetí. Třeba to o
větší aktivitě a pohybu. A k tomu pochopitelně patří zdravá strava, mezi níž
odborníci řadí také těstoviny. Je proto dobré vědět, že špagety i vřetenu koupíte
„zalevno“ hned na čtyřech místech, značkové těstoviny Panzani hned na třech,
pro ty Babiččiny celozrnné musíte do Billy a značku Color jsme objevil pouze
v Penny marketu, kde také mají cenově nejvýhodnější Zátkovy těstoviny.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 28. prosince.
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dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kelčice
lom2 (č. 300703), Otaslavice Pila (č. 310671), OtaslaDne: 16. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá vice ZD (č. 300727).
oblast: celá obec Kelčice vč. podnikatelských sub- Obec: Myslejovice
jektů. Odběratelské trafostanice: Kelčice teletník Dne: 23. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
(č. 300698), Kelčice 3. v ZD (č. 300209), Kelčice voda oblast: č.p. 164 a novostavba na parc č. 200/3.
(č. 300699).
Obec: Kelčice
Obec: Otaslavice, Brodek u Prostějova, Kobeřice
Dne: 24. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 18. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá ob- celá obec Kelčice vč. podnikatelských subjektů. Odběratellast: celá obec Otaslavice vč. podnikatelských subjektů. skétrafostanice:Kelčiceteletník(č.300698),Kelčice3.vZD
Část obce Brodek u Prostějova: Celé ulice: Lískovec, (č. 300209), Kelčice voda (č. 300699).
Hřbitovní, U Lávky, Havlíčkova, U Kovárny, Koberská. Obec: Ondratice
Jednostranně ulice Květná od č. 382 po č. 373 (vč. auto- Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
servisu č. 46). Jednostranně ulice Císařská od č. 39 po oblast: část obce Ondratice: novostavba na parc.
č. 40 a dále oboustranně po konec obce směr Dobro- č. K/609/19.
chov. Č. 370 (zdravotní středisko), 348 (MŠ), 396, 486 Obec: Dobrochov
na ul. Zámecká. Areál základní školy na ul. Havlíčkova Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá ob(č. 398, 397, 399). Areál Zámku (č. 108-109), průmys- last: celá obec Dobrochov. Odběratelská trafostanice
lový areál V Pivovaře č.111, a č.p. 112. Odběratelské Dobrochov voda (č. 300689).
trafostanice: Kobeřice lom1 (č. 300702), Kobeřice
E.ON Česká republika, s.r.o.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!


   namís7to98984 KKèè
jen
  
VÍCE NA
 
 
SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
AKCE
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!
platí
PROSTÌJOV
HANÁCKÝ do konce
JERUZALÉM ledna

 POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Na Slunci pozorujeme zajímavé
útvary ve fotosféře i chromosféře (zejména protuberance a filamenty). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhnou ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. K vidění je tyrkysový kotouček vzdálené planety Uran a také klenoty zimního hvězdného nebe: kolébka hvězd - mlhovina v Orionu, mladé hvězdy seskupené
do otevřených hvězdokup, hvězdné páry v nejlepších letech, nebo hvězdný hřbitov zvaný Krabí mlhovina. V případě
špatného počasí je připraven náhradní program – prohlídka pozorovatelny a hrátky se světlem. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA – v 15:30 hodin uvádíme pro děti pohádkový příběh: KOLIK JE SLUNÍČEK.
Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
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PRO VÁS I VAŠEHO SOUSEDA!
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EXKLUZIVNĚ

ODCHÁZÍ DO AMERIKY!
Vedení volejbalového oddílu
hledá za mladou odchovankyni
na univerzálu náhradu

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Uprostřed sezóny 2017-2018
přichází jedna změna v hráčském kádru
volejbalistek VK Prostějov. Tým opustí mladá univerzálka a klubová odchovankyně Sarah
Cruz, a to uprostřed příštího týdne odletem za oceán do USA. Místo ní teď musí vedení oddílu najít adekvátní náhradu na doplnění svého„A“-družstva.„Sarah chce v Americe studovat
a přitom hrát kvalitní volejbal, což je tam možné na spoustě různých univerzit. Odlétá desátého
ledna, takže za nás naposledy nastoupí teď v sobotu proti Královu Poli a následně do Itálie k utkání Champions League už nepocestuje,“
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39
prozradil hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.

➢



 

):-@ „Rob je výborný trenér,“
<8-3./*/F3+A)E

KARVINÁ Prostějovský rodák
a odchovanec zdejší kopané Josef
Mucha povýšil. Čerstvý padesátník
a dosavadní asistent Jozefa Webera byl krátce před koncem právě
uplynulého roku jmenován novým
koučem Karviné a může se těšit na
své první prvoligové angažmá v roli
hlavního kouče.
„Je to pro mě výzva a rozhodl jsem se
nabídku od vedení klubu přijmout. Jako
hlavní trenér jsem působil pouze v druholigovém 1.HFK Olomouc,“ váží si na
webových stránkách klubu projevené
důvěry bývalý hráč Železáren Prostějov,
Rudé Hvězdy Znojmo, Sigmy Olomouc, Zlína a již zmíněného holického
oddílu, kde v roce 2006 uzavřel svou
hráčskou kariéru.
Čerstvě ustanovený lodivod aktuálně
třináctého týmu nejvyšší domácí soutěže strávil v první lize celkem patnáct let,
během nich sehrál ofenzivně laděný fot-

Foto: internet

balista více než tři stovky utkání a vstřelil
v nich devětatřicet branek. Zahrál si
rovněž evropské poháry a zaznamenal
v nich šest tref. V MFK působí již od
června 2014 a podílel se tak před necelými dvěma lety na prvenství ve Fotbalové
národní lize a postupu do první ligy. Nyní
nemá jiný cíl než záchranu.
(jim)

rubriky
říká ke comabecku Lucie Šafářová Večerníku
Deset, deset! Vyhrát jakoukoliv soutěž
desetkrát za sebou se cení, a pokud jde
o tu nejvyšší v daném odvětví, je pocit
ještě o to krásnější. Tenisový Prostějov
se mohl před vánočními svátky těšit
právě ze zakulacení historické série.
Tým TK Agrofert dosáhl desátého
titulu v řadě i bez opor Berdych a Kvitové a výhody domácího prostředí.

Zápasový vstup do nového roku 2018 obstará
sobotní duel s KP Brno.   *  

Tým BK Olomoucko totálně nezvládl
vstup do osmifinále Českého poháru a
na domácí palubovce prostějovského
Sportcentra utrpěl od prvoligového
konkurenta z Opavy těžký direkt v podobě porážky o jednadvacet bodů.
Šance na postup se tak před odvetou na
severu Moravy smrskly na minimum.

PROSTĚJOV Přesně dva a půl
týdne trvá sváteční pauza volejbalistek VK Prostějov bez jediného
střetnutí. Do zápasového kolotoče
se po jejím uplynutí vrátí v sobotu
6. ledna již od 16:00 hodin, kdy
v 13. kole UNIQA extraligy žen
přivítají na palubovce haly Sportcentra DDM výběr KP Brno.
Hanačky sice vedou průběžné pořadí jasně o šest bodů, ale při soutěžní premiéře nového kalendářního
roku je určitě nečeká nic snadného.
A nejen z toho důvodu, že narazí na
kvalitního protivníka, jenž v tabulce
drží čtvrtou pozici. „První zápasy po
delší přestávce bývají někdy ošidné,
na což si musíme dát dvojnásob pozor,“ upozornil prostějovský trenér
Miroslav Čada.
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„Z přípravy mám dobrý pocit. Po
příletu jsem byla rozlámaná a svoji
roli hrál i časový posun. Druhé utkání
bylo lepší a to je první výsledek spolupráce s Robem,“ prohlásila Šafářová,
která věří, že pod novým koučem dosáhne na podobné úspěchy, jako při
předchozí spolupráci. „Je výborným
trenérem. Máme stejný náhled na
to, jak posouvat můj tenis dopředu.
Současně je to velice pozitivní člověk.
Dokáže mě dostat do pohody a to je,
myslím, v téhle fázi mé kariéry asi nejdůležitější,“ míní tenistka.

Steckley vedl Šafářovou tři sezóny,
během kterých prostějovská tenistka získala tři tituly na okruhu WTA,
probojovala se do finále French
Open a v žebříčku postoupila až na
páté místo. „Měla jsem předběžnou
dohodu s trenérem od Bethanie, ale
když přišel Rob s nabídkou, řekla
jsem si, že to zkusíme. Úspěchy jsme
měli spolu nejlepší, tak doufám, že
na to navážeme,“ usmála se prostějovská tenistka.
(lv)
Reportáž z vyvrcholení tenisové
extraligy najdete na straně 35

ŘÍČANY, PROSTĚJOV Připravil
jsi mě dobře, tenhle vzkaz mohla poslat po extralize smíšených
družstev Lucie Šafářová staronovému kanadskému trenérovi
Robu Steckleymu, s nímž absolvovala přípravu na Floridě. Po jejím konci tenistka bezprostředně
po příletu prohrála v duelu proti
Říčanům s Ruskou Alexandrovovou, ve finále ale v bojovném duelu přetlačila Kateřinu Siniakovou
a pomohla Prostějovu k dalšímu
titulu.

Zatímco drtivá většina lidí na Vánoce i bezprostředně
po nich až do Nového roku nejvíc odpočívá, pro tenistky a tenisty naopak jde o maximálně exponované
období. Pravidelně jim totiž vrcholí příprava na turnaje dalšího roku, jež startují hned s příchodem ledna.
Do tohoto tradičního shonu bílého sportu navíc již
několik let zapadá i předsvátečně nabitý program
s extraligou smíšených družstev, vyhlašováním ankety Zlatý kanár a v Prostějově i se slavnostním Večerem
mistrů. Tenisový klid prostě nastává dřív než u běžné
populace, svátky provází spíše hektika.
Co se zmíněných extraligových bojů týče, mistrovský
titul navzdory přesunu Tomáše Berdycha i Petry Kvitové do Sparty Praha znovu obhájil prostějovský TK
AGROFERT.
Už opravdu strašně dlouho je v tuzemsku neporazitelný, nicméně zlatá cesta měla v mých očích i některé stíny. Na mysli mám herní trápení Jirky Veselého
a zejména Adama Pavláska. Samozřejmě šlo svým
způsobem „jen“ o přípravu, ale přesto současná výkonnost obou někdejších velkých talentů nepřidává
s výhledem do budoucna příliš optimismu. Snad se
zvednou.

Kolektiv z Králova Pole vzhlíží k lídrovi
s desetibodovou ztrátou, když z dosavadních dvanácti mačů devět vyhrál
(dvakrát v tiebreaku) a tři prohrál (s VK
0:3, v Ostravě 1:3, v Olomouci 0:3).
První vzájemný střet ovládlo vékáčko 4.
listopadu na jihu Moravy jednoznačně
25:12, 25:19, 25:21 s dílčími problémy
až během třetí sady, ovšem tehdy ještě obhájkyně ligového bronzu nebyly
příliš ve formě. Ta jim šla postupně nahoru, stejně jako výsledky. A ze druhé
poloviny tabulky se svěřenkyně slovenského kouče Marka Rojka vyšplhaly
na aktuální bramborovou příčku před
Liberec, zároveň hladce postoupily přes
Šternberk ze čtvrtfinále Českého poháru do závěrečného Final Four. Brněnský
celek se přitom opírá o reprezentantky
SR Ivanu Zburovou (nahrávka) a Ni-

kolu Pištělákovou (univerzál), muziku
tvrdí zahraniční smečařky Flavia Assis
z Brazílie (Exagelka) s Mojcou Pene ze
Slovinska stejně jako dvojice blokařek
Kristýna Boulová (další Exagelka) +
Klára Vyklická, na liberu se činí členka
národního souboru ČR Nikola Vaňková.
„Královo Pole má rozhodně zajímavý
potenciál a je potřeba ho počítat mezi
medailové adepty. Tím více se musíme
na vzájemné utkání soustředit a věnovat mu důkladnou přípravu, zvlášť když
je naším posledním vystoupením před
cestou do Itálie za evropskou Champions League. Po svátcích jsme tréninkově nezaháleli, snad se to promítne do
dobrého výkonu celého týmu i do konečného výsledku, pro nás příznivého,“
zdůraznil Čada.
(son)
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Když generální manažer a „majitel“ A-mužstva
LHK Jestřábi Jaroslav Luňák před iks lety vyrukoval s projektem Hokejová extraliga do Prostějova,
připadalo mi to jako naprostá utopie a bláhový sen,
pokud použiju ještě mírnější výrazy.
Bez ohledu na současnou nespolupráci tohoto bosse s Večerníkem a mé osobně nepříjemné pocity
při nevpuštění na zimní stadión k domácím zápasům je však potřeba uznat, že momentálně se ptačí
dravci dostali k dosažení zmíněné bláhové mety
nejblíže, co kdy byli.
Vždyť po 34. kole WSM ligy mužů 2017/18 a sérii
sedmi vítězství za sebou držela jestřábí letka vynikající čtvrté místo, navíc pouhých šest bodů od
nejvyšší pozice! A to v celé novodobé historii prostějovského hokeje nemá výsledkovou obdobu.
Klobouk dolů před tím, jak dobře aktuální tým elhákáčka vzhledem k omezeným finančním podmínkám oproti elitní konkurenci (České Budějovice,
Karlovy Vary, Kladno) funguje. Po pravdě však stále
nevěřím, že by na extraligu dokázala hanácká parta
reálně útočit. Jestli ano, klidně sním minimálně jednu stránku ze svého velkého poznámkového bloku.

Tak už nám opět začal nový kalendářní rok, tentokrát
2018. Přitom mi připadá, jako by to bylo jen před několika dny, kdy startoval ten uplynulý a psal jsem pro
tuhle rubriku minulé péefko.
Čistě pro zajímavost jsem do něj zabrousil a zrekapituloval, co z mých tehdejších přání se (ne)vyplnilo. Fotbalistům 1.SK Prostějov jsem vinšoval zázračné zmrtvýchvstání ve Fortuna národní lize, které ani náhodou
nepřišlo, ale vzhledem k jejich následnému oživení
v MSFL nebyl myslím sestup vůbec na škodu.
Ani další tužby nedošly naplnění. Hokejoví Jestřábi nepostoupili do semifinále WSM ligy (dokonce ani do
čtvrtfinále), basketbaloví Orli se zdaleka nedostali mezi
elitní kvarteto NBL (naopak málem sestoupili), tenista
Tomáš Berdych nevystoupal na grandslamový trůn.
Aspoň částečně to vyšlo s obhajobou národních trofejí
prostějovských volejbalistek (byť pouze těsně a v jednom případě ze dvou) a se ziskem extraligové medaile
boxerů DTJ (i když ne zlaté). A tenistky Petra Kvitová
i Lucie Šafářová se skutečně uzdravily, aby zase válely.
Každopádně tentokrát radši nebudu tolik konkrétní a omezím se na prosté: PF 2018 a každému
VŠE NEJ!

MAJSTRŠTYK:

DEBAKL:

! 
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Vytoužené třístovky se nedočkal „železný sparťan“ a odchovanec prostějovského hokeje Petr Kumstát, který
byl zraněn ve svátečním utkání české
extraligy proti Liberci a do dalšího
zápasu proti Olomouci už tak neskočit. Jeho série odehraných zápasů
v řadě za sebou se přesto zastavila na
úctyhodném čísle.
4

$  
 
   
 %
Prostějovský rodák Martin
JANEČEK se postavil na střídačku
pražské Sparty v duelu s Kometou
Brno před skoro vyprodanou
O2 Arénou.



 

JOSEF MUCHA

Nedávno padesátiletý Prostějovan vylétl na konci roku jako pravá kometa na
nebi. Jeho stávající zaměstnavatel Baník
Karviná jej totiž povýšil z funkce asistenta na pozici hlavního trenéra prvoligového klubu. Bývalý hráč Železáren se tak
stává následovníkem legendárního Vlastimila
Petržely z Kralic na Hané.
Foto: internet
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ANKETA SPORTOVEC MÌSTA PROSTÌJOVA POTØINÁCTÉ!

PROSTĚJOV Pověrčivost stranou! Tradiční anketa Sportovec
města Prostějova dospěla ke svému třináctému ročníku, což
však rozhodně není důvod k žádným obavám. Právě naopak,
navíc v součtu i s nultým ročníkem se teď vlastně koná její už
čtrnáctá edice. Každopádně projekt oceňující každoročně
nejlepší sportovní jednotlivce i kolektivy v mnoha kategoriích
je ve výborné kondici a letos zkraje jara korunuje laureáty za
uplynulý letopočet 2017. Mediálním partnerem je stejně jako
v minulých letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Marek SONNEVEND
Anketa pořádaná Sportovní komisí
při Radě města Prostějov má stejně
jako loni dvanáct kategorií: Sportovec roku, Talent roku, Tým roku,
Mládežnický tým roku, Trenér roku,
Trenér mládeže roku, Neprofesionální sportovec roku, Sportovní událost
roku, Síň slávy prostějovského spor-

tu, Cena sportovní komise, Cena fair
play - sportovní srdce plus Sportovní
hvězda prostějovských médií.
Oceněné v jedenácti kategoriích
určí svým výběrem a hlasováním
členové komise, pouze v případě
Sportovní hvězdy prostějovských
médií vzejdou výsledky z hlasování čtenářů periodik vycházejících
v prostějovském regionu. Manaže-

rem celého projektu je člen komise
Miloš Sklenka.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne ve čtvrtek 29. března od 19:00
hodin v Hotelu Tennis Club za účasti
představitelů statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje i široké
sportovní veřejnosti. Součástí večera
tradičně bude doprovodný program.
„Pro celý Prostějov je Sportovec města
každoročně velkou a důležitou událostí
s vysokou společenskou úrovní. Věřím,
že ani letos tomu nebude jinak,“ zdůraznil Pavel Smetana, předseda sportovní
komise při Radě města Prostějova.
Navrhnout na ocenění sportovce,
který musí být prostějovským občanem nebo členem zdejšího oddílu,
může kterýkoliv občan, a to nejpozději do 20. ledna, kdy je uzávěrka. Vše

o způsobu navrhování – stejně jako
o hlasování do Sportovní hvězdy prostějovských médií – se více dozvíte
buď na této straně, nebo na webových
stránkách www.skmpv.cz.
Součástí ankety již třetím rokem
je také speciální soutěž Fotografie
prostějovského sportu. Ta je rovněž
otevřena pro všechny a nejvíc samozřejmě pro ty, kdo rádi fotí. Své
snímky mohou zasílat do 1. února na
emailovou adresu komise@skmpv.
cz, načež bude až do 5. března probíhat hlasování veřejnosti o vítěze ve
dvou kategoriích: Sportovní fotografie a Umělecká sportovní fotografie.
Veškeré podrobnosti zjistíte nejen
z Večerníku, ale najdete je i na internetovém portálu Sportovní komise
při Radě města Prostějova.
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nerozhodují pouze výsledky, ale i klima nější co do dopadu na morální, osobnostní
v týmu. Vítězem ankety by se neměl stát a sportovní rozvoj svěřenců.
jedná se o anketu, ve které se vyskytují zpravi- tým, který je tvořen individualitami a jeho
EWZK&^/KE>E1^WKZdKs
dla profesionálové. Není vyloučena nominace venkovní projev je v rozporu se smyslem kokategorie pro sportovce, pro které není souamatérského sportovce, pokud jeho výsledky lektivního sportu.
těžení v jeho sportovní disciplíně hlavním
v rozhodném roce byly mimořádné
dZEZZK<h
zdrojem příjmů. V kategorii mohou být
d>EdZK<h
kategorie pro nominované, kteří jsou velkou nominování sportovci z řad mládeže i dosportovec v mládežnických kategoriích
osobností ve svém odvětví, jsou s ní spojeny spělých.
(od přípravky po juniorskou)
sportovní úspěchy v rozhodném roce příp.
^WKZdKsE1h>K^dZK<h
svou obětavostí a angažovaností jsou moráld|DZK<h
ním příkladem pro své svěřence i společnost mimořádný sportovní počin v rámci regionu, který má zpravidla přesah i mimo tento
kategorie pro amatérské i profesionální kluby,
dZEZD>ZK<h
region. Může se jednat o akci, která proběhla
v nichž nerozhodují pouze výsledky, ale i klima v týmu. Vítězem ankety by se neměl stát kategorie pro nominované z řad trenérů v Prostějově, příp. ji organizoval prostějovský
tým, který je tvořen individualitami a jeho mládeže (přípravka až junioři), kteří jsou klub i mimo region.
venkovní projev je v rozporu se smyslem ko- velkou osobností ve svém odvětví, jsou s ní
^1G^>sz
spojeny sportovní úspěchy v rozhodném
lektivního sportu.
WZK^d :Ks^<,K^WKZdh
roce příp. svou obětavostí a angažovaností
D>E/<|d|DZK<h
jsou morálním příkladem pro své svěřence nejváženější kategorie, která v sobě nese
kategorie pro amatérské i profesionální klu- i společnost. V porovnání s kategorií TRE- velkou symboliku. Vítězstvím v této anketě
by mládeže (přípravka až junioři), v nichž NÉR ROKU je tato kategorie ještě význam- prostějovská veřejnost říká, že si považuje
^WKZdKsD ^dWZK^d :Ks

vybranou sportovní osobnost a hodlá ji ctít
a zavazuje se nést její odkaz i v budoucnosti.
Nominovaným může být osobnost z jakékoliv doby, avšak preferovány jsou již nesportující osoby. Zpravidla se jedná o prostějovské
olympioniky, mistry světa i Evropy, příp. vícenásobní mistři republiky.
E<KD/^^WKZdKsE1
určena pro neaktivní sportovce, kteří obětují sportu a jeho organizaci svůj volný čas.
Může se jednat o dobrovolného funkcionáře, učitele, lékaře, maséra, rozhodčího či
kustoda atp.
E&/ZW>z
ʹ^WKZdKsE1^Z
nejmladší kategorie z ankety, její snahou
je ocenit nenápadné sportovní osobnosti,
o jejichž konání se za normálních okolností
prostějovská veřejnost nedozví. Může se jednat o srdcaře, který nezištně pracuje pro svůj

klub. Nominací však může být i mimořádný
počin v duchu fair play.
^WKZdKsE1,s 
WZK^d :Ks^<|,D/1
kategorie, ve které se nominujícím nekladou
žádné překážky. V souladu s duchem ankety by se mělo jednat o sportujícího občana
města Prostějova, příp. člena prostějovského
klubu. Hvězdou prostějovských médií může
být sportovní celebrita plnící řádky novin,
ale rovněž i sportovec a sportovkyně, kteří
jsou populární na sociálních sítích a jakýmkoliv způsobem napomáhají k popularitě
svého odvětví, ať je to již díky sportovním
kouskům, kterých se dopustili, či jen svým
půvabem.
Anketa je vedena zvlášť, a to prostřednictvím mediálních partnerů komise, kterými
jsou Prostějovský večerník a Prostějovské
novinky. Hlasování je možno prostřednictvím webu komise www.skmpv.cz.
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fotbal

SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK ESKÁČKA

PŘILÁKALIPŘÍZNIVCE

PROSTĚJOV Sedmý ročník tradičního Silvestrovského fotbálku
přilákal k aktivní i pasivní účasti přes tucet příznivců dobrého
prostějovského fotbalu. Zatímco desítka vesměs bývalých hráčů
„želízek“ se činila na trávníku, mezi diváky nechyběli ani nedávní
funkcionáři či členové realizačního týmu Ladislav Dudík, Jan Jura
nebo Radek Kuchař. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Do přípravy eskáčka

JEDEN
NOVÁČEK

Co
Koudelka?

PROSTĚJOV Jedno nové jméno by se podle všeho mělo objevit v kabině 1.SK Prostějov při startu zimní přípravy. Kádr vítěze podzimní
části MSFL by jinak velkých změn doznat neměl, všichni hráči jsou
připraveni pokračovat v prostějovském dresu i v jarní sezóně.
„Jak jsme avizovali, máme v hledáčku středního záložníka, který v současnosti nastupuje za nováčka MSFL. Prosadil se tam i střelecky, má zkušenosti i z prvoligových týmů a hlavně je to perspektivní hráč,“ naznačil
Večerníku předseda klubu František Jura s tím, že jednání s hráčem bude
probíhat v prvním lednovém týdnu.
V zimní přestávce se mělo původně jednat i o návratu krajního záložníka
Jana Koudelky, o jehož služby mělo eskáčko opět zájem. Jaké však budou
další kroky úspěšného českého reprezentanta v malé kopané, není v současné době lehké předpovědět.
K prvnímu společnému tréninku se kádr 1.SK Prostějov sejde už příští
pondělí 8. ledna. Začít budou muset svěřenci trenéra Oldřicha Machaly
zostra, protože už další středu desátého je čeká premiérové utkání zimní
Tipsport ligy ve Frýdku-Místu proti Widzew Lodž. O dva dny později nastoupí v Olomouci proti Sigmě.
(tok)

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Předseda klubu František Jura postavil z příchozích dva týmy. V tom
papírově silnějším nastoupila trojice současných hráčů Fládr, Hirsch
a Rus, dva dorostenci, trenér Oldřich Machala i samotný předseda.
Druhý tým složený převážně z bývalých fotbalistů byl posílen o taková
jména jako Martin Musil do branky,

Roman Popelka do obrany či Petar
Aleksijević do útoku.
Celé utkání velmi přesně ze středového kruhu rozhodoval masér Marek
Roba. „Musel jsem se ujmout této
nezvyklé role, protože jsem nedávno
podstoupil operaci kolene. Jinak bych
určitě proháněl soupeřovu obranu,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku
významný člen realizačního týmu
eskáčka.
K aktérům fotbálku bylo počasí milosrdné, přesně na dobu zápasu ustal silvestrovský deštík, který místo vhodnějšího sněhu skrápěl ulice města.
V utkání samotném bylo k vidění
několik zajímavých akcí, třeba nedo-

       !! " saa

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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tažené Popelkovo sólo, které skončilo
střelou do boční sítě, nebo tvrdá, byť
nepřesná Jurova pumelice, jejíž následky se měly zanedlouho projevit.
„Opřel jsem se do střely jako v časech
mé aktivní hráčské kariéry, ale už to
není ono,“ svěřil se Večerníku předseda klubu, který raději druhý poločas
vynechal.

posleedníí den rooku v poodán
ní eskááčka.....

7CQBR   (  %  "

7SCB;  - '$T    $  "

Bez ohledu na výsledek, který
v podobných exhibicích není vůbec
důležitý, ovšem žádný z aktérů nevynechal pozvání na výborný guláš, při
němž mohli všichni sledovat tradiční
souboj pražských „S“. Hlavní cíl tohoto setkání, a sice protáhnout si tělo
po Vánocích a pobavit se se známými
tvářemi, tak byl opět naplněn.
=!&'( &)
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„Zvyknout si na mužskou soutěž bylo důležité“
David Šarman zvládl přesun z dorostu a podržel Kralice
KRALICE NA HANÉ Pozici uvolněné brankářské jedničky kralického mužstva v létě obsadil David Šarman. Pro čerstvě devatenáctiletého
gólmana šlo o první mužskou zkušenost po přesunu z mládežnických
kategorií a také premiérové angažmá mimo 1.SK Prostějov, v němž
strávil předešlých jedenáct let. Na
nové prostředí, spoluhráče, úroveň
soutěže i další aspekty si musel chvíli zvykat. Podle slov kouče Ivo Lošťáka se však adaptoval velice rychle
a ze „zelenáče“ se záhy proměnil
v jednu z opor týmu.

Jiří MOŽNÝ

„Vzhledem k tomu, že druhá dorostenecká liga je celkem kvalitní soutěží,
tak to bylo na podobné úrovni. Ale
mužská soutěž je pro brankáře rozhodně těžší, nastupují v ní zkušenější

hráči. Částečně jsem tedy mohl vycházet ze svých dosavadních zkušeností
a současně se dále učil,“ započal své
David Šarman ohlížení za úvodními
měsíci mezi dospělými. Odlišností
spatřoval hned několik a počátky nebyly lehké. „V každém zápase jsem
neměl moc brankářských příležitostí,
ale celé utkání je o správných rozhodnutích. O vybíhání, o centrech, o komunikaci. Je to mnohem těžší v tomto
ohledu. Z pohledu čistě chytání pro
mě bylo lepší působení v Prostějově,
tam jsem měl mnohem více zákroků,“
porovnala kralická jednička rozdíly ze
svého pohledu.
Také v Šarmanově případě samozřejmě platí, že by se chtěl prosadit
v co nejvyšší soutěži, současně však
nechce nic uspěchat a právě krajský
přebor považuje za optimální pro
přechod do mužů. „Bavili jsme se

o tom s mým brankářským trenérem
Petarem Aleksijevičem. On mi právě
doporučil, abych se rozchytal v krajské
soutěži a až pak podnikal vyšší kroky. Na
jeho doporučení jsem do toho šel, navíc
jsem pondělky a úterky stále trénoval
v Prostějově, takže jednotek jsem měl
stejný počet jako v dorostu,“ podotkl
s dodatkem, že se připravoval jak s prostějovským „A“-mužstvem, tak měl i čistě
brankářské tréninky s Petarem.
Během podzimu tak pozoroval další
výrazný posun ve svých schopnostech
a další přiblížení se svému maximu.
„Hlavně zvyk na mužskou soutěž byl
důležitý. Zapracoval jsem na všem, takže nevidím až tak velké rezervy, určitě by
ale ještě bylo na místě zlepšení hry nohama, zmínil mladík, jehož vzory jsou
Hugo Lloris z Tottenhamu a Manuel
Neuer z Bayernu. „To je jasná gólmanská jednička na světě,“ nepochybuje.

Podstatné bylo, že jej nové mužstvo
přijalo velice kladně, nešel navíc do
úplně neznámého prostředí. „Vzhledem k tomu, že je tam pár kluků, kteří
prošli Prostějovem, tak jsem tam měl
pár známostí. V dorostu jsem se potkával se stoperem Michalem Prokopem,
dále Míšou Blahouškem, Matějem
Vincourkem. A teď ještě přišel Kuba
Gottwald, velká posila. Hráli jsme spolu dva roky. Celkově jsme měli velmi
dobrý kolektiv a tento půlrok jsem si
užil,“ usmíval se odchovanec eskáčka,
jenž tak mohl dále rozvíjet už dřívější
kamarádské vztahy. A také díky tomu
nezažil tak výrazný šok, když najednou
měl kolem sebe hráče o deset i patnáct
let starší. „V Kralicích je kabina mladší, takže to takový problém není, ale
musím k nim mít respekt a chovat se
slušně, aby mě neměli za frajírka. Také
obrana byla v pohodě. Lukáš Krobot

s Liborem Martinkou mají spoustu
zkušeností a jsou velice komunikativní, Míšu Prokopa jsem znal.“
V tuto chvíli si může Šarman užívat
ještě zhruba měsíčního volna od
fotbalu a drobného nabírání hmotnosti, než mu na počátku příštího
roku opět začnou gólmanské
povinnosti. Nejprve v 1.
SK, následně také
v Kralicích, kde
by zřejmě měl
p o k račovat
i dál. „To vám
v této fázi ještě
neřeknu, vím
jen, že začínám
8. ledna přípravu
v Prostějově. Je to
ale asi nejpravděpodobnější možnost,“
přitakal David Šarman.

Foto: Josef Popelka

Trenér Němčic zvažoval rezignaci Plumlov smutní, G7<87H E1;G/666
NĚMČICE NAD HANOU Fotbalisty Němčic nad Hanou povede i v jarní části „B“ skupiny
I.A třídy Olomouckého KFS
Radovan Novotný. Dosavadní
hlavní kouč podepsaný pod nedávnými mládežnickými úspěchy i postupem „A“- týmu ze III.
třídy přes okresní přebor a I.B
třídu až do druhé nejvyšší mužské krajské soutěže těžce nesl
podzimní neúspěchy a jen neochotně se smiřoval s neuspokojivými výsledky, na lavičce týmu
z nejjižnějšího okresního města
ovšem hodlá setrvat minimálně
do letní přestávky.
„Upřímně řečeno, uvažoval jsem,
že skončím! Každý trenér má nějakou představu, a kdybych cítil
od hráčů, že se snaží, dávají tomu
sto procent, ale nejde to a nemá-

me na to, tak bych byl v klidu. Ale
když vím, že hráči tomu nedávají, co mají dávat, tak mě to mrzí.
V létě mi volalo iks mančaftů, že
chtějí s námi hrát přátelák, teď náš
kredit tolik spadl, že nikdo už nevolá. Bránili jsme, nehráli jsme až
tak atraktivní fotbal, ani jsme nemohli. Neměli jsme tolik natrénováno a takový fyzický fond, abychom bránili i útočili, bohužel,“
neskrýval své zklamání.
Zejména krátce po víkendových
střetnutích byly myšlenky na
odchod nejsilnější. „Emoce tak
vyplynuly a říkal jsem, že takové
trénování mě nebaví a že s tím
švihnu, nechám toho a skončím,
ten čas mohu věnovat rodině. De
facto jsem každý den na hřišti,
když netrénují ‚áčko‘, tak vedu
dorosty, do toho ještě ‚béčko‘.

Snažím se všechny tři kategorie
ovlivnit, stále něco vylepšit. Třeba
v dorostu je šest hráčů, kteří chtějí, zbytek se ale veze. Takže s tím
mančaftem nepůjdete nahoru
a nemůžete nic nacvičit,“ vysvětlil
Radovan Novotný s tím, že někdy
jen marnil čas.
Avšak s chladnou hlavou se vždy
rozhodl jinak a mužstvo neopustil. „Nemůžu to udělat. S klukama
jsme dlouho pospolu a nemůžu se
na ně vykašlat a říct, že končím...
Sezónu určitě dokončím, co ale
bude za půl roku, to nevím. Nemůžu nechat ani chlapy z výboru
ve štychu, to bych je podrazil. Buď
zůstaneme v I.A třídě, nebo spadneme do I.B třídy,“ nedělá si Novotný ze zbylých dvanácti kol těžkou hlavu a stále věří, že se může
jeho tým posunout nahoru. (jim)

PLUMLOV Pouhý půlrok setrval v plumlovském působišti Petr
Matoušek a už ho fotbalový život
zavedl zpět do Rakouska. Během
podzimní části patřil k hlavním
oporám mužstva a spolupodílel se
na aktuální sedmé pozici, nyní už
se stejně jako v období jaro 2014
až léto 2017 vydává do německy
mluvící země. Šestadvacetiletý
defenzivní záložník se dohodl
s dolnorakouským oddílem USV
Kühnring, z Prostějova to bude
mít cca sto sedmdesát pět kilometrů jihozápadním směrem.
„Je to vesnička poblíž Hornu a půjde
také zhruba o I.A třídu. Mužstvo by
se mělo točit kolem mě a jednoho českého útočníka, od nás se očekává, že
mužstvo povedeme k úspěchu. Cílem
pro jaro je stabilizovat kádr a příští rok
se pohybovat na špici, případně se pokusit o postup,“ představil své nové působiště bývalý hráč Prostějova i Určic.

Už při svém letním návratu, kdy se
nedohodl na podmínkách se svým
tehdejším oddílem, měl jasno, že
by se chtěl do Rakouska vrátit. A to
se mu splnilo, navíc ohodnocením,
jemuž by bylo v tuzemských podmínkách obtížné konkurovat. „Měl
jsem nabídky z třetí ligy i divize, ale
nešlo to srovnat, navíc v Česku bych
nešel nikam jinam než do Plumlova,
mám tam hodně kamarádů. Tady
v nižších soutěžích je to ale těžké, po
stránce zázemí i mentality a z některých oddílů jsem byl nešťastný, tam
se nehraje pro zábavu,“ nechápal.
Tímto svým rozhodnutím přidělal
Matoušek starosti plumlovskému
kouči Pavlu Voráčovi, jenž musí
zodpovědět základní otázku, kdo
na jeho místo. „Bude velmi těžké
ho nahradit. Sice máme středních
záložníků poměrně dost, on ale
svou rychlostí platil. Na jeho místě
bude hrát Matěj Zabloudil s Jirkou

Hrstkou, oba jsou také výborní fotbalisté. Uvažovali jsme i o příchodu
zvenčí, ale není jednoduché tady
v regionu získat volného kluka adekvátní kvality, který by zapadl do
mužstva a byl by posilou,“ nastínil.
A v čem tkvěl takový význam právě
odcházejícího hráče? „Štítový záložník, to je jeho parketa. Tam je výborný, tam mu to sedí nejvíc. Dokáže
odebrat balón, dokáže v rychlosti
vyvést balón,“ ocenil Pavel Voráč.
V nouzi způsobené nedostatkem
hráčů zkoušel s Matouškem šibovat
do obrany i do útoku, ani v jednom
případě to už ale nebylo tak efektivní.
„Věděl jsem, jakou má kvalitu, a myslel jsem si, že nám pomůže na stoperovi i v útoku. Všude zahrál dobře,
útočník to ale není a gólů moc nedal.
Když jsem ale neměl jiného útočníka,
tak jsem ho tam zkusil. Nezklamal nikde, je fotbalový,“ vysekl mu plumlovský lodivod poklonu.
(jim)

fotbal extra - 5. díl

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

V
12
11
9
+
9
+
7
7
+
5
5
4
4
1

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

P
2

5
6
5
6
7
7
6
Q
9
10
10
13

S
+Z5(
0+Z'D
35:22
*Z5*
33:24
5Z5+
25:33
20:23
+Z+
5Z*
23:35
21:33
14:33
13:44

B

*
27
25
25
5
22
21
20
16
15
12
12
5

Josef
POPELKA

+
0
0
0
1
2
2
0
1
4
1
2
1
1
1

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


7
,
7
+
,
7

7
*
7
,
7
,


7
*
5
*
4
*
4

2

1


(
0

0
(

0
(
0

0

0


(
0

2
5

2

3

4
#
5
,

+Z
21:6
&,
17:5
5+Z'+
&,
20:12
5Z'*
13:13
#
14:12
&
7:15
,*

5'
21
0
16
'D
14
'
12

10
$
5


(
0

0
5

1
(
0

1

1


(
0

1
(

0
'
0

2

0


1282 – Ondřej Milar, Martin Lukáš (oba
Mostkovice), 1280 – Lukáš Koláček
(Čechovice), 1279 – Jan Vítek, Ondřej
Chytil (oba Kostelec na Hané), Tomáš Jura
(Kojetín), 1278 – Lukáš Zelina (Určice),
1277 – Jan Navrátil (Němčice nad Hanou).

Nejvíce
 \  \ =

24 – Patrik Hoffmann, 15 – Jan Ferenc
(oba Bělotín), 13 – Filip Machač (Beňov),
Libor Žůrek (Kojetín), 11 – Tomáš Klvaňa
(Opatovice), 10 – David Preisler (Kostelec na Hané), 9 – Josef Šálek (Dub nad
Moravou), 8 – Ondrej Milar (Protivanov),
Jan Omelka, Bohuslav Hejč (oba Brodek u
Přerova).
Hattricky:
5 – Patrik Hoffmann (Bělotín), 1 – David
Preisler (Kostelec na Hané), Libor Žůrek
(Kojetín), Jan Ferenc (Bělotín), Daniel
Chytil (Brodek u Přerova), Jakub Hrabal,
Filip Machač (oba Beňov).
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Hráèi s nejvíce
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TABULKA VENKU

Opatovice
F
Lipová
<
Plumlov
F
Kostelec
Mostkovice
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]
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Protivanov
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7 – Tomáš Hrušák (Kojetín), 6 –
Zdeněk Spiller (Němčice nad Hanou),
Matěj Vybíhal (Lipová), Petr Haluza
(Čechovice), Richard Klimeš (Kojetín),
5 – David Drexler (Lipová), Miroslav Navrátil (Brodek u Přerova), Jan
Zbořilák, Ladislav Vyhňák, Vilém Dýčka
(všichni Beňov).

Hráèi s nejvíce
 = " =

1 – celkem 16 hráčů, mj. Petr Řezáč,
Michal Tomek (oba Němčice nad
Hanou), František Plajner, Petr
Halouzka (oba Určice), Martin
Vojtíšek (Mostkovice), Martin Dostál, Petr Novák, Martin Liška (všichni
Lipová), Jiří Hrstka (Plumlov),
Ondřej Maděrka, Tomáš Lakomý
(oba Čechovice), Jaroslav Vinklárek,
David Preisler (oba Kostelec na
Hané).
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Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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osazenstvo nachází z větší části v dolní
polovině tabulky a proč to v případě
závěrečné čtveřice od jedenácté po
čtrnáctou příčku platí bez výhrady, zatímco nahoře se v tuto chvíli nacházejí
pouze Kostelec s Lipovou.
Ano, samozřejmě se dá namítnout,
že Němčice doplácejí na svůj postup
z až třetího místa v I.B třídě a stejně
tak i Protivanov je nováčkem v této
soutěži. Stejně tak nelze opomíjet ani
skutečnost, že krom Opatovic, které
byly dlouhé týdny jako utržené z řetězu,
a Bělotína, jenž exceloval v útoku
i obraně, nejsou mezi zbytkem výrazné
rozdíly a pořadí se může nesčetněkrát
a dosti pestře přesypat.
Nesmíme ovšem zapomínat ani na
další věc - čím víc týmů ve stejné soutěži,
tím větší boj o hráče a z toho důvodu
i rozptýlení kvality. Mládežnických
týmů, zejména pak dorosteneckých,
není na okrese příliš, a o těch, které
by hrály ve vyšší soutěži, to platí dvojnásob. Je sice pravdou, že každý
z týmů si i tak hlídá své členy a nechce
se zejména těch významnějších jedinců
vzdát, pokud se ovšem jedná o přesun
do vyšší soutěže, je tu přeci jen větší
ochota dohodnout se.
Můžeme se tak nyní kochat z největšího
počtu derby za poslední roky a prakticky každý hrací víkend můžeme
navštěvovat bitvy sousedních či téměř
sousedních mužstev, současně se tu však
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Šimon ABRAHÁM
Simon HEJDUK
Milan MACOUREK
Martin MOŠTĚK
Karel SPÁČIL
Roman ŠTĚRBA
Michal TAKÁČ
František ŽILKA

Petr DOSTÁL
David DREXLER
František HÝBL
Jakub JAMRICH
Dominik LIŠKA
Petr NOVÁK
Pavel RŮŽIČKA
Matěj VYBÍHAL
Jakub VÝMOLA
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Stabilně v nejvyšších patrech se od
svého návratu do I.A třídy pohybuje SK Lipová. Tamější mužstvo
vedené Pavlem Růžičkou se i tentokrát zařadilo na špici pořadí, když
přezimuje na páté pozici, jen dva
body od třetího Kostelce. A nebýt
porážky v závěrečném kole od aktu-

álně bronzového týmu či nezvládnuté druhé půle v Opatovicích,
mohlo být přibližně šest set metrů
nad mořem ještě veseleji.
„Spokojenost panuje s umístěním, jenom mě mrzí poslední domácí zápasy,
které jsme prohráli, jinak mohlo být naše
umístění ještě lepší. Aspoň máme na jaře
co zlepšovat,“ šibalsky se pousmál hrající
kouč, jenž povětšinou zasahoval do zápasů v roli střídajícího žolíka.
Kritický moment nastal v desátém kole,
tehdy Lipová vedla v Opatovicích 2:0 po
prvním poločase, avšak po změně stran
se nechali Martin Dostál i Petr Novák
vyloučit, načež se domácím podařil obrat na 3:2. „Tehdy se vše zlomilo v náš
neprospěch. Jasně vyhraný zápas u prvního týmu, který do té doby neztratil
ani bod. Jednoznačně jsme ho přehrávali, ale naši nedisciplinovaností jsme
ho prohráli a ti lidé, kteří byli vyloučeni,
nám chyběli v dalších zápase. Hlavně
doma s Dubem,“ připomněl Růžička
následnou domácí porážku 2:4 a litoval
tak ztráty hned šesti bodů.
Duel z první poloviny října má stále před
očima a smiřuje se s tím, jak to dopadlo.
„To se tak někdy stane. Mrzí mě to ale,
protože naše umístění po podzimní části
by vypadalo úplně jinak, kdybychom
ten zápas zvládli,“ uvědomuje si.
V dalších kolech stačilo lipovským fotbalistům pro zisk tří bodů vstřelit jedinou branku, platilo to v Mostkovicích
i Plumlově. S rokem 2017 se ovšem
nerozloučili vítězně, rozlučku totiž obstarala domácí prohra 2:3 v dohrávce
s Kostelcem. „Nechci se vymlouvat,
ale poslední zápas s Kostelcem i zápasy
předtím nás bylo málo a polovina z těch,
co hráli, nebyla zdravá. To se projevilo na
výkonech na konci sezóny,“ hořekoval
Pavel Růžička.
Pro zbytek ročníku by se tak rád se svými spoluhráči i svěřenci posunul o kousek výš. „Určitě patříme do první pětky,
kde už nyní jsme. Podle mě byl jednoznačně fotbalově nejlepší tým Bělotína.
Opatovice nakonec body také ztratily,

takže boj o první místo bude v jarní
sezóně ještě hodně zajímavý,“ přemítal
kouč. Důležitá bude v tomto směru už
zimní příprava, kterou Lipová zahájí tradičně v polovině února. „Doufám, že si
všichni doléčí své šrámy. Počítám s tím,
že bychom jednou týdně trénovali buď
na umělce v Prostějově, nebo v Kralicích
a laždý pátek bychom měli tělocvičnu,
výběh a regeneraci,“ nastínil Pavel Růžička.
Absolvovaná dřina bude nezbytná
pro udržení vydobytých pozic, neboť
Lipová i téměř deset roků od opuštění
Moravskoslezské fotbalové ligy stále
platí za tým, který má zvuk. „Jsme ti,
proti nimž se všichni hecnou a hrají
líp, než proti jiným soupeřům. Chtějí
se proti nám vytáhnout. Myslím si ale,
že to nikdy nebylo extra vyhecované.
Ani teď, přestože pro nás byl skoro každý zápas derby. Nevzpomínám si, že
by vzplanuly větší emoce,“ nevnímá to
nijak dramaticky.
Do tréninkového procesu zřejmě naskočí lehce obměněný kádr, taková je
alespoň představa realizačního týmu.
„Určitě nějaké drobné změny nastanou, rád bych ale, aby kolektiv zůstal ve
stejném složení, jen bychom ho chtěli
vhodně doplnit. Vždy jde o jednoho
dva hráče, kostra týmu zůstává stále
stejná. Ale může dojít k větším změnám, to bych nerad předbíhal. Budu
nicméně rád, když tým zůstane tak, jak
je, a doplní nás dva tři mladší hráči,“ podělil se o své přání. Postupné omlazování by tak mělo pokračovat i dál. „Nic
jiného nám nezbude, protože starší hráči kolem čtyřicítky prostě jednou skončí a musíme s tím počítat a snažit se je
nahradit. Už dříve odešli většinou starší
hráči a myslím si, že jsme je nahradili
velice dobře. David Drexler i Petr Dostál patřili mezi jedny z nejlepších hráčů na podzim, takže s nimi převládala
spokojenost. Také teď máme někoho
vyhlédnutého, ale ještě bych to nerad
specifikoval,“ podotkl k případným
změnám Růžička.
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Martin DOSTÁL
Jaroslav LEHKÝ
Martin LIŠKA

v tuto chvíli nejeví nikdo, kdo by mohl
reálně zabojovat o průnik do krajského
přeboru a doplnit v něm osiřelé Kralice.
Nejde tu ani tak o předvádění podobné
dominantnosti, jakou se prezentují
Opatovice s Bělotínem, ale i o relativní

KOMENTÁØ

vyrovnanost výkonnosti s přihlédnutím
ke specifikům fotbalu v amatérském
prostředí, kde hráči mohou chybět
kvůli pracovním či rodinným povinnostem, a schopnost zvládnout kritické
okamžiky.
Kostelec je na špici a má nespornou kvalitu, těží však z postupové euforie i relativní bezstarostnosti, že se ho netýkají
záchranářské boje. Lipová prochází
postupným omlazováním a kvůli

Horší start si lze jen stěží představit.
Po prvních čtyřech kolech čekali
fotbalisté Plumlova marně na jakýkoliv bodový zisk, alarmující navíc
bylo i jejich skóre 2:23, na němž se
podepsala nejen prohra 2:9 s Beňovem, ale i další tři výrazné nezdary.
Poté naopak přišlo šest duelů bez
ztráty bodu a nálada byla rázem
opačná, aktuálních jednadvacet
bodů zaručujících sedmou pozici se
tak ještě jeví jako velice dobrý počin.
Kouč Pavel Voráč přesto není zcela
spokojen, jeho ambice byly vyšší.
„Doufal jsem v lepší umístění, ale
s těžkým začátkem, kdy jsme se prvními čtyřmi koly protrápili až úplně,
je to asi odpovídající umístění,“ nezastírá v bilančním rozhovoru pro
Večerník.
 Co stálo za tak tristním vstupem
do soutěže?
„Zaprvé nám chyběl brankář, Dan
Simandl měl z přáteláku vyhozený
malíček. Takže jsme postupně oslovovali kluky, a nechci říct, že by zachytali
špatně, měli jsme ale těžké soupeře
a pro nové gólmany je strašně obtížné

nezájmu o vlastní mládež i její předešlou
devastaci je závislá čistě na příchodech
zvenčí a množství peněz, které jsou
tamější funkcionáři ochotni utratit.
Čechovice jsou sice omílány stále dokola,
že právě ony a konečně letos zužitkují
mládežnickou základnu i dlouhodobou příslušnost k čelním týmům, ale ani
teď se nesešly všechny ingredience. Ani
Plumlov zatím na vyšší soutěž nedorostl
a zbytek se kouká více dolů než nahoru...
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I.A třída Olomouckého KFS, tedy
přesněji její „B“ skupina, se během
letní pauzy proměnila v neoficiální
otevřenou soutěž o mistra Prostějovska.
Ve čtrnáctičlenném startovním poli se
objevilo hned osm týmů z různých koutů
regionu. Jih reprezentují Němčice, Drahansko Lipová s Protivanovem a zbylá
pětice Kostelec, Plumlov, Čechovice,
Určice a Mostkovice se nachází buď
přímo na území Prostějova, nebo v jeho
nejtěsnějším okolí.
Takhle výrazné zastoupení zaručuje
velké množství regionálních bitev, během
sezóny dojde k celkem šestapadesáti
okresním soubojům. V případě Němčic
nejde pravda příliš hovořit o derby v tom
pravém slova smyslu, nejblíže to mají
totiž do Kojetína, u zbylé sedmičky a při
minimalistické verzi u patera mančaftů
z nejužšího prostějovského prstence jde
o atraktivní i vyhledávaná střetnutí.
Jednoznačným plusem stávajícího
rozložení je snížení vzdáleností na
dojíždění, vzájemná znalost a s tím
související i větší nasazení, jde totiž
o sledované souboje, v nichž se chce
každý ukázat, všichni chtějí zvítězit
minimálně pro ten pocit, aby mohli
popichovat známé z druhé strany barikády.
Každá strana má ovšem dvě mince
a negativa tak nalezneme i zde. Můžou
nám také nabídnout jednu z odpovědí,
jak je možné, že se právě regionální
„Určitě. Ke konci sezóny jsme stejně
jako ostatní měli problémy. Extrémní.
Luba Baláš od Určic nebyl, ‚Prája‘ byl
na několik zápasů mimo, když dostal
‚redku‘, takže se nám to motalo. Poslední zápasy jsme hráli v jedenácti dvanácti
a pořád to šlo, byli jsme na vlnce. A ať
byl, kdo byl, každému se dařilo. Kdo
naskočil do zápasu, ten nezklamal. To je
obrovské pozitivum. A také jsme ulovili
Jaru Vinklárka, jeho angažování nám přišlo k duhu, přinesl klid a rozvahu.“
 O čem dalším vás podzimní část
ve vyšší soutěži přesvědčila?
„Kádr jsme v létě nedoplňovali, šli
jsme do soutěže ve stejném složení.
Tento mančaft je ale silný a věřil jsem
mu, i když mi spousta lidí říkala, že
šlo jen o euforii a s tímto týmem na
I.A třídu nemáme. Myslím si, že jsme
dokázali, že mančaft na to má. Otázkou je, co bude dál, první rok bývá
jednodušší než ty další. Je potřeba mít
pokoru, být nohama na zemi, ať nejsme nakonec rádi, že jsme na podzim
uhráli tolik bodů.“
 Plánujete nějaké zásahy do
týmu?
„Ne, mančaft si sedí. Samozřejmě kvalitních fotbalistů na každém postu není
nikdy dost a gólmani ani střelci nejsou,
my je ale máme. Chtěl bych sice na každém postu někoho získat, jenže v Kostelci se fotbal dělá ‚za párek‘. Peníze se
hráčům nedávají. Tak to je a tak to asi
bude.“ (úsměv)

naskočit do takových zápasů. K tomu
nám ještě nepřály dovolené a skoro každý zápas jsme hráli bez čtyř pěti hráčů
ze základu. To je strašně moc, vlastně
polovina sestavy.“
 Takže až v polovině září se vaše
situace stabilizovala?
„Od pátého kola jsme byli na devadesáti procentech a chyběli nám jeden dva
lidé, to už se dá nahradit. Do té doby
jsem se sestavou musel házet a kluci
museli hrát na místech, kde v životě nenastupovali. To je hrozně těžké.“
 První čtyři kola tak byla „zkušební“?
„No, dá se říct, že by to mohly být takové běžné tréninkové zápasy, kdy si
člověk vyzkouší, kde kdo je schopen
hrát. (smích) Museli jsme improvizovat a čarovat se sestavou, když už jsme
ji měli hotovou, tak vždy přišel nějaký
šok a hodinu dvě před zápasem jsem
se dozvěděl, že někdo nepřijede. Doopravdy první čtyři kola byla hororová,
to bylo špatné a od toho i výsledky byly
dost nemilosrdné.“
 Pociťoval jste to i na psychice
mužstva?

“

„Já bych rád řekl ne, ale myslím si, že
určitě. Prohrát první čtyři kola, a ještě
takovými výsledky, se podepsat muselo. Nebrali jsme to ale extra tragicky
a věděli jsme, kde je problém a čím
to bylo. Snažili jsme se kluky uklidnit
a vážně jsme čekali, až se všichni sejdeme. Od pátého kola už nám chyběl jen
jeden člověk a trošku se to rozjelo, vyhráli jsme šest zápasů v řadě. Nejtěžší
bylo otáčet stav 2:0 v Kojetíně na 3:2,
tam to bylo zadostiučinění klukům za
dřinu a bojování.“
 Jak vás z tohoto pohledu mrzely
závěrečné porážky?
„Na Lipovou jsme si věřili, ona už
ke konci nebyla v nejsilnější sestavě.
Věděli jsme, že podzim už dohrávají
z povinnosti, takže jsme doufali, že
bychom to mohli zvládnout. Už to ale
nebylo ono, ani hřiště nebylo vhodné
pro fotbal a poslední tři kola byla hlavně o bojovnosti. Prohráli jsme ještě
v Dubu, to byl smolný zápas, který se
nepovedl gólmanovi. Věděl to a vzal
na sebe, ale na druhou stranu jsme
v první polovině měli dát tři, možná
čtyři góly, kluci šli sami na gólmana

a nedali. Tam jsme si to prohráli sami,
možná došlo k lehkému podcenění.
Věřil jsem tehdy ve tři body.“
 Platí tedy, že jste odehráli podzimní část jako na houpačce?
„Teoreticky sice jo, ale neřekl bych to
tak. Zpočátku čtyři prohry a velmi
špatné výkony, potom zlepšení a velmi dobré výkony, teď se to ustálilo
na tom, že se občas vyhraje a občas
prohraje. Od nás se asi nebudou dát
čekat desetizápasové šňůry bez prohry, ale doufám, že se nás ani nebudou
týkat desetizápasové série bez výhry.
Doufám, že nějaké zápasy vyhrajeme,
bohužel ale asi nějaké i prohrajeme.
(úsměv) Nemáme zas až takovou kvalitu, abychom soutěží projeli jako třeba
Opatovice.“
 Kde byste si představoval vidět
mužstvo na konci sezóny?
„No, vzhledem k tomu, že nás opouští
Petr Matoušek, který si znovu našel
angažmá v Rakousku a jehož bude
velmi těžké nahradit, tak nás nečeká
nic jednoduchého. Doufám ale, že to
nějak zvládneme a sedmé, maximálně osmé místo bychom mohli uhrát.

Od nás se asi nebudou dát čekat
desetizápasové šňůry bez prohry,
ale doufám, že se nás ani nebudou
týkat desetizápasové série bez výhry.

plumlovský Pavel Voráč

zavzpomínal na hororový start

„Museli jsme improvizovat a čarovat,“

“

 Čemu lze přičíst tak dobrý výsledek?
„Tak zaprvé euforie, zadruhé mančaft
má svou kvalitu. (úsměv) To je bezesporu a o tom se ví. Důležité bylo,
že nám vyšel vstup do sezóny, až extrémně. Sice jsme při prvním zápase
v Kojetíně rupli, herně jsme ale byli
lepší a vybrali jsme si jen nováčkovskou daň. Nakopl nás Plumlov a udělali jsme vlnku. Bylo vidět, že se kluci
naučili vyhrávat, že mančaft chce jít za
vítězstvím, i když to herně nejde. Také
bylo důležité, že jsme byli schopni
odehrát hodně zápasů bez ‚Práji‘ (David Preisler - pozn.red.), což před nějakým rokem bylo nepředstavitelné.
A všechny zápasy jsme zvládli. Sice je
‚Prája‘ nadstandardní hráč, to bez debat, ale ukázala se síla kolektivu.“
 Takže za vším tkví velice kolektivní výkon, z něhož vyčnívalo několik jednotlivců?

Je potřeba mít pokoru, být nohama
na zemi, ať nejsme nakonec rádi,
že jsme na podzim uhráli tolik bodů...

 Dopadla podzimní část až nad
očekávání dobře?
„Dá se říct, že ano. Ať se to vezme
tabulkově, bodově, na vstřelené i obdržené góly, herně, tak musíme být
spokojeni.“

Před půldruhým rokem započali fotbalisté Kostelce na
Hané svou strmou cestu vzhůru, když po úspěšném jaru 2016 vtrhli do podzimní části a svůj náskok na čele I.B
třídy, skupiny „A“ uhájili i v prvním pololetí tohoto roku.
Odměnou jim byl postup do I.A třídy a také ve vyšší soutěži
zatím není mužstvo Jaroslava Klimeše pouze do počtu, právě
naopak. Úvodní polovinou sezóny proletělo a zastavilo se až na
třetím místě, tedy na čele skupiny pronásledující odskočené duo
Opatovice, Bělotín.
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VŠEHO MOC ŠKODÍ, I TÝMŮ Z OKOLÍ Jaroslav Klimeš: „Dokázali,

Jaký byl fotbalový podzim ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS? PRVNÍ ČÁST

PROSTĚJOV Po kratičké sváteční pauze se na stránky Večerníku
opět vrací oblíbený seriál FOTBAL EXTRA, který je v regionu
dlouhodobě nejkomplexnějším zpravodajstvím o hře na
zeleném trávníku. Ani v této zimní pauze tak nechybí bilancování
a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních
pažitech v průběhu první části probíhajícího ročníku 2017-2018
událo. Sumář tentokrát podrobuje svému drobnohledu týmy od
MSFL po III. třídu OFS Prostějov. A můžete si být jisti, že v rámci
oblíbeného seriálu se jako vždy dostane na všechny.
Bezprostředně po posledním hvizdu jsme započali s prvotním
ohlédnutím za mužskými, mládežnickými i ženskými soutěžemi.
Ještě v loňském roce jsme se zaměřili na tým 1.SK Prostějov,
který prožil vydařený comeback v MSFL, jediného zástupce
Prostějovska v Krajském přeboru FC Kralice na Hané a svůj prostor dostal i výběr Sokol Konice, hrající momentálně skupinu
„A“ I.A třídy Olomouckého KFS. Nový rok zahajujeme sondou
do „B“-skupiny této soutěže, v níž má Prostějovsko hned osm
želízek. A tento početný exodus jsme tedy museli rozdělit na
dvě části. V té první dnešní vám přinášíme tradiční komentář
a pohled na vystoupení úspěšného nováčka z Kostelce na Hané
i ambiciózních celků Lipové, Plumlova, Čechovic, které doplňuje
o záchranu bojující Protivanov. V příštím vydání najdete nejen
pohled trenérů zbývajícího tria z Určic, Mostkovic a Němčic nad
Hanou, ale také zajímavou sondáž úspěšnosti derby zápasů.
V dalších číslech roku 2018 budeme pokračovat soutěž po soutěži
níž a níž až dojdeme k III. třídě OFS Prostějov. Neopomeneme
ani účinkování regionálních fotbalistek a během zimní pauzy
nahlédneme i do kabin mládežnických týmů všech kategorií.
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Lubomír BALÁŠ
Jan HOLOUBEK
Ondřej CHYTIL
Aleš MÓRI
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Milan SYNEK
Jan ŠMÍD
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Dominik HRUBAN
Tomáš JURNÍK
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které jsou poslední a budou to mít
hodně těžké s potenciální záchranou. Třeba Kostelec je jako nováček
nad námi, také se jim velice dobře
povedlo složit mužstvo. Poslední týden v lednu zahájíme zimní přípravu, bude se odvíjet čistě v domácích
podmínkách.“
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Kdybychom byli od počátku kompletní, tak jsem věřil ve čtvrté páté
místo. Tajně i do trojky.“ (smích)
 To se podařilo vytvořit
v Plumlově tak silné mužstvo?
„Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo.
Podobně může smýšlet každé mužstvo, snad pouze s výjimkou Němčic,

Trenér: Pavel VORÁČ

Adam HLADKÝ
Tomáš HLADKÝ
Michal SPÁČIL
Pavel VORÁČ
Ondřej VORÁČ

Jiří HRSTKA
Antonín KLVÁČEK
Jaroslav KŘUPKA
Petr MATOUŠEK
Ladislav ŠEVCŮJ
Marcel ZABLOUDIL

Radek BUREŠ
Michal FABIÁNEK
David GRYGLÁK
Jiří KIŠKA
Roman KOCOUREK
Tomáš KOMÁREK
Vladimír KOTLÁN
Petr KUTNÝ
Martin VYSLOUŽIL
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je druhá věc. Samozřejmě ale chceme
být co nejvýš a do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Jiná cesta není.“
 Jak jste si naplánoval zimní přípravu?
„Začneme v půlce února a nikam se
nepoženeme. Budeme se pohybovat
v trendu, který již máme odzkoušený.
Soustředění si uděláme v domácích
podmínkách, smrskneme ho do čtvrtka, pátku, soboty a neděle. Máme tady
Kosíř i další věci potřebné věci, zaběháme si v regionu. Hráči se musejí udržovat sami, od půlky února pak bude
dva týdny hrubá příprava a pak už jsou
zápasy.“
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 Kde byste se chtěl vidět po šestadvacátém kole?
„Víme, že první dva týmy nám odskočili, a Bělotín má suverénně nejlepší
mančaft. V Opatovicích tomu tak není,
oni jsou pouze na vlnce. Předposlední
zápas rupli a pak už nenavázali, bude
otázkou, jak naskočí do jara. Myslím
si, že nikdo nemá nic jistého, v tříbodovém systému dělají dva zápasy šest
bodů, takže se to ještě bude hodně míchat. Nyní panuje spokojenost, bodů
je dost a doufám, že se fotbalem budeme i nadále bavit, přidáme nějaký bod
a budeme v klidu. A jestli to bude stačit
na třetí, na páté, na sedmé místo, to už
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Jan VÍTEK

Trenér: Jaroslav KLIMEŠ
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Až v dolní polovině tabulky se po úvodních čtrnácti odehraných kolech„B“ skupiny I.A třídy nacházejí fotbalisté Čechovic.
Jeden z tradičních adeptů na postup do krajského přeboru sice zvládl úvod sezóny a v prvních čtyřech kolech si připsal tři
výhry, následně ale začal klopýtat a během podzimu nastřádal
pouze jednadvacet bodů. To ho řadí až na osmou pozici a kouči Evženu Kučerovi přibyly během uplynulých týdnů a měsíců
další vrásky na čele.
 Prožil jste si na podzim velké
zklamání?
„Tak samozřejmě nejsem nadšený
z toho, jak první polovina sezóny dopadla. Očekával jsem, že budeme hrát
o vrchní příčky, ne-li o postup, ale to
se bohužel nepodařilo. Mnohokrát
jsem si to probíral v hlavě a nepodařilo se mi úplně postavit mančaft, jak
jsem si představoval. Parta kluků dělá
hodně a na hřišti se moc neprojevovala... Mimo hřiště to nebylo špatné,
na tréninky chodilo hodně lidí, ale
takový duch tomu chyběl. I tak bych
chtěl poděkovat vedení i klukům za
to, jak se k tomuto půlroku postavili,
nejvíce pak Marku Začalovi za jeho
pomoc.“
| Co konkrétnější stávajícímu
mužstvu chybělo?
„Něco fotbalu obětovat... Jak ze strany toho, že to bude bolet na hřišti,
tak i mimo něj. A v pátek jít po tréninku domů, aby se v neděli hrálo
dobře, když to řeknu otevřeně! Dále
zaskočení na hřišti jeden za druhého
a bojovnost, která u nás byla dříve.
Nemohli jsme teď tolik rozložit síly,
protože jsme měli hodně hráčů zraněných. V jarní části jsme do poslední
chvíle hráli na špici, teď to na hřišti tak
úplně nefungovalo.“
 Sezónu jste ale zahájili velice
povedeně.
„Přípravná utkání nebyla špatná, začátek soutěže také ne, prvních pět kol
bylo slušných. Nezdá se to, hodně nás
ale nahlodal zápas v Opatovicích, kde
nám domácí dali lekci. I když jsme
byli lepší, tak oni dávali góly a prohráli
jsme vysoko 1:4. Po tomto duelu se
navíc zranil Míša Ján, který byl pro

nás jedním z klíčových hráčů. Dále je
pravda, že někteří důležití hráči přešli
ze školy do práce a chvilku jim trvalo,
než se s tím sžili, někteří pracovali na
směny. Tak se nám to pomalu kupilo
a kupilo. Některé výsledky byly špatné jen proto, že jsme nedali gólové
šance, zatímco soupeři jsme umožnili lehce skórovat. Musím ale říct, že
poslední tři zápasy jsme zase odehráli
velice slušně, i když jsme třeba s Kojetínem prohráli.“
 A neublížila vám v tomto duchu také porážka v derby s Mostkovicemi?
„Ta nás tak nenahlodala. Ono se to
nezdá, ale v tomto zápase není nikdo
favoritem a v této fázi se jim daří na
nás hrát. Dokáží do toho dát víc srdce
než my a bojovnost. Nejsme schopni proměnit šance, za stavu 1:1 jsme
měli tři vyložené gólovky a dali jsme
z toho jen tyčku. Kdybychom jeden
gól dali, tak by se zápas zlomil v náš
prospěch. A tak se nám to s nimi stává
často. Pro ně je to vždy zápas roku...“
(úsměv)
 O Čechovicích se už roky hovoří jako o kandidátovi na postup
do krajského přeboru, proč se to
podle vás zatím nepodařilo?
„Když se podíváte, tak mládežnické
týmy byly v Čechovicích vždycky
dobré, dorost hrál dokonce jeden čas
divizi. Hrozná věc se ale děje na konci
této věkové kategorie, kdy dvě třetiny
hráčů se na fotbal vykašlou. Mají jiná
lákadla, jdou do práce, za školou. Nepodařilo se nám tak do prvního mančaftu tyto kvalitní hráče dostat, někteří skončí úplně, jiní jdou raději hrát
nižší soutěže, kde nemusí pořádně
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Miroslav BÍLEK
Antonín DVOŘÁK
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Trenér: Josef POSPÍŠIL

bojovat. V Čechovicích se uchytí maximálně jeden dva, a to je málo. To je
největší problém, nedaří se nám přechod z mládeže mezi muže. A je toho
víc. Přijedete do Opatovic a vidíte,
jak jdou kluci natahovat sítě, lajnují
si sami. Je to i jinde, v Čechovicích to
ale chybí a poslední takovou generací
schopnou pro oddíl něco udělat byli
Kolečkář, Haluza a spol...“
 Bavilo vás vůbec za této konstelace trénování?
„Když jsem přišel do Čechovic, tak
jsem šel stabilizovat mančaft. To se
nám podařilo a první půlrok jsme zachránili, tehdy jsme byli na spadnutí.
Je pravdou, že ten další rok nám soutěž vyšla výborně, a kdyby neomarodili Jahl, Adam Pospíšil, kteří pro nás
byli klíčoví, tak by soutěž dopadla
úplně jinak a postoupili bychom místo Všechovic. Ten rok nám vyšel perfektně a byla radost trénovat. Kluci
chodili na tréninky a měli jsme hned
tři týdně. Teď přišel takový útlum,
a i když je hráč na tréninku, nedá
tomu úplně sto procent...“
 Hodláte učinit nějaké zásahy
do mužstva?
„S Marou Začalem jsme to vše probírali a pro nás je důležité, že se nám
v plné síle vracejí Adam Pospíšil,
Luděk Jahl i Míša Ján. To jsou tři
klíčoví hráči. Máme vyhlédnutou
jednu posilu, ale tu zatím ještě jme-

novat nebudu. Kromě Maděrku,
který si utrhl křížové vazy, a Tomáše
Zapletala budou pokračovat všichni.
A doufám, že se nám všichni uzdraví,
i Bořek Chmelík, který je univerzální
hráč schopný udělat pro Čechovice
cokoliv. Kádr se nám tedy rozroste
a doufám, že se nám budou vyhýbat
zranění.“
 V jakém duchu se bude odvíjet
zimní příprava?
„Začneme šestého února a první týden budeme klasicky trénovat, pak
pojedeme na soustředění do Jaroměřic a poté se budeme připravovat
třikrát týdně. Chceme odehrát šest
přátelských utkání a prvního dubna
začínají mistráky.“
 Kam byste se chtěli ve zbytku
sezóny zařadit?
„Stačí dvakrát prohrát a jste téměř
druzí od konce, od třetího po předposledního je rozdíl pouze pár bodů.
V první řadě chceme stabilizovat kolektiv, to je nejhlavnější. Poohlédnout
se po mladých a kluky přesvědčit, aby
se zapojili do širšího kádru. Jsou mezi
nimi velice šikovní fotbalisté a neviselo by pak vše jen na několika oporách.
Dále bychom se chtěli vrátit k tomu,
co jsme předváděli před tři čtvrtě
rokem, kdy jsme se pohybovali v horních patrech tabulky. A když to půjde,
chtěli bychom se posouvat výš. Myslím si, že třetí příčka není nereálná.“
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Matěj HATLE
Bořek CHMELÍK
Petr JANSA
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Partie kluků dělá hodně a na hřišti
se moc neprojevovala.
Mimo hřiště to nebylo špatné,
na tréninky chodilo hodně lidí,
ale takový ten duch tomu chyběl.
Poslední generací schopnou pro oddíl
něco udělat byli Kolečkář, Haluza a spol...
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posteskl si asistent trenéra Josef Pospíšil
Nováček druhé nejvyšší krajské soutěže, jenž si společně
s Kostelcem vyválčil postup z I.B třídy, nevstoupil do sezóny
vůbec špatně. Jeho výkony však byly během podzimní části
jako na houpačce, kdy se ty dobré střídaly s těmi špatnými.
Suma sumárum, Protivanovu to přineslo jedenácté místo,
těsně nad sestupovými pozicemi. Toto nelichotivé postavení
hodnotil asistent trenéra Josef Pospíšil.
„Bohužel jsme nedokázali navázat
na předešlou sezónu. Nacházíme se
mimo sestupové pásmo, ale pouze
s minimálním odstupem, takže spokojenost panovat nemůže. Zvláště pak se
ziskem pouhých patnácti bodů,“ konstatoval. „Sezónu jsme rozjeli poměrně
dobře, pak ale přišel domácí zápas s Lipovou a po něm jsme se už nějak nemohli chytnout,“ ohlédl se za úvodem
podzimní části Josef Pospíšil. Částečně
může za nepříliš lichotivé výsledky
i rozpad obranné čtveřice, vinou zranění Daniela Nejedlého, čímž musela
trenérská dvojice Piták-Pospíšil rozházet sestavu, což činilo Protivanovským
nemalé potíže.
Minulou sezónu měl přitom tým
zcela odlišné starosti. Po vydařeném

podzimu se i v jarní části pohybovali v horních patrech tabulky, což
vyústilo v zasloužený postup do
vyšší soutěže. Zde sbírají hráči nové
zkušenosti. „Určitě bychom rádi
hráli v klidném pásmu. Kdybychom
skončili kdekoliv mimo sestupové
příčky, budeme rozhodně rádi,“ přiznává Josef Pospíšil.
Zimní přípravu začnou svěřenci Milana Pitáka tradičně v domácím prostředí hned zkraje ledna. „Máme rozjednáno celkem pět přípravných zápasů.
Dva budou se zástupci Jihomoravského kraje, které odehrajeme na umělce
v Boskovicích, další pak budou se
zástupci místního regionu,“ nastínil
plán přípravy asistent trenéra s tím,
že Kunštát, Vysočany a Jesenec jsou

potvrzenými soupeři, zbývající přáteláky jsou stále v jednání. „Musíme se
zlepšit rychlostně a fyzicky si myslím,
že máme také co dohánět,“ upozornil
na nedostatky protivanovský lodivod.
Osm regionálních zástupců v „B“
skupině I.A třídy přineslo také mnoho derby zápasů, ze kterých dokázali Protivanovští vytěžit pouhé
čtyři body za výhru v Mostkovicích
a závěrečnou plichtu s Němčicemi.
Jinak jim spíše tato utkání moc nesedla. Naopak proti méně známým


 
týmům si vedli o poznání lépe. „Bylo
to opravdu jako na houpačce. Dokázali jsme uhrát body třeba s lídrem tabulky, obrat proti Kojetínu byl z naší
strany také velice povedený, stejně
tak bodový zisk s Opatovicemi. Kluci nedokážou své výkony zopakovat.
Máme tam poměrně mladé kluky,
je to trochu potíž,“ konstatoval Josef
Pospíšil a dodal. „Dlouhodobá práce
s mladými hráči zůstává i nadále naší
doménou a nehodláme v současné
chvíli dělat žádné změny starategie.“
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„Celou dobu jsme říkali, že máme
dobrý tým a že se pokusíme počet
titulů zaokrouhlit. To se podařilo,
navíc na kurtu získali zkušenosti
i mladí hráči jako Barbora Štefková nebo Václav Šafránek. I z toho
máme velkou radost,“ komentovala
výsledek prostějovských tenistů Petra
Černošková,šéfka tenisových projektů TK PLUS.
Současně vyzdvihla i přínos zahraničních posil ze Slovenska. Jozef Kovalík
vyhrál dvě dvouhry ze tří, Norbert
Gombos měl dokonce stoprocentní
úspěšnost a v singlu získal pro Prostějov tři body. „Oba kluky dobře známe.
V Prostějově často trénují, startují na
UniCredit Czech Open a za náš klub
chtěli hrát. Ukázali, že jsou týmovými

hráči a na titulu mají velký podíl,“ ocenila Černošková.
Obhájci titulu nejprve doma využili
znalost haly a přes velký odpor přehráli
Přerov. Jejich cestu nezastavily ani Říčany, které se posílily o celou řadu kvalitních hráčů ze zahraničí. „Měli jsme
dobře složenou sestavu. Vyrovnanou.
Navíc v družstvu byla opět dobrá nálada. Spoluhráči se vzájemně povzbuzovali, pokud zrovna nebyli na kurtu. To
je u týmových soutěží důležité. Každý
pak cítí, že chce vyhrát nejen pro sebe,
ale i pro celé družstvo,“ řekl Gombos,
který až ve finále narazil na českého
soupeře. Před tím porazil Itala Travagliu a Slovince Rolu. „Bylo to pestré,“
usmíval se slovenský Prostějovan.
Zlatá desítka je na světě!

  5  5! Říčany bojovaly,
urvaly dva body

ŘÍČANY V repríze posledního finále extraligy smíšených tenisových družstev opět slavil Prostějov. Hanácký tým tentokrát
porazil pražskou Spartu i na cizí půdě v poměru 5:1, čímž získal
jubilejní desátý a celkově patnáctý titul v nejvyšší tuzemské
týmové soutěži. Pražané toužili ukončit sedmnáctileté čekání
na titul, musí si však minimálně další rok počkat.
První bod finálového střetnutí šlo
na konto prostějovského Agrofertu.
Postaral se o to Slovák Jozef Kovalík,
hráč druhé světové stovky. Slovenský
tenista ve službách hanáckého klubu
porazil v souboji týmových trojek Michala Konečného, který jakožto prostějovský odchovanec hostuje v pražské Spartě. V koncovkách obou setů se
dařilo lépe Kovalíkovi, který dokázal
proměnit hned čtyři brejkboly, kdežto
český tenista pouze dva.
Druhý prostějovský bod ve finálovém
souboji vybojovala týmová jednička
Karolína Plíšková, která ve strhujícím
souboji porazila Petru Kvitovou. Do
souboje dvou českých tenisových
hvězd mohla vstoupit lépe Kvitová,
které se však nepodařilo proměnit
ve druhé hře řadu brejkbolů. Hned
v následujícím gemu o své podání
naopak přišla. Tento brejk se ukázal
jako rozhodující, neboť Plíšková si
své vedení dokázala udržet. Dvojnásobná wimbledonská šampionka dokázala ve druhém setu vylepšit hru na

servisu a navíc poprvé v zápase prolomila servis světové čtyřky. Kvitová
dovedla druhou sadu do vítězného
konce a o osudu tohoto utkání musel
rozhodnout třetí set. V něm však kralovala aktuální světová čtyřka, která
získala hned čtyři gemy v řadě a mířila za výhrou. Kvitová měla poté dva
brejkboly, ani jeden však nevyužila.
Světová čtyřka promarnila v šestém
gamu hned tři mečboly, čímž Kvitová
odvrátila hrozbu „kanára“. Hned v následující hře však Plíšková ukončila
utkání při vlastním podání.
O velké překvapení finálového souboje tenisové extraligy se postaral
Matěj Vocel. Hráč z deváté stovky
světového žebříčku zaskočil Adama Pavláska, kterého hladce porazil
a získal pro Spartu úvodní bod. Byla
to však jediná komplikace pro svěřence Jaroslava Navrátila. Náskok dvou
bodů týmu vrátila Lucie Šafářová,
když po vyrovnaném průběhu přetlačila Kateřinu Siniakovou. Vzápětí vybojoval čtvrtý bod Norbert Gombos,

pohledem nehrajících kapitánù
Jaroslav NAVRÁTIL - TK AGROFERT Prostìjov:
„Bezprostředně po zisku titulu jsme byli všichni nadšení. Obhájili jsme první
místo, mladému týmu se podařilo získat desátý pohár v řadě a to je skvělé. Je to
velký úspěch pro prostějovský klub. Dokázali jsme to, přestože tentokrát nebylo naše družstvo největším favoritem. Finále bylo hodně vyrovnané, přestože
výsledek hovoří jasně v náš prospěch. Neodpovídá ale průběhu. Diváci viděli
výkvět českého tenisu především v ženách a ty podaly výborné výkony. Všechno proběhlo, jak mělo, a vyhrál lepší. Opakovaně jsme se trefili do sestavy, což
platilo v celém průběhu extraligy. Pochopitelně jsme museli řešit sestavu, protože chyběla Petra Kvitová a Tomáš Berdych. Sparta nám ale uvolnila sestry
Plíškovy, takže to bylo vyrovnané. Důležité bylo, že všichni naši reprezentanti
chtěli hrát a nebrali zápasy pouze jako přípravu na novou sezónu. Do finálového utkání jsme šli docela sebevědomí, průběhy jednotlivých duelů ukázaly, že
bylo oprávněné. Nečekal jsem tak jednoznačný výsledek, ale na druhou stranu
mě potěšilo, že nerozhodovaly až čtyřhry.“

Petr LUXA - TK Sparta Praha:
„Pochopitelně jsme chtěli ukončit naše čekání na titul, ale soupeř byl zkrátka
lepší. Průběh finále hodně ovlivnil výsledek zápasu Petry Kvitové s Karolínou
Plíškovou. Prostějov po tomto utkání získal náskok dvou bodů a to uklidnilo jeho další hráče. Druhé místo nakonec bereme. Chyběl nám jediný krok
a mohli jsme slavit. Příště už to třeba vyjde, budeme se snažit, abychom titul
získali v příštím ročníku.“

PROSTĚJOV Pouze s menšími Své zápasy zvládl Jozef Kovalík i Norkomplikacemi se museli tenisté bert Gombos. „Oba často v Prostějově
TK AGROFERT Prostějov vyrov- trénujeme, cítíme se tady dobře. Extranat v druhém utkání semifinálové ligu zde hraji už několik let. Je to vždy
skupiny proti Říčanům. Nakonec příjemná záležitost. Zápasy si užíváme.
poměrně hladce zvítězili 5:2, když Možná i tím, že je pravidelně vyhrávávyužili výhodu domácího prostředí. me,“ usmíval se Gombos po výhře nad
V rozhodujícím utkání rychle získali Slovincem Rolou.
vedení 4:0. Jeden bod získala i čtvrtá Rozhodující bod přinesl do kabiny
0    %%   % %<T "
hráčka světa Karolína Plíšková, která Jiří Veselý. Proti Přerovu se neprosakterý dokázal porazit Petra Michne- sezónu. Problém byl především v mé zdolala světovou šestnáctku Ana- dil, utkání s Němcem Bachingerem
už ale zvládl bez problémů, když
va. Gombos dokázal v tomto duelu hlavě. Musím se z toho nějak vyhra- stasii Sevastovou z Lotyšska.
svého soupeře dvakrát brejknout, bat a věřit, že nový rok bude o něčem „Začátek byl pomalejší, ale jinak mělo ztratil pouze čtyři hry. „Hrál jsem
jiném...“
utkání docela dobrou úroveň. V této podstatně lépe, než v prvním zápase.
jednou v každém setu.
fázi se snažím o to, aby moje hra měla V rozhodujících momentech jsem
Rozhodující bod přinesl do kabiny Jiří
Veselý, přestože s Martinem Jalovie   úroveň. Bod pro tým je ale vždy pří- zůstal klidný, i když některé gemy
cem ztratil druhou sadu. V té rozhodu      jemný bonus,“ řekla spokojená vítězka. byly hodně vyrovnané. Soupeř poK úspěchu proti Říčanům pomohly stupně dělal stále více chyb, zmatkojící dokázal udržet klidnou hlavu a zá7:6, 6:4
Prostějovu také dvě slovenské posily. val a toho jsem využil,“ řekl Veselý.
věrečný nápor bezstarostně bojujícího
oèima Lucie Šafáøové:
protivníka zkušeně odrazil.
„Kateřina je výborná hráčka a to se
potvrdilo. Hodně mě potrápila, obouJozef Kovalík
stranně to bylo kvalitní utkání. Hlavně
 
 
v koncovce první sady se mi dařilo, což
6:4, 6:4
mi pomohlo i v dalším průběhu, kdy Bonver tenisovou extraligu 2017 zahájily zápasy předkola v pátek 15.
oèima Jozefa Kovalíka:
jsem musela vybojovat zpátky ztrace- prosince. V Říčanech domácí tým RPM Oáza porazil LTC Pardubice
„Nikdy není úplně snadné otevírat ný servis.“
6:1 a v Praze na Spartě LTK Liberec po boji udolal Jihlavu 5:4. Tým Říprogram takového utkání. Zpočátku
čan tedy doplnil prostějovskou skupinu, kde již byly připravené týmy
jsem byl docela nervózní, potřeboval
domácího TK Agrofert a TK PRECHEZA Přerov. LTK Liberec se pak
Norbert Gombos
jsem potvrdit roli favorita, což se postal soupeřem pražských celků Sparta a I. ČLTK Praha. A boje o mis- Petr Michnev
trovský titul mohly začít.
vedlo. Trpělivě jsem čekal na šanci,
6:3, 6:3
V semifinálových skupinách uspěli na úvod favorité, když v moravském dera když se nabídla, přišel úspěšný útok.“
oèima Norberta Gombose: by Prostějov porazil Přerov 6:3, který nasadil i teprve třináctiletý talent jmé„Před mým zápasem spoluhráči zajisti- nem Linda Nosková, která sehrála vyrovnaný zápas s Bárou Štefkovou 2:6,
Karolína Plíšková
li vedení 3:1, což mé hře pomohlo. Vě- 4:6. V pražském derby Sparta zdolala v derby štvanický I.ČLTK Praha 6:3.
Petra Kvitová
děl jsem, že můžu být v klidu. Nebylo Za vítěze naskočili také hosté z Prostějova. Zatímco Petra Kvitová získala
6:4, 3:6,6:1
nutné se za každou cenu někam tlačit. bod v souboji s Martincovou, Tomáš Berdych nestačil na štvanického Jana
oèima Karolíny Plíškové:
V každé sadě jsem si počkal na pravou Šátrala 4:6, 2:6.
„Petra má dlouhodobě s českými hráč- chvíli k ofenzivě. Nebylo to tak těžké, V druhých zápasech jednotlivých grup I.ČLTK Praha porazil Liberec 6:3
kami pozitivní bilanci a tu jsem chtěla jak jsem původně předpokládal.“
a Přerov udolal ambiciózní Říčany 5:4. Do finále podle očekávání postoupili
přerušit. Přestože hra nebyla příliš plydva největší favorité soutěže, když Prostějov své prvenství ve skupině potvrnulá, měla jsem pocit, že se to podaří.
dil výhrou nad Říčany 5:1, stejně tak Sparta přehrála jasně Liberec.
  
Hlavně ve třetí sadě byla má převaha
V souboji o poslední místo tým LTC Pardubice porazil Jihlavu 5:2 a získal
- Marek Jaloviec
zřetelná.“
definitivu startu i v příštím ročníku. Naopak výběr z Vysočiny musel přísluš7:6, 2:6, 6:4
nost obhájit v baráži s vítězem 1. ligy ČTS. A v baráži překvapivě uspěla práoèima Jiøího Veselého:
vě Severočeská tenisová! A to přestože Jihlava v sestavě s maďarskou posilou
Adam Pavlásek
   „Na rychlém povrchu se nedalo příliš Fucsovicsem a hostem z TK Agrofert Dušanem Lojdou vedla po dvouhrách
tvořit hru. Když vyšel servis, bylo to 4:2, avšak v následujících čtyřhrách nezískala ani set a prohrála 4:5. Rozho2:6, 3:6
dobré, když se podání nevyvedlo, měl dující debl nezvládl právě Lojda s velezkušeným Leošem Friedlem, kteří
oèima Adama Pavláska:
soupeř šanci. Z mé strany to nebylo prohráli s párem Walkow - Stančík 4:6, 0:6.
„Z mé strany to byl hodně nepove- nějak excelentní vystoupení, spíš jsem Výsledkový servis BONVER TENISOVÁ EXTRALIGA 2017 najdete na
dený zápas a vlastně kopíroval celou to nějak urval. I to má ale svoji váhu.”
straně 22
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„NECHCI NABÍZET ŽIVOTNÍ RECEPTY,

I KDYŽ SI NĚKDY MYSLÍM, ŽE UŽ NA TO MÁM PRÁVO...“
Miroslav Černošek a druhá část bilančního ohlédnutí za rokem 2017

PROSTĚJOV Internetový server neovlivni.czjejpředdvěmaletyoznačiljako
třetího nejvlivnějšího muže českého
sportu. Jestliže od té doby jeho pozice
nezesílila, tak minimálně není slabší.
Ano, prostějovský rodák Miroslav Černošek patří dlouhodobě k tuzemské
elitě, která má rozhodující slovo při
řadě zásadních rozhodnutí. O místním
odvětví to platí dvojnásob. „Vliv, to je
podleměmožnostbýttam,kdesedělají
důležitá rozhodnutí,“ míní spolumajitel
marketingových společností TK PLUS
a Česká sportovní. Zatímco první část
obsáhlého rozhovoru jste mohli najít
vpředvánočnímčísleVečerníku,tudruhou vám nabízíme právě v novoročním
vydání nejčtenějšího regionálního periodika.

2017. Vidět Rafu Nadala v náručí Rogera Federera je snímek století! Celá
akce naprosto eliminovala hlasy škarohlídů o tom, že to bude bezduchá
exhibice. Byl to pravý opak, který ještě
umocňovala přítomnost dalších hvězd
v čele s Jardou Jágrem a světových
osobností jako jsou Bill Gates a další
bohatí muži.“
Jaký byl rok 2017 z pohledu ekonomiky?
„Musím přiznat, že ekonomika roku
2017 je pro nás jediným zásadním

nějaké problémy či indicie o ukončení
spolupráce. Zatím pokračujeme.“
 Vraťme se ještě k dotační kauze.
Jaký je váš názor na problematiku
financování českého sportu?
„Tehdy došlo podle mě k nešťastnému rozhodnutí tehdejší ministryně
Valachové, která uplatnila princip
kolektivní viny, což velice nespravedlivě postihlo všechny sporty a všechny svazy. Co mám informace, tak
na ministerstvu zůstala nerozdělená až jedna celá

problémem. Konkrétně musím zmínit den třetího května, kdy se spustila
korupční kauza s dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky čemuž společnost TK PLUS
přišla o zhruba patnáct milionů korun.
Tyto peníze jsme měli dostat v rámci
podpory významných sportovních
projektů. V podstatě tím, že byly rozbity jednotlivé programy, které umožňují financování těchto projektů, jsme
však přišli o celou dotaci na mistrovství světa tenisových týmů do čtrnácti
let i mužský challenger a také notnou
část na vítkovický mítink Zlatá tretra...“
 To musel být notný zásah do
rozpočtů jednotlivých akcí...
„Samozřejmě nás to poznamenalo.
Avšak díky tomu, že máme velmi dobré vazby na naše rozhodující partnery,
se nám podařilo eliminovat všechny
výpadky tak, aby to na organizaci
a průběhu našich klíčových projektů
nebylo znát. V podstatě jsme v takové
kondici, že všechny nákladové a rozhodující položky včetně platů k tenisu,
volejbalu a svým způsobem i basketbalu máme zajištěny.“
 Máte tedy v tomto směru klidné
spaní?
„Myslím, že ano. (úsměv) Těší mě zejména, že v této neklidné době jsme
neztratili žádného klíčového partnera
až na společnost Agel, která ukončila
vztah s volejbalovým klubem.“
 V této souvislosti mě napadá,
jak vypadá spolupráce s koncernem Třineckých železáren? Mluví
se o tom, že by mohly opustit vaše
portfolio...
„Nemám informace o tom, že by byly

miliarda korun...“
Jak vidíte situaci do budoucna?
„Osobně vkládám velké naděje do
současných plánů nového premiéra
Andreje Babiše, kdy by měla vzniknout agentura pro sport, která má
fungovat při úřadu vlády a mít vlastní
kapitolu. Tu by měl řídit olympijský
šampion z Nagana Milan Hnilička,
s nímž jsem měl již možnost opakovaně se bavit, a jeho postava by byla zárukou jisté věcnosti. Navíc nový ministr
Robert Plaga vnímá tuto problematiku jako zásadní, její vyřešení jako klíčové a stejně tak si uvědomuje, jak jsou
sportovní akce důležité nejen z pohledu samotného odvětví, ale i pro celkový rozvoj a jméno České republiky ve
světě. Jsem tak optimistou, že v těchto
lidech sport najde to, co ztratil. A bude
mít lepší podmínky nejen pro svůj provoz, ale zejména rozvoj.“
Nedají se nepřipomenout doslova mediální tance na téma „Národní
centrum v Prostějově“. Jak vůbec
tato myšlenka vznikla?
„Hovoří se o něm od roku 2013. Český olympijský výbor totiž zjistil, že
nymburské centrum nesplňuje své
poslání. Vznikla tak myšlenka na založení center, zázemí pro sportovce a reprezentanty – konkrétně v Račicích,
Nymburku, Harrachově, v Ostravě,
Novém Městě na Moravě a v Prostějově. Prostějovské centrum je tedy
jedním ze sedmi v České republice,
bude se zabývat výchovou talentované
mládeže v tenisu, volejbalu, basketbalu
a také fotbalu. Chtěl bych u této příležitosti poznamenat, že taková směsice
udavačství, zloby, hlouposti a nepřejíc-

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
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V prvním dílu obsáhlého rozhovoru jsme hovořili především
o úspěšném působení společnosti
TK PLUS na sportovním i kulturním kolbišti. Jedním z nosných projektů je Zlatá tretra, kde byl Usain
Bolt už podeváté v historii, ale v tretrách určitě naposledy. Těší vás, jaký
si tato světová megastar vybudovala
k mítinku pod vaší patronací vztah?
„Usain Bolt, to je velký příběh... Naučil
v Ostravě lidi milovat atletiku. (pousměje se) Nechci říkat, že byl geniální,
nerad toto slovo používám, ale v každém případě byl více než stoprocentní. Věděl, že je hvězdou, a věděl, jak se
má chovat. Co sleduji atletiku a jsem
u Zlaté tretry, tak mě podobně oslovil
Maročan Hicham El Guerouch, světový atlet roku 2002 a 2003. Spolu jsme
křtili stadión, sochu Emila Zátopka,
byl při všech akcích úžasně lidsky příjemný. Bolt je samozřejmě proti němu
jiná mediální kategorie. Vždycky jsem
ho v Ostravě chtěl a mohu říct, peníze byly až na druhém místě. Dal Zlaté
tretře noblesu, s ním byla vždy velká.
Až jsem měl někdy smíšený pocit, že
manažer Juck přivedl do Vítkovic další
vynikající atlety, na ně však reflektory
slávy kvůli Boltovi nesvítily. Bolt nám
pomohl otevřít atletický svět, ten už ví,
kde je Ostrava a její Zlatá tretra. Osmkrát triumfoval na olympiádě, devětkrát se předvedl na Zlaté tretře a nikdy
nebyl v Ostravě poražen. Sto padesát
zemí celého světa bylo prostřednictvím televizního přenosu u jeho loučení, i britská BBC si na poslední chvíli
dokoupila stream. Ale chci dodat –
i vedle Bolta byla letos Tretra skvostná.
Za všechny výsledky zmíním světový
rekord Jihoafričana Van Niekerka na
trati 300 metrů, galaoštěp Němce
Röhlera za 90 metrů a strhující desítka
Brita Faraha.“
 Dalším mimořádným počinem
byla zcela jistě historická premiéra
Laver Cupu v pražské O2 areně.
Jaký byl váš osobní zážitek?
„Ve své kariéře jsem stál u řady významných projektů, ale nikdy jsem nebyl u světové novinky takového významu. A Laver Cupu nám přinesl zážitky,
na které nikdo z nás, kdo u toho byl
bezprostředně blízko, nezapomene do
konce života. Na jednom místě a v jeden čas byly k vidění ty největší hvězdy
světového tenisu, což už se v Česku nemusí nikdy podařit. Pro mě osobně to
byl určitě největší zážitek celého roku

nosti vůči sportujícím dětem, co jsem
loni poznal, snad ani není možná...“
 Co všechno Národní centrum
v prostějovské ulici Za Velodromem bude obsahovat?

Fenerbahce Istanbul, tak dvě nejlepší hráčky braly tolik, co byl rozpočet
volejbalového klubu... Takové finance
jsou mimo reálné možnosti české ekonomiky a touto extrémní cestou roz-

dceru strmě nahoru a nás v té době zajímal i patnáctý starší žák českého žebříčku. Pak se Jirka Novák dostal na páté
místo na světě a věděli jsme, že jdeme
po správné cestě. Velké hvězdy potřebují velkou oblohu a my si dlouho
mysleli, že to nějak obejdeme.
Svět sportu, toho špičkového,
je však globálně surový, musíte
mu dát, co potřebuje. Jinou cestu
neznám. Průměrní hráči nikoho
nezajímají, především proto jsme
už dávno museli změnit prostějovskou
klubovou filozofii, a je dobře, že jsme
se na tu cestu vydali. Tím ale nechci
říct, že nás sportování těch symbolicky
bezejmenných nezajímá, ale na jejich
činnost musíme umět shánět finanční
prostředky přes ty slavné, přes mistry
republiky, vítěze velkých turnajů a týmových soutěží. Jen šampioni jsou
schopni otevřít dveře k zajímavým
a vstřícným obchodním partnerům.
Ty nejlepší firmy navíc chtějí být spojovány s těmi nejlepšími. Hvězdné firmy si chtějí podávat ruce s hvězdnými
sportovci.“
 Stále se trápíte nesmyslnými výpady na vaši adresu, stejně jako na
aktivity TK PLUS?
„Nikdy jsem nedokázal pochopit farizejskou roli hlupáků, závistivců a lenochů, kteří poukazují na druhé, aniž by
se podívali sami na sebe a přiznali si,
že se svými názory, plnými lží a polopravd se nikdy neměli ukázat na veřejnosti. Jedovatá hloupost některých zastupitelů mě už dávno přestala zajímat.
Chci, aby v našem městě bylo stále
více patriotů, kterým záleží na prestiži
Prostějova či celé Hané, aby převládal
pocit, že jen ten život je naplněný, když
se žije pro radost a prospěch druhých.“
 Chystáte nějaké novinky pro letošní rok?
„My chceme vymýšlet pořád něco
nového, ale ne za každou cenu...
(úsměv) V první řadě chceme velice
kvalitně pokračovat v projektech, kde
se nám daří a které jsou zaběhnuté.
To je prvotní úkol. Na druhou stranu,
každý ví o provázanosti s agenturou
Česká sportovní a momentálně činíme výrazný pokus získat do Prahy
Turnaj mistryň, což by byla mimořádná událost. A také mimořádně
diplomatický úspěch, neboť zájem
o pořadatelství je obrovský. Momentálně se snažíme osahat si, jestli máme
na to, organizovat Masters jako pětiletý cyklus. Dále máme velice atraktivní nabídku na zbrusu nový projekt
do O2 areny, kterou ještě v tuto chvíli
nemůžu odkrýt.“

Taková směsice lidského udavačství,
zloby, hlouposti a nepřejícnosti vůči
sportujícím dětem snad ani není možná...
„Jedná se o víceúčelovou halu s flexibilním povrchem pro
všechny sporty. Budou
zde nadstandardně vybavené šatny, stejně tak zázemí pro
vzdělávání, konferenční místnost,
přednáškový sál a prostory pro trenéry. Hala bude mít hlediště pro čtyři
sta diváků a doplní olympijské centrum ve městě, které nyní má venkovní
kurty, tenisové haly a také rehabilitační
a fitness zázemí, které je taktéž
v ulici Za Velodromem.“
 Pojďme ještě ke kolektivním
sportům.
Prostějovské hráčky
stále kralují české volejbalové scéně. Zajímalo by mě, jaké
máte plány s tímto
klubem?
„Ano,
hegemonie volejbalistek
Prostějova trvá,
v loňském finále
holky přetlačily
Olomouc, oslavily devátý titul
za sebou. A tato
finálová série vejde do dějin českého volejbalu.
Kluby z měst
ležících jen šestnáct kilometrů
Foto: internet
od sebe protáhly boj o titul na
všech pět zápasů a na tribuny přitáhly
tisícové návštěvy. Nakonec i poslední
bitva došla do grandiózního vyvrcholení v podobě pátého zkráceného setu
a v něm prostějovské volejbalistky
získaly svůj devátý titul v řadě. Mám
radost také z úspěchu mládežnických
týmů, patří mezi nejlepší u nás.“
Co vás naopak trápí?
„Že se stále nemůžeme výrazněji prosadit na mezinárodní scéně, ale dobře
vím, že je to především bitva rozpočtů.
Uvedu jedno číslo. Když v Prostějově
hrál turecký mistr a nejlepší klub světa

hodně jít nemůžeme a nepůjdeme.“
 Jak vidíte spolupráci a podporu
s jednotlivými kluby do budoucna?
„Koncepční a systémové cíle z pohledu roku 2018 si budeme říkat na
vstupní poradě, kterou máme v plánu
ve středu třetího ledna. A já se hodlám velice pečlivě připravit. Vzhledem
k tomu, že soutěže jsou již rozehrané,
tak stávající sezónu dojedeme za stávajícího režimu. Pokud bych měl říct
svůj pohled, tak basketbalový projekt
s Olomouckým krajem má svoji logiku a životnost. S volejbalem chceme
dosáhnout na desátý titul a následně
uvidíme, co s tímto projektem bude
dál. Určitě však oddíl neskončí. Co se
týče fotbalu, tak každý ví, že k němu
mám osobní vztah. Franta Jura je
můj velký přítel, bohužel zesnulý Petr
Langr byl velkým kamarádem a dokonce tchánem, takže klubu se snažím
pomoci, co to jde.“
Tenisový klub je už více než dvacet let jasně nejlepší v České republice a má výborné podmínky pro výchovu talentované mládeže. Pro vás
zůstává v portfoliu projektů i nadále
jedničkou?
„Ano! Jsme marketingová společnost
zaměřující se na nejrůznější projekty
a chlubíme se, že umíme udělat atletický mítink, stejně tak jako divadelní festival či jakoukoliv společenskou událost. Tenis však bude v našich srdcích
a myslích nadále na prvním místě. Víte,
co já si už musel za dobu, co jsem začal
vést prostějovský tenis, vyslechnout...
Když jsme se rozhodli investovat finanční prostředky především do těch,
kteří byli zárukou špičkových výkonů
a navíc byli zajímaví i pro obchodní
partnery, tak jsme najednou byli asociální, padala slova o elitách. Ale my jsme
opravdu poznali, že prostě nemůžeme
financovat průměrné. ‚V Prostějově
máte tenisový komunismus, se kterým
jsem se nikde jinde na světě nesetkala,‘
říkávala mi maminka Martiny Hingisové Melanka už v pětadevadesátém
roce a dlouho jsme tuhle její větu nechávali bez povšimnutí. Vedla svou

vizitka
MIROSLAV ČERNOŠEK
✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal někdejší profesionální tenistku Petru Langrovou
✓ z předchozího svazku má dvě dcery a čtyři vnoučata
✓ ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010 pak zakončil studium Ph.D.
✓ podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká
sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví
✓ je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá
největší tuzemský tenisový turnaj UniCredit Czech Open. Kromě TK AGROFERT je v Prostějově pod hlavičkou TK
PLUS volejbalový oddíl, marketingově se podílí také na chodu fotbalového oddílu 1. SK Prostějov a BK Olomoucko
✓ je autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team
✓ spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného,
Jakuba Voráčka, ale také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, tenistky Kvitové či veslařky Knapkové
✓ dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a jeho firma realizovala například basketbalové Final Four
a otevírací zápas NHL v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě. Společnost se stará také o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se kterými dosáhl historických triumfů
✓ dlouhodobě přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, poslední roky působí na Fakultě
sportovních studií v Brně
✓ je největším zastáncem projektu Národního centra pro tenis a volejbal v Prostějově. Jde o halu za 130 milionů korun, na
jejíž výstavbě vedle Černoškova klubu participuje i město Prostějov a Olomoucký kraj
zajímavost: aktuálně si dává předsevzetí vydržet pracovat do 75 let...

pf 2018
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www.vecernikpv.cz

35

tenis

3ĆHGY¿QRêQËWLVNRY¿NRQIHUHQFHPDUNHWLQJRYÇVSROHêQRVWL7.3/86

 (   5 
PROSTĚJOV Slavnostnější atmosférou se prolínala tradiční tisková konference marketingové společnosti TK PLUS, při které se bilancoval rok 2017, a představily se projekty nadcházejícího roku,
ve kterém opětovně nebudou chybět sportovní akce, jako jsou
atletický mítink Zlatá tretra Ostrava či tenisový turnaj UniCredit
Czech Open, ale také akce kulturního charakteru. Jak na setkání
s médii zaznělo, přes některé těžkosti se vedení společnosti podařilo uskutečnit veškeré naplánované akce loňského roku. Do
toho nového vstupuje posílené o nové zkušenosti a s vírou, že
další měsíce budou probíhat ve větším klidu.

Ladislav VALNÝ
„Musím přiznat, že tak náročný rok
jsem za posledních pětadvacet let nezažil... Ministryně Kateřina Valachová
uplatnila po problémech s fotbalem
princip kolektivní viny a díky tomu
jsme přišli o třiadvacet milionů korun,
které nám byly ministerstvem slíbené na jednotlivé podniky. Postihlo to
Zlatou tretru nebo mistrovství světa
tenisových družstev do 14 let. Museli
jsme to řešit a byla to těžká práce. Ve
sportu je to teď hodně složité. Všechno
se zvládlo, ale už bych něco podobné-

ho nechtěl zažít,“ ohlédl se za minulým
rokem Miroslav Černošek, šéf TK
PLUS. „Z pohledu nového roku jsem
přece jen trošku optimističtější. Zdá se,
že na ministerstvo přišli lidé, kteří mají
zájem o sport. Doufám, že se celá situace kolem sportu zklidní a bude se všem
dařit lépe,“ přeje si Černošek.
V kalendáři akcí TK PLUS pro
rok zůstávají všechny vlakové lodě
minulých let. Atletická Zlatá tretra
v Ostravě-Vítkovicích, tenisový turnaj
UniCredit Czech Open i mistrovství
světa družstev do 14 let. Obě prestižní
akce bude hostit areál prostějovského

tenisového klubu. „Mužský challenger
budeme pořádat po pětadvacáté. To
je číslo, které si jistě zaslouží patřičnou
pozornost. Jeho přípravě věnujeme
hodně času. Můj muž má rád příběhy
a nějaký si nachystáme i na oslavy půlkulatin. Konkrétní zatím nebudu, to
by nebylo překvapení,“ poznamenala
k největšímu mužskému podniku na
území České republiky Petra Černošková, šéfka tenisových projektů TK
PLUS a ředitelka UniCredit Czech
Open.
„Ohledně světového šampionátu
družstev do čtrnácti let nám v letošním roce končí pořadatelská smlouva,
uvidíme, jak to bude dál. Ale můžu
slíbit, že turnaj, který budeme hostit,
bude mít odpovídající úroveň, jakou
si světový šampionát zaslouží,“ dodala
Černošková.
Z kolektivních sportů společnost
věnuje tradičně největší pozornost
volejbalu. Úřadující šampionky i v probíhající sezóně zatím dominují české
nejvyšší soutěži a jednoznačným cílem
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je obhajoba zlatých medailí.
„Naším vzorem jsou tenisté Prostějova, kteří získali v extralize desátý titul
v řadě. Půjdeme v jejich stopách,“ plánuje s úsměvem Petr Chytil, předseda
správní rady VK Prostějov a současně

jednatel marketingové společnosti
TK PLUS. „Současně chceme vyhrát
Český pohár a potvrdit naši dominaci
na tuzemské volejbalové scéně. Máme
na to kvalitní hráčky i realizační tým,“
uvedl Chytil.

Projekty TK PLUS pro rok 2018
najdete v uvedeném přehledu,
podrobněji se jim pak budeme věnovat v tradiční speciální příloze,
která bude součástí Večerníku na
přelomu ledna a února.

co pøipravuje tk plus na rok 2018
UMÌNÍ SECESE

UNICREDIT CZECH OPEN

do 4. 2. 2018
Muzeum a galerie
v Prostějově
Výstava zahrnující kolekci téměř sto padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých a moravských státních galerií, muzeí a také ze soukromých sbírek,
je nejen tradičním každoročním exkluzívním galerijním
projektem. Koncipovaná je k oslavě 110. výročí otevření
secesního skvostu - Kotěrova Národního domu.

4. až 9. června 2018
areál TK Prostějov
Pětadvacátý ročník nejkvalitnějšího a neprestižnějšího mezinárodního tenisového turnaje mužů kategorie ATP Challenger Tour na území České republiky hraný v Prostějově venku
na antuce. Účastní se tuzemská špička i světové hvězdy.
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA

13. června 2018
Městský stadion Ostrava-Vítkovice
SPORTOVEC OLOMOUCKÉHO KRAJE
Každoroční mezinárodní atletický
6. února 2018
mítink, který se již od roku 1961
Moravské divadlo Olomouc
koná na Městském stadionu v OsSedmnáctý tradičně slavnostní společenský
travě-Vítkovicích. Jeho sedmapadesátý ročník je opět
večer u příležitosti vyhlášení nejlepších sportovců a spor- zařazen do kategorie IAAF World Challenge. Na mítintovních týmů Olomouckého kraje za rok 2017. Tato an- ku byla překonána řada světových rekordů, pravidelně
keta se stala velice úspěšnou a má již svou tradici. Oscaro- se jej zúčastňují četné hvězdy v čele s Usainem Boltem.
vý večer s předáním ocenění a vystoupení hvězd českého
HLEDÁME NOVÉ VÍTÌZE
showbyznysu.
DAVIS CUPU A FED CUPU

CENA OLOMOUCKÉHOKRAJE
ZA PØÍNOS V OBLASTI KULTURY

červen až prosinec 2018
areál TK Prostějov
11. dubna 2018
Cílený projekt na výchovu mladých
Městské divadlo Prostějov
českých tenisových talentů, nástupců
Již po dvanácté se budou udělovat Ceny Olomouckého úspěšných daviscupových a fedcupových reprezentankraje za přínos v oblasti kultury. Ocenění pracovitých lidí, tů Tomáše Berdycha, Petry Kvitové, Lucie Šafářové a
kteří svým působením v oblasti umění a kultury zářivě zvi- Jiřího Veselého. Projekt je zaměřený na zabezpečení a
ditelnili nejen Olomoucký region, ale i Českou republiku. realizaci přímé podpory talentované tenisové mládeže.

WJTF - MISTROVSTVÍ SVÌTA
TÝMÙ DO 14 LET

6. až 11. srpna 2018
areál TK Prostějov
Nejprestižnější mládežnická akce Mezinárodní tenisové federace ITF - Mistrovství světa juniorských tenisových týmů
chlapců a dívek do 14 let se v Prostějově uskuteční již pode- VEÈER MISTRÙ A MEDAILISTÙ
vatenácté za sebou. Na Hané bude znovu bojovat dvaatřicet prosinec 2018
družstev o tituly světových šampionů a chybět nebudou ani Hotel Tennis Club Prostějov
Každoroční vyhlášení nejlepších
tentokrát české výběry.
tenistů a tenistek v rámci klubu TK
VK PROSTÌJOV - sezona 2017/2018
AGROFERT Prostějov konané
Městská hala Sportcentrum-DDM,
v prostorách hotelu Tennis Club
Prostějov
v Prostějově za účasti předních bývalých i současných
Volejbalový klub vstoupil do probíhajícího ročníku znovu světových hráčů a hráček světového žebříčku ATP a
s velkými ambicemi a jako účastník Ligy mistryň. Cílem WTA - Tomáše Berdycha, Petry Kvitové, Jiřího Nováka,
týmu v letošním ročníku je obhajoba titulu v extralize, návrat Lucie Šafářové, Jiřího Veselého a dalších.
Českého poháru a zanechání, co nejlepšího dojmu v nejvyšší
TENISOVÁ EXTRALIGA
evropské soutěži, k čemuž mají dopomoci české reprezenprosinec 2018
tantky i zahraniční akvizice.
areál TK Prostějov
APLAUS 2018
Extraliga je kláním smíšených týmů
říjen 2018
nejlepších tenisových klubů České
Městské divadlo Prostějov
republiky o titul Mistra České repubPo ještě o něco více hvězdněji obsazených
liky. Vítězem posledního ročníku se
oslavách jubilejního ročníku 2017 i s Karlem Gottem se chys- stal podesáté v řadě tenisový tým TK AGROFERT Protá již jedenáctý ročník úspěšné divadelní přehlídky, který opět stějov. Účastníci Mistrovství ČR mají ve svých týmech
nabídne tři představení za účasti prestižních souborů z České nejen nejlepší české tenisty, ale i atraktivní zahraniční
republiky i ze Slovenska. Avizovány jsou další herecká esa.
posily.

7HQLVWD-LĆË9HVHOÛ

„Parádní příprava a titul,“

„Jednou budu

radovala se ženská
jednička TK Agrofert

spolehlivou
JEDNIČKOU!“
ŘÍČANY, PROSTĚJOV V prvním utkání proti Přerovu sice Jiří
Veselý svůj duel s Denisem Istominem prohrál, pak už ale plnil
roli mužské jedničky TK Agrofert. Proti Říčanům zajistil rozhodující bod a to samé se mu povedlo i proti Spartě. Jeho bod
s Markem Jaloviecem zahájil oslavy titulu. „Všichni jsme si přáli
vyhrát už po dvouhrách a jsem šťastný, že se to povedlo i díky
mému vítězství,“ radoval se po zisku další zlaté medaile Veselý.
 Jaké bylo utkání, které rozhodlo o vítězi extraligy?
„Musím přiznat, že to bylo hodně
těžké. Marek hrál výborně, užil si to
a pro mě bylo těžké potvrdit roli favorita. Hlavně ve druhém setu jsem
měl problém s koncentrací. Pak
bylo těžké se vrátit. Ale nějak jsem
to zvládl. Psychicky to byl pro mě
hodně náročný zápas.“
Už první set, který dospěl do
zkrácené hry, byl hodně vyrovnaný...

„Celý set jsem musel potvrzovat
Markův servis, i v tie-breaku soupeř
vedl 5:4. Nebyl prostor na nějakou chybu. Ale v té době jsem hrál
dobře a věřil, že to dobře dopadne.
Stejně jsem si ale po setbolu oddechl.“
Jaloviec poprvé ztratil podání
až ve třetí sadě. Byl to hlavní důvod vyrovnaného utkání?
„Servisem si dlouho hodně pomáhal.
Držel vysokou úspěšnost prvního podání, to je vždy nepříjemné. Věřil si.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Proto bylo důležité dostat Marka do
výměny, tam byla šance na úspěšné
zakončení z mé strany.“
Jak jste se cítil v pozici týmové jedničky?
„Nebylo to lehké. Jednička týmu je
vždy pod tlakem, body se od ní očekávají. Myslím, že moje výkony v
průběhu extraligy rostly. Věřím, že to
bude pokračovat a jednou se stanu
spolehlivou jedničkou a budu tuto
roli naplňovat bez jakýchkoli pochybností.“ (úsměv)

ŘÍČANY, PROSTĚJOV Jednoznačnou oporou staronových extraligových mistrů byla Karolína Plíšková, která se představila ve všech
zápasech. Celkově získala tři body
ve dvouhře a k dalšímu pomohla v
deblu s Terezou Smitkovou. Porazila například světovou šestnáctku
Anastasiji Sevastovovou a ve finále
poprvé v kariéře i Petru Kvitovou. S
předvedenou hrou mohla být spokojená. „Cítím se dobře fyzicky i psychicky. Myslím, že na sezónu budu
dobře připravena,“ těšilo Plíškovou.

 Do kabiny jste přinesla
hodně bodů. Jak se vám líbila
extraligová soutěž?
„Jsou to ostré zápasy, v přípravě jsou pro každého vzácné.
Někteří nehrají třeba i měsíc a
půl. Mít utkání je dobré, navíc
když se zvládne. Já měla tři plus debla.
To se počítá. (úsměv) Navíc jsme získali titul, další plus.“
 Ve finále extraligy jste porazila
Petru Kvitovou. Byl to dobrý zápas?
„No nejlepší zápas kariéry to ani nebyl, ale slušný ano, i když na rychlém
povrchu to nebylo o nějakých velkých
výměnách. V průběhu zápasu jsem
se zlepšila. Ráno jsem na tomhle povrchu hrála dvacet minut, musela jsem
se rozkoukat. Třetí set byl dobrý. Samozřejmě i proto, že jsem ho vyhrála.
Cítila jsem se v něm nejlépe.“

 V čem jste byla lepší než soupeřka?
„Když se hra přece jen dostala do výměny, měla jsem slušné procento vítězných úderů. Ve druhé sadě to bylo
z mé strany takové pomalejší a podle
toho to dopadlo. V tom posledním
jsem se už cítila parádně. Nebylo co
řešit.“
 Vnímala jste, že šlo vrchol celé
soutěže?
„Dlouho jsme se neutkaly, měla jsem
radost, že to tak vyšlo. Na to, že to byla
liga, měl zápas docela náboj. Ani Petra
nechtěla prohrát, takže mělo utkání
kvalitní úroveň. Možná i díky té pauze
od našeho posledního utkání. Proběhly tam i výměny trenérů, ten zápas byl
vážně docela ostrý. Obě jsme se snažily. Pro mě je to dobré vítězství, ať je to
na turnaji, v lize, nebo někde v Kotěhůlkách.“
 Poletí se Vám po výsledcích
dobře na první turnaje nové sezóny?
„Jsem spokojená, jak to vyšlo. Po exhibici v Thajsku už to bude naostro.
Těším se.“ (pousměje se)

pf 2018
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JON-CHRISTOPHER FULLER

PROSTĚJOVDvaligovézápasyačtrnáctdní
tréninku vynechal v týmu BK Olomoucko
podkošový basketbalista Charles Mitchell
a jeho dny na Hané se zdály být sečteny,
o čemž Večerník informoval v posledním
vydání loňského roku. Na poslední chvíli
se to změnilo. Hráč s nejlepšími týmovými
čísly ve střelbě a doskoku přišel za vedením klubu s omluvou a žádostí o možnost
zůstat. Klub tuto nabídku nakonec přijal,
ovšem s podmínkou, že v případě dalších
problémů už nebude cesty zpět...

Podruhé v sezóně se americké křídlo dostalo na
třicet bodů a díky tomu slavili basketbalisté
Olomoucka cenné vítězství nad Děčínem
Fuller sice z deseti střel za dva body proměnil
pouze tři, dal ovšem pět trojek ze šesti pokusů
a sedm získaných faulů využil k zisku dalších
devíti bodů po trestných hodech. Třikrát
sice ztratil míč, což však napravil šesti doskočenými míči pod oběma koši. Jeho výborné výkony mu opět zajistily ocenění
Večerníku.

JAN
MOČNÍK

7

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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„Udělal jsem chybu, která mě mrzí. Poškodil jsem
celý tým a budu se snažit o nápravu. Rád bych vše
odčinil,“ sypal si popel na hlavu Mitchell, který se
v ligových zápasech dostal průměrně téměř na dvacet bodů a deset doskoků.
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RYCHLÝ

Janièka dostala dárek
pod stromeèek
Prostějov(lv) - Janičku Fojtíkovou,
která trpí cystickou fibrózou plic,
v boji s těžkou nemocí v rámci pohárového utkání proti Opavě podpořil klub BK Olomoucko. Rodičům na náročnou péči věnoval celý
výtěžek ze vstupného, Janičku podpořila i kabina a výsledkem byla
částka 14.300 korun. Hráči v kabině vybrali pět tisíc korun, dalšími
penězi přispěli fanoušci zakoupením vstupenky. „Jeden z fanoušků
dokonce koupil padesát vstupenek, když zjistil, kam peníze poputují,“ prozradil Jiří Zháněl, marketingový manažer BK Olomoucko,
podle něhož nad rámec vstupného
přispěli i dalších basketbaloví příznivci. „Dali za vstupenku víc peněz,
než stojí. Tímto způsobem se celková částka navýšila o několik set
korun,“ uvedl marketingový manažer BK Olomoucko.

Mladí Orli zakonèili
"  \ 
Prostějov (lv) - Na čtvrtém místě
s bilancí sedmi výher a šesti porážek oslaví konec roku prvoligoví
Orli z Prostějova. Tým Basketbalového centra mládeže v posledním utkání roku v regionálním
derby porazil Basketbal Olomouc
vysoko 101:70, přičemž do utkání
nastoupili i hráči elitního BK Olomoucko. Větší radost po zápase
mělo prostějovské kvarteto Marek, Sehnal, František Váňa, Adam
Goga a Martin Nábělek. Za poražené odehrál kompletních čtyřicet
minut Martin Novák, společně
s ním za Olomouc nastoupil také
Jiří Dedek. Oba soupeři ve vyrovnané soutěži nasbírali shodně dvacet bodů. To samé se podařilo také
dalším třem klubům, a proto týmy
na třetí až sedmé pozici dělí pouze
skóre. Další mistrovské utkání odehraje BCM Orli Prostějov tuto neděli 7. ledna a představí se na půdě
nováčka soutěže z Nového Jičína.
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S podmínkou...
Jednání nebylo úplně snadné, protože pivot před
svou omluvou několikrát změnil své rozhodnutí
zůstat v Prostějově a v rámci tréninkových jednotek se vymlouval na neexistující zdravotní problémy. „Kdyby nepřišel, už by dávno seděl v letadle
do Spojených států bez transfer karty a jednali bychom akorát o výších sankce za porušení smlouvy! Charles přišel a uznal chybu. Dostal finanční
pokutu a splnil podmínku, že vymění svého agenta, který měl na celém problému velký podíl. Je to
od nás poslední vstřícný krok. Ví, že pokud nastane
další sebemenší problém, nemilosrdně letí,“ přiblížil výsledek jednání klubu s hráčem sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Potíže klubu s hráčem se podepsaly i na klimatu v kabině. Tým si to s Mitchellem na uzavřeném sezení
vyříkal, ovšem i tak bude chvíli trvat, než se vše vrátí
do poklidných kolejí. „Pochopitelně se celá situace
v týmu rozebírala a zanechala své stopy. Já jako trenér

Foto: Josef Popelka

musím tyto dopady minimalizovat,“ uvědomuje si
kouč Predrag Benáček. „A také dostat hráče zpět do
kondice. Čtrnáct dnů byl mimo, to je vidět,“ dodal.
Mitchell po návratu do sestavy v pohárovém duelu
s Opavou dal 9 bodů a přidal deset doskoků, bylo však
vidět, že přibral a ztratil herní jistotu. Tento fakt potvrdil i ve čtvrtečním ligovém souboji proti Děčínu, kdy
zaznamenal dokonce double-double (16 bodů a 10
doskoků), k čemuž přidal ještě dvě asistence.

ONDŘEJ
ŠIŠKA

Opava si v poháru zajistila výhru už do půle
BK OL
BC OP

81:102

PROSTĚJOV Nečekaně snadno
prohráli basketbalisté BK Olomoucko první utkání čtvrtého kola
Českého poháru s Opavou. Hosté zvítězili jednoznačně 102:81,
přestože jim v sestavě chyběl klíčový rozehrávač Šiřina. Domácím
chybělo nasazení a opět především
v prvním poločase zklamali pod
vlastním košem.
První koš utkání sice zaznamenal
trojkou Šepa, pak ale otěže střetnutí
naprosto převzali hosté. Po sérii osmi

bodů vedli v 5. minutě 13:7, o další dvě
minuty později po trojce Jurečky prohrávali Hanáci 12:24 a nestíhali bránit
soupeřovy střelce z dálky. Za prvních
deset minut dostali šest trojek a jen
díky zlepšenému zakončení ztráceli po
úvodní periodě devět bodů - 20:29.
Defenzivní problémy ukázal hned
první útok Slezanů v 11. minutě. Třikrát si doskočili neúspěšnou střelu
a na čtvrtý pokus bodoval Gniadek.
Do konce poločasu se prosadilo devět hráčů sestavy Petra Czudka a tam
měla minutu před pauzou k dispozici náskok dvaceti bodů. V poločase
Olomoucko prohrávalo 37:55.
Po obrátce se žluto-modří výrazně
zvedli a začali svoji ztrátu stahovat.

Ve 23. minutě ztráceli deset bodů
(47:57), a nezastavily je ani dvě nesportovní chyby pro Čohadareviče
a Močnika. Tři minuty před koncem
desetiminutovky ztráceli osm bodů,
v tu chvíli jim ale došly síly a deset
minut před koncem prohrávali 65:76.
Ve 33. minutě Gniadek otevřenou
střelou zvýšil opavský náskok na
85:70 a zadupal poslední zbytky domácích nadějí na obrat. Hosté naopak
ještě v závěru využili potenci svých
šesti dvouciferných střelců a do odvety si zajistili velice nadějný a pohodlný devatenácti bodový náskok.
Statistiky z utkání a další
výsledky Českého poháru
najdete na straně 22
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NA TISKOVCE...
3 4,

„Prohráli jsme celý zápas v první půli, kdy někteří hráči podali nedůstojný
výkon. Nesoustředěný byl především Čohadarevič a Fuller! Jejich přístup
nebyl profesionální ani vůči týmu, ani vůči divákům. Po přestávce se hra
zlepšila, problém byl v tom, že když jsme se přiblížili na nějakých sedm
bodů, došly nám síly. Z pohledu našich postupových šancí je třeba říci, že
v basketbale je možné vše, současně si ale neděláme iluze...“

/"56
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„Podobně dobrý vstup jsme tady zažili i v přípravě a utkání si nakonec sami
prohráli. Tentokrát jsme byli chytřejší. Chtěli jsme Olomoucku oplatit porážku z ligy v naší hale a to se povedlo. Dvacet minut bylo výborných, byli
jsme lepší, hráli s energií. Ve druhé půli to domácí zkusili. Bylo jasné, že se
nevzdají. Vsadili všechno na začátek třetí čtvrtiny. Nápor jsme ustáli a pak si
výhru celkem zkušeně pohlídali.“

+$ 1 *      $  $5
BK OL
BK DC

100:96

PROSTĚJOV Se starým rokem se
basketbalisté BK Olomoucko rozloučili vítězně. Po dramatické podívané
porazili minulý čtvrtek Děčín 100:96
a dosáhli na sedmé vítězství v sezóně.
Hlavním tahounem domácích byl
opět J.-C. Fuller, který dal rovných
třicet bodů a v závěru sérií šesti bodů
zlomil odpor severočeského týmu.

Ladislav Valný
První koš utkání čtrnáctého kola Kooperativa NBL přinesl až devátý útok

zápasu a do vedení šli domácí. Ti se
rychleji dostali do tempa a v 5. minutě poprvé odskočili po trojce Šepy
na dvouciferný rozdíl. Válečníci sice
dokázali svoji ztrátu snížit až na pět
bodů, závěr periody přesto patřil Hanákům. Mitchell dal za první čtvrtinu
deset bodů a i díky jeho příspěvku
Olomoucko vedlo 28:17.
Severočeši si nedokázali poradit s poctivou obranou domácího výběru i na
začátku další pasáže střetnutí a toho
využil Váňa, jehož trojka ve 13. minutě
znamenala už dvacetibodový náskok.
Válečníci se přes velký deficit dokázali
zvednout a o čtyři minuty později to
bylo po dalekonosné střele Šišky pouze
43:33 pro výběr Olomouckého kraje.

V závěru poločasu ale domácí opět přidali a po dvaceti minutách vedli 53:38.
Pravá válka začala od začátku třetí čtvrtiny. Hosté hráli v obraně na hranici faulů,
což jim procházelo a začali se dotahovat. Ve 28. minutě byl Feštr faulovaný
při střele za tři body a z trestných hodů
snížil na rozdíl koše, vzápětí Houška
trojkou téměř vyrovnal a do poslední
desetiminutovky vstupovali hráči Olomoucka s hubeným náskokem 69:68.
Drama gradovalo ve vypjaté koncovce.
Ve 39. minutě proměnil svoji střelu z dálky Pomikálek a Děčín poprvé v utkání
vedl. Těsný náskok držel až do posledního útoku Olomoucka. Fuller proměnil
trojku s faulem, otočil na 98:96 a v závěru
ještě jistil vítězství z trestných hodů.
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„Měli jsme skvělý vstup do utkání a dařilo se nám pod vlastním košem. Vedení o dvacet bodů ale přišlo příliš brzy. Bylo jasné, že se soupeř nezlomí
a bude ještě zlobit, což se potvrdilo. Měl jsem velké problémy se sestavou.
Ještě na rozcvičení se zranil Křemen, další nějakou dobu netrénovali. Tým
se přesto dokázal semknout a vítězství doslova urval, což je hodně cenné.“

/7 * ).

%89,

„V první půli jsme předvedli bídnou hru bez energie, hráči navíc v útoku zazdili celou řadu jasných příležitostí. Z kabiny se ale vrátil jiný tým. Za to si
hráči zaslouží kredit. Dokázali vymazat velkou ztrátu a dokonce se dostali
do vedení. V poslední čtvrtině jsme ale nedokázali bránit, jak bylo zapotřebí.
Závěrečný útok Šišky byl v jeho režii. To po Ondrovi chceme. Zkusil trojku,
mohl být král. Nevyšlo to, ale osobně mi ta odvaha je sympatická...“

#B  $3  & % $L$) $    

PROSTĚJOV Patnáct sekund před koncem zápasu s Děčínem Jon
Christopher Fuller zvedl svůj trojkový pokus, který proměnil přes faul
Pomikálka a i ten vzápětí potrestal. O několik okamžiků později na
druhé straně doskočil míč a po dalším faulu zařídil poslední dva body
utkání. O hvězdě utkání bylo rozhodnuto.„Takové koncovky miluji,“
přiznal v pozápasovém interview spokojený střelec vítězných bodů.

podařilo ustát. Je to výborné vítězství

exkluzivní rozhovor
celého týmu.“
pro Večerník  Dal jste rozhodující body. Máte

Ladislav VALNÝ
 Jak jste vnímal napínavou koncovku, v níž jste málem přišli o vítězství?
„Byla to velká houpačka. (úsměv)
Skóre se několikrát otočilo, ale zvládli
jsme to jako tým. Soupeřovy útoky se

rád takové vypjaté situace?
„Jsem hodně soutěživý. V takových
momentech se vyžívám. (směje se)
Někdy vyjdou, jindy ne. Tentokrát
bylo štěstí na mé straně. Pochopitelně
mám radost, takové úspěchy se počítají dvojnásobně.“

 Tým získal sedmé vítězství v sezóně. Vnímáte vyrovnanou bilanci
po čtrnáctém kole jako úspěch?
„Myslím, že můžeme být spokojení.
Máme nový tým, proto beru počet
výher jako úspěch. Už vzhledem
k začátku sezóny, který nám příliš
nevyšel.“
 Budete se herně ještě zlepšovat?
„Jsem o tom přesvědčený. Soutěžní
ročník je dlouhý, ještě máme prostor
ke zlepšení. Do rozhodující části
sezóny půjdeme herně nahoru. Po
výpadku v pohárovém utkání proti
Opavě jsme si o celé řadě věcí důrazně promluvili. Věřím, že podobné
situace se už nebudou opakovat.“

Foto: Josef Popelka
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SILVESTROVSKÝ BĚH
PŘILÁKAL STOVKU ÚČASTNÍKŮ
PROSTĚJOV Jít si v poslední
den roku soutěžně zaběhat?
To je pro sportovní nadšence z Prostějova i okolí už čtyři
desítky let naprostá samozřejmost díky pokračující existenci
Silvestrovského běhu. Ročník
2017 znovu proběhl s plnou
parádou v Kolářových sadech
pod organizační taktovkou
SK Prostějov a Sportcentra
DDM Prostějov, samozřejmě
31. prosince dopoledne.
Večerník byl u toho!

původní
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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jaký byl siilvesttroovský běh 20017...
2x foto: Marek Sonnevend
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rodiče s malými dětmi, nejmladší žactvo, mladší žactvo, starší žactvo, dorost,
dospělí i veteránstvo.
Rodinní příslušníci absolvovali jeden
okruh dlouhý půl kilometru, stejně
jako omladina. O něco starší adepti si
střihli celý kilometr a od žáků výš už
se běhalo dlouhé kolo o vzdálenosti
1100 metrů přes celý rozlehlý park.
Ženy i dorostenky jej musely zvládnout
dvakrát, dorostenci + veteráni třikrát a
muži dokonce pětkrát. „Máme radost,
že dorazilo poměrně dost běžců všeho
věku, v kategoriích žen a dorostenek se
dokonce podařilo vytvořit nový účastnický rekord. Také sportovní úroveň
byla velice slušná,“ těšilo hlavního organizátora Dušana Vystavěla, známého
nadšence orientačního běhu z oddílu
SK Prostějov.
Pořadatelé oblíbeného klání tentokrát
zavedli po vzoru jiných závodů internetovou novinku, kdy se zájemci mohli k
Silvestrovskému běhu 2017 přihlásit
předem vyplněním a odesláním speciál-

Šepa s Fullerem se na

basketbalové slavnosti neztratili

ÚSTÍ NAD LABEM Dva postupy
do semifinále v dovednostních
soutěžích vybojovali zástupci BK
Olomoucko na Utkání hvězd Kooperativa NBL. Filip Šepa uspěl
ve hře jeden na jednoho, J-C Fuller byl kousek od postupu do závěrečného duelu ve smečování.
Šepa nejprve postoupil přes kolínského Skinnera, pak ovšem nestačil
na ostravského Blagojeviče, s nímž
prohrál 1:3. Celkovým vítězem nové
soutěže se stal Dominez Burnett z

Pardubic. „Vyrůstal jsem při hře jeden na jednoho na ulicích s kamarády. Takže pro mě nešlo o nic nového.
Jediný rozdíl byl v tom, že se hrálo o
peníze. Nebylo to snadné, protože
nominovaní byli samí dobří hráči.
Ale měl jsem zkrátka svůj den. Hrál
jsem akce, které mi jdou nejlépe, a
jsem rád, že jsem vyhrál,“ uvedl vítěz,
který od pořadatelů dostal tisíc eur.
Fullera v soutěži ve smečování zastavil
domácí Donald Robinson, kterého
pak ve finále překonal Kendrick Ray z
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Kvitovou přemohla viróza
BRISBANE, PROSTĚJOV Na první soutěžní zápas si musí počkat Petra Kvitová, která nenastoupila k duelu 1. kola turnaje v Brisbane proti
Estonce Anett Kontaveitové. Prostějovská tenistka během letu do Austrálie onemocněla virózou a musela turnaj opustit předčasně.
„Jsem opravdu zklamaná, ale nestačila jsem se dát zdravotně dohromady
tak, abych v Brisbane mohla hrát. Mrzí mě to už proto, že je to fantastické
místo pro start nové sezóny,“ uvedla Kvitová, která se přesune do Sydney.
Porážkou zahájil nový rok Jiří Veselý v indickém Puné. Šestý nasazený hráč
turnaje prohrál se Španělem Ricardem Ojedou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. Veselý začal špatně, prohrál hned své první podání v
zápase a ztrátu 0:3 už nedohnal. V druhém setu pak český tenista odvrátil v
desátém gemu dva mečboly, ale v tie-breaku Ojedovi podlehl 5:7.
(lv)

Korfbalisté SK RG zahájí kalendářní

BYLI JSME
U TOHO

Počasí akci přálo tím, že na rozdíl od minulých let nepanoval žádný mráz a bylo
teplo několika stupňů Celsia nad nulou.
Na druhou stranu místy pršelo, což ale
většinu zájemců od účasti neodradilo.
Nakonec se na start dostavila necelá
stovka běžkyň a běžců všech věkových
kategorií. To znamená rodiče s kočárky,

sport

Nymburka. „Vážně jsem se na soutěž
moc nechystal. Prostě jsem jen přijel a
rozbalil to. Byl jsem sice dost nervózní, ale moje smeče mi vycházely. Ten
trik s prohozením mezi nohama jsem
vyzkoušel vůbec poprvé, netušil jsem,
jestli se to povede,“ smál se Ray.
Fuller navíc nastoupil v sestavě Mladých pušek a při své premiéře si nevedl špatně. S devatenácti body byl
druhým nejlepším střelcem svého
týmu, porážce 122:133 ovšem ani
on nezabránil.
(lv)

ního formuláře na webových stránkách.
„Díky tomu se o naší akci dozvědělo víc
lidí mimo město a přijelo docela hodně
závodníků ze vzdálenějších míst, například z Kopřivnice, Vyškova nebo Židlochovic. V každém případě jsme moc
rádi za každého, kdo si na úplný konec
roku přišel zaběhat, a lidem děkujeme
za přízeň. Mohu slíbit, že tradici tohoto
klání rozhodně zachováme i do příštích
let,“ ujistil spokojený Vystavěl.
Ceny zúčastněným předávali náměstkové primátorky statutárního města
Prostějova Ivana Hemerková (pod její
záštitou se soutěžilo) a Pavel Smetana.
Přehled medailistů a další pořadí
veškerých kategorií najdete v kompletním výsledkovém přehledu na
straně 22.

rok 2018 nedělními bitvami v Brně

PROSTĚJOV Nijak moc dlouhou
zápasovou přestávku nemají přes
svátky korfbalisté SK RG Prostějov.
Naposledy před Vánocemi hráli 16.
prosince v Českém Krumlově proti
Znojmu, kterému sebrali tři cenné
body. A poprvé v novém kalendářním roce nastoupí už nejbližší neděli 7. ledna v Brně (od 10:30 a 12:00
hodin).
Půjde o dvojutkání 6. kola extraligy
dospělých ČR 2017/18, v níž si Hanáci zatím vedou velice slušně. Po deseti absolvovaných střetnutích mají na
kontě šestibodový zisk, čímž jsou ve
čtyřčlenné soutěži třetí o jediný bodík
před čtvrtým Znojmem a čtyři za druhými Českými Budějovicemi.
Dosud se tak naplňuje předsezónní
přání či přímo víra trenéra ergéčka
Davida Konečného, že jeho tým bude
schopen bojovat o extraligovou me-

daili. Na svou jedinou v historii bronzové hodnoty dosáhl na jaře 2016, zatímco loni skončil tradičně čtvrtý.
Teď však prostějovský korfbalový výběr čeká nejtěžší možná prověrka, neboť brněnský klub mezi seniory kraluje v posledních letech tuzemské scéně.
Dvakrát za sebou vyhrál mistrovský
titul, napotřetí ve finále podlehl Budějovicím jen hodně nečekaně.
A nyní vládne průběžné tabulce s obrovským náskokem devíti bodů, když
devětkrát zvítězil, jednou remizoval
a ještě vůbec nepadl. Zajímavostí ale
je, že výsledkově zaskočit ústředního
favorita zatím dokázal právě kolektiv
SK RG koncem listopadu domácí
plichtou 17:17. Naváže na toto dílčí
překvapení i venku?
Nedělní duely na půdě KK Brno se
hrají ve Sportovní hale Vysokého učení technického.
(son)

Překvapivé: Martin Janeček trénuje ve Spartě!
➢ZE STRANY 21
PRAHA Prostějovský odchovanec,
dlouholetý kapitán „žlutomodré
síly“ a v posledních deseti letech člen
havířovského realizačního týmu,
je od pátku 15. prosince asistentem
hlavního trenéra „A“-týmu hokejové
Sparty. Třiačtyřicetiletý Martin Janeček se po období stráveném u mládeže i prvoligových mužů vydává na
své první extraligové angažmá, když
doplnil tandem František Výborný Jaroslav Nedvěd.
„V České republice nic víc než Sparta
není, takže si velice vážím této nabídky a doufám, že budu posilou pro
celý tým. Pracovat po boku Františka
Výborného je pro mě obrovská škola.
Dostal jsem velké kompetence v přípravě i zápasech, prostor k práci i vyjadřování názorů. Může to pro mě být
odrazový můstek do budoucna,“ podělila se s Večerníkem o své první dojmy

čerstvá posila holešovického oddílu.
Svou misi začal Janeček duelem v Plzni
a na půdě vedoucího týmu tabulky se
ještě výhry nedočkal. Po prohře 1:3 už
ale přišly jen vítězné zastávky, a sice 3:2
doma nad Brnem, 3:0 proti Liberci a
naposledy 5:2 v Olomouci. „Je to obrovská změna oproti WSM lize, level
je úplně jinde. Jsem blázen do hokeje a
užívám si to, hru i atmosféru. Už v Plzni
bylo téměř vyprodáno a pak jsme se
přesunuli do O2 areny, kde to byl úplný bonbónek. Utkání proti Kometě se
nám povedlo herně i výsledkově a vnímal jsem to jako odměnu za svou celoživotní práci,“ liboval si Martin Janeček.
Splnil se mu tak dávný sen, který měl od
doby, kdy se vrhl na trenérskou dráhu.
„Jezdil jsem po seminářích a během mistrovství světa, které se v Česku hrálo, jsem
si říkal, že bych jednou chtěl nastoupit také
před takto zaplněnou halou. To se teď povedlo. Navíc máme tři výhry a doufám, že
takto budeme pokračovat,“ věří v pokračování série i ve středu proti Třinci.

V dresu Prostějova a částečně i Přerova,
Olomouce a ostravské Sarezy nastřádal Janeček mezi lety 1994 a 2006 přes
pět stovek prvoligových startů, za Olomouc, Znojmo a Vsetín přidal i dalších
čtyřiadvacet extraligových střetnutí,
načež se před deseti lety rozhodl pomyslně pověsit brusle na hřebík. U hokeje
ovšem zůstal, pouze vyměnil roli hráče
za pozici lodivoda.
První zkušenosti v realizačním týmu
získával v pozici jestřábího asistenta,
aby následně s výjimkou jednoho
roku u českobudějovického dorostu
strávil téměř celou dekádu v Havířově.
Přibližně čtrnáct měsíců i v roli hlavního kouče, než byl 13. prosince 2017
nahrazen Jiřím Režnarem. Jen o dva
dny později se ale započalo jeho nejnovější angažmá, když kývl na nabídku
sportovního manažera Sparty Michala
Broše.
(jim)
Už v některém z lednových čísel Večerníku se můžete těšit na exkluzivním rozhovor s Martinem Janečkem.
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Železný sparťan po téměř pěti

PROSTĚJOV Volno během reprezentační
přestávky uprostřed prosince bylo pro účastníky hokejové WSM ligy mužů ČR vykoupeno
tím, že těsně před Vánocemi a mezi svátky měli
zápasově napilno. Během dvou svátečních
týdnů stihli odehrát plných pět kol.
Po tomhle kolotoči zůstaly těsně v čele České
Budějovice, které sice nečekaně ztratily doma
s Prostějovem 1:4 i ve Vsetíně 1:3, ale naposledy udolaly Třebíč 2:1 a tím se znovu osamostatnily na vedoucí příčce. „Bylo to těžké utkání
až do samého závěru, ale musím říct, že jsme si
zasloužili vyhrát,“ zhodnotil přemožení Horácké Slávie asistent trenéra Motoru Luboš Rob.
Druhé místo o dva body za Jihočechy uhájily
navzdory výsledkovému klopýtání Karlovy
Vary. Hned třikrát šly do prodloužení a například v pátek na Slavii Praha podlehly 1:2 po samostatných nájezdech, leč stříbrnou pozici jim
to zatím nevzalo. „Remíza byla asi spravedlivá,
ale mrzí nás, že jsme jeden bonusový bod navíc
nezískali my,“ zamrzelo druhého kouče Energie
Tomáše Marišku.

Ze třetího postu tak HC dýchá na záda se stejným
bodovým ziskem Kladno, jež nabralo skvělou
formu a čtyřikrát za sebou triumfovalo. Včetně
čerstvého rozdrcení Litoměřic 8:1 na jejich vlastním ledě. „V úvodní třetině jsme určitě nebyli
lepší a velice nás podržel gólman. V kabině jsme si
k tomu něco řekli a od prvního vstřeleného gólu
se klukům zvedlo sebevědomí,“ konstatoval jeden
z lodivodů Rytířů Pavel Patera.
Na čtvrtou pozici se vrátila Slavia výše zmíněným
skalpem Karlových Varů 2:1sn. „Dneska jsme moc
chtěli zvítězit a to se nám podařilo. Myslím, že před
skvělou diváckou kulisou šlo o oboustranně parádní
výkon,“ radoval se nadšený kormidelník sešívaných
Jan Srdínko. Jediný bod za pražským výběrem dlí
pátý Přerov, který se po dvou slabších představeních
zvedl pracným udoláním Benátek nad Jizerou 4:3.
Další bodík zpět je šestý Prostějov díky téměř
dokonalému prosinci. Od začátku tohoto
měsíce totiž Jestřábi vyhráli sedmkrát za sebou (!) včetně nesmírně cenného vyloupení
budějovické Budvar Arény, než je v závěrečném souboji kalendářního roku 2017 zastavil

Vsetín. S VHK totiž Hanáci doma padli 1:4.
„Přesto fanouškům děkujeme za skvělou atmosféru a přejeme vše nejlepší v roce 2018,“
zdůraznil trenér LHK Jiří Vykoukal s poukázáním na diváckou návštěvu přesahující při
duelu s Valachy tři tisícovky. A co je ještě zajímavější? Že ptačí dravci ztrácejí po předchozí
výtečné šňůře na první flek jen devět bodů
(a bylo to pouhých šest).
Postup do osmičlenného play-off je teď vysoce
pravděpodobný, což částečně platí i pro sedmou
Třebíč. Naopak o poslední vstupenku směr vyřazovací část hoří obrovský boj, když osmý Vsetín,
devátý Havířov, desátý Frýdek-Místek, jedenácté
Ústí nad Labem a dvanácté Litoměřice dělí nicotné tři bodíky! Jaký kontrast v porovnání s třináctými Benátkami i čtrnáctou Kadaní, jež vinou
značného manka budou sezónu zvolna dohrávat.
Prvoligová soutěž po Novém roce pokračuje 36.
dějstvím ve čtvrtek 4. ledna.
(son)
Statistiky z utkání Jestřábů
a výsledkový servis druhé nejvyšší
soutěže najdete tradičně na straně 22

letech nehrál extraligové utkání
PRAHA Plných dvě stě devadesát šest extraligových utkání za sebou nescházel v sestavě Karlových
Varů a posléze pražské Sparty Petr
Kumstát. Předlouhá série prostějovského rodáka se začala psát již na
počátku roku 2013 a ukončil ji až poslední loňský souboj proti Olomouci, do něhož nemohl šestatřicetiletý
útočník kvůli zranění z předchozího
duelu naskočit.
„Dostal jsem ramenem do hlavy a mám
slabší otřes mozku. Budu mít deset
dní klid a pak se uvidí, jak se budu cítit.
Věděl jsem, že jsem doposud ve Spartě
nechyběl v žádném zápase. Zamrzí to,
ale nedá se nic dělat,“ svěřil se Večerníku extraligový šampion a finalista Ligy
mistrů svou absenci ve čtyřiatřicátém
kole Tipsport extraligy.
Téměř dvoumetrový prostějovský
rodák strávil celkem deset sezón na

západě Čech a právě při svém rozlučkovém ročníku 2012/2013 začal
po doléčení kolene a dvacetizápasové absenci psát málo vídanou šňůru.
Zpět na led se vrátil 13. února při
výhře Energie 8:3 nad Vítkovicemi,
k níž přispěl dvěma asistencemi, od
té doby stihl dvanáct střetnutí za Vary
a dalších dvě stě osmdesát čtyři za
Spartu.
V sestavě Pražanů tak stihl člen Klubu
hokejových střelců čtyři kompletní
ročníky včetně jednoho finále i duelu
pod širým nebem, vynechal pouze
jeden duel základní skupiny Ligy mistrů, když nehrál na podzim 2014 při
prohře 2:3 s finským týmem KalPa
Kuopio. Kdyby ho liberecký Jaroslav
Vlach 28. prosince nefauloval, dočkal
by se v neděli 7. ledna na ledě Mladé
Boleslavi jubilejního třístého mače bez
přerušení. Škoda...
(jim)
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