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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Cesty osudu jsou často nevyzpytatelné. Deset let
žila Renata s mužem v jedné z obcí na Prostějovsku. Dle svých
slov jej nikdy nepodvedla. Po krachu vztahu odjela do hlavního města, aby se zde začala živit pornem. Zatímco do svých
sedmadvaceti roků měla zkušenost se třemi sexuálními partnery, v Praze jich za jediný měsíc vystřídá i hodně přes padesát!

ČTĚTE NA STRANĚ 9
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Foto: www.openload.co
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Pece na vypalování keramiky
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RYCHLÝ

Strom dnes „padne“
Prostějov (mik) – A je definitivně po
Vánocích! Právě dnes 8. ledna budou
z náměstí T. G. Masaryka odstraněny
vánoční strom i veškerá vánoční výzdoba. „Uteklo to jako voda. Od pondělního rána budou pracovníci společnosti
FCC pracovat na pokácení vánočního
stromu. Necháme již také sundat veškerou vánoční výzdobu včetně té z radnice. Dřevo ze stromu bude pořezáno
a nabídnuto zájemcům k odkoupení,“
potvrdila Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky. „Větve ze smrku jsme v rámci sponzorského daru
věnovali Kozí farmě Rozinka v Čelechovicích na Hané,“ doplnil náměstek
primátorky Jiří Pospíšil.





Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (mik) – Přibližně po prvních dvou a půl hodinách roku 2018
přijali policisté oznámení o odcizení
mobilního telefonu typu Samsung
A5. Mělo k němu dojít před domem
v ulici Dolní v Prostějově. „Dosud
nezjištěný pachatel měl telefon čtyřiadvacetileté ženě odcizit přímo z kapsy
bundy. Způsobil jí tím škodu vyčíslenou na 2 500 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádež. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.

F O T O VEÈERNÍK VE VODÌ!

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

 
Bez vody, plynu i kanalizace! Není
normální, aby v dnešní době žili obyvatelé Prostějova bez inženýrských
sítí v podobě vody, plynu a také bez
kanalizace. Jak ale Večerníku potvrdil
Oldřich Horňák, u občanů žijících
Za Kosteleckou ulicí to možné je!
Město slibovalo nápravu před 20
lety, teď už je pozdě...


 Duška

 

8 360

Agentura Nový kulturák za místním! Postaví ho bezdomovci…
S novým rokem přicházejí do Agentury Hóser stále nové a nové šokující informace. Podle jedné z nich bude tento
týden rada konšelů nejstatutárnějšího
města Prostějova schvalovat obří investici. Na nově získaných pozemcích
za místním nádražím mělo být podle
původních plánů postaveno velké
parkoviště. Prdlajs! Bude tam stát
daleko velkolepější dílo! „Jak všichni
víme, tento týden společnost Tantelan uzavře stávající Společenský dům

„6 dnù Veèerníku v kostce“
 


Lepší zítřky Olomoucké? Vedení
města se na základě doporučení dopravní komise rozhodlo udělat něco
pro vylepšení tíživé dopravní situace
v Olomoucké ulici. Na křižovatce
s ulicí E. Valenty bude na semaforech
v době dopravní špičky prodloužen
interval pro průjezd vozidel po hlavní komunikaci. Snad to pomůže.

BÜKFÜRDÖ Do maďarského lázeňského komplexu
se na uplynulé Vánoce vydala skupinka prostějovských
seniorů. „Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím roku
a dají se trávit různým způsobem. My jsme se rozhodli
je trávit
v jedněch z nejznámějších a nejpopulárnějších evropských léčebných lázní nacházejících se na rozloze čtrnácti hektarů se svými dvaatřiceti bazény a vodní plochou
větší než 5 200 metrů čtverečních. Leží v severozápadní
části župy Vas na pomezí mezi Alpami a maďarskými nížinami. A nezapomněli jsme si přibalit i vánoční dvojčíslo
Večerníku, který je historicky rekordní a nabízí hned neuvěřitelných sto šedesát stran,“ napsal do redakce Antonín
Dušek z Prostějova.„Denně jsme si kromě koupelí mohli
podrobně přečíst všechny stránkyVečerníku i jeho příloh.
Moc pěkné čtení a díky za to celé redakci,“ poslal vzkaz na
dálku známý sportovní příznivec Antonín Dušek.

Ples je vyprodán
Prostějov (mik) – Už tuto sobotu
13. ledna se ve Společenském domě
v Prostějově koná již sedmý ročník charitativního plesu Pomáháme tancem.
Podle organizátorů zájem opět překonal předchozí ročník. „Podařilo se nám
udat poslední místo k sezení. Loni jsme
do poslední chvíle nevěděli, jestli bude
potřeba otevřít druhé přísálí, nyní, bezmála týden před plesem, je využita plná
kapacita včetně obou přísálí,“ pochvaluje si Tomáš Lázna, předseda spolku
Pomáháme tancem, který akci pořádá.

rubriky
Večerníku

    

ttÁUFSâtt
Kelišová u soudu. Život většiny žen se dá rozdělit na dvě základní etapy:
v té první jsou předmětem pomluv, v té druhé se jim samy věnují... Nelze
se proto vůbec divit, že při projednávání trestného činu pomluvy se u prostějovského soudu sešly samé seniorky.
tt4UʭFEBtt
Z dodávky se stala neřízená střela. Potkají se dva přátelé z války a vzpomínají na svého kamaráda, který je zachránil před tankem. „Hele, pamatuješ, jak skočil pod ten tank s granátem a přitom řval: Za stranu a za lidi?“
„Ale Pepo, on neřval za stranu a za lidi, ale zasrané náledí...“ O tom, že náledí dokáže být pěkně zákeřné, se přesvědčil i jednatřicetiletý řidič dodávky,
který u Ohrozimi sestřelil protijedoucí škodovku. Vše se naštěstí obešlo
bez vážnějšího zranění.
ttɇUWSUFLtt
Vítači na radnici. „Helenko, já jsem vítací typ. To je chlap, kterej se se
svou ženou rád vítá. Těší se na ni v práci, a když přijde domů, tak volá na
prahu: „Tak mě tady zase máš, ženo!“ Ovšem aby bylo vítání, musí bejt
napřed loučení...“ vysvětluje hlavní hrdina výtečného filmu Vratné lahve.
Vítání, kterému však nepředchází žádné loučení, pořádají pravidelně na
radnici. Tentokrát přivítali 37 nových občánků města Prostějova.
tt1ÈUFLtt
Někdo má rád holky, jiný vdolky, třetí polky a další zase Polky. Nejhorší je, když se vás na plese partnerka zeptá: Já tančím valčík a co ty? Městský
ples v Národním domě již tradičně odstartoval plesovou sezónu, která i letos nabídne velké množství bálů napříč celým regionem.
tt4PCPUBtt
My tři královny swingujem k vám. Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří
obcházeli obce v rámci Tříkrálové sbírky, doplnily v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem swingující královny Anna, Petra a Olga. Sestry Havelkovy opět dokázaly, že písně z 20. a 30. let minulého století umí podat
s vytříbeným citem pro duch doby.
tt/FEʏMFtt
Poslední sklouznutí. Kdo se příliš bojí o svůj zadek, ten se nikdy nenaučí bruslit. Každým pádem se totiž přibližujeme velikému štěstí, až nám to
skutečně půjde... A každý, kdo jen trochu chtěl, dostal jedinečnou příležitost zvládnout pohyb na ledovém ostří díky veřejnému kluzišti u ZLATÉ
BRÁNY. To zde navzdory velmi teplému počasí fungovalo již od začátku
listopadu. Na konci týdne byl jeho provoz ukončen. Nyní všem příležitostným bruslařům nezbývá než vyrazit na zimák či doufat, že konečně zamrzne i nějaký ten rybník...

v Prostějově, ve kterém bude dva měsíce probíhat archeologický průzkum.
Poté starý kulturák půjde k zemi
a Prostějov bude zřejmě od dubna
bez nezbytného zařízení. Tím vzniká
potřeba nové výstavby, a my už jsme
rozhodnuti, kde k ní dojde,“ uvedl pro
začátek Zdeněk Fišerák, první náměstek primátorky Prostějova. „V úterý
schválíme výstavbu nového kulturáku
za místním nádražím v Prostějově!
Máme k tomu několik důvodů. Nikde jinde totiž není vyhovující místo.
Na pozemku po bývalých Jezdeckých
kasárnách to nejde, protože tuto parcelu hodláme prodat Američanům za
účelem výstavby protiraketového deštníku. Ani Tantelan novou adekvátní

KRIMI


Bez sto padesáti tisíc rovné dva
miliony! Do dluhové pasti, ze
které nacházela únik jen díky
podvodům, se dostala osmapadesátiletá žena z Prostějovska.
Celkem uzavřela neuvěřitelných jednadvacet úvěrových
smluv na celkovou sumu 1,85
milionu korun. Takovou pálku
však už nemohla nijak splácet.

1 850 000

instituci na místě bývalé sodovkárny
nepostaví, tam chce mít developer třetí
jadernou elektrárnu v zemi. Jako jediný vhodný pozemek se nám tedy jeví
ten za místním nádražím. A do stavby nového kulturáku se pustíme hned
včil,“ prozradil exkluzivně Agentuře
Hóser Zdeněk Fišerák.
Jakmile se rozkecala tato zpráva
po Prostějově, chopili se šance bezdomovci, kteří do této doby obývali
zchátralé domečky právě za místním nádražím. „Nabídli jsme městu
pomoc, že nový kulturák postavíme
sami! Máme ve svém kruhu několik
desítek zedníků, řemeslníků a podobných nadlidí. Vedení města jsme
sdělili jen jednu podmínku, za které

jsme ochotni zcela zadarmo přiložit
ruku k dílu. Tou podmínkou je, že
v rámci nového reprezentativního
paláce bude i noclehárna s výčepem
pro nás bezdomovce,“ řekl Agentuře Hóser muž bez domova Vilemín
Podmostný.
Na tuto nabídku podle zjištění Agentury Hóser magistrát slyší. „To není
žádný problém. Bezdomovci kulturák
postaví a celou stavbu tím pádem nazveme akcí zet,“ vyjádřila se primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

3ą('3/$71§
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IRENA
KOUSALOVÁ
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Foto: Michal Kadlec

PÁTRÁNÍ

Dnes už slavná muzikálová zpěvačka a prostějovská rodačka byla hlavní hvězdou pátečního Tradičního
městského plesu v Národním domě
v Prostějově. Hosty vůbec prvního
bálu ve městě potěšila ukázkami světových muzikálových písníček i songů z vlastní tvorby.

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.

 

po dvojici hledaných

BARBORA RAFAELOVÁ
Nejenže v exekučním řízení
přišla tato dáma o rodinný
dům, policie ji navíc v minulých dnech obvinila z podvodu. Hrozí jí až osm let kriminálu, což je pro ni další velký
problém. Otázkou však zůstává, jak mohla tak lehce přijít
k půjčkám vzhledem ke své
platební neschopnosti...

Přesně tolik přestupků spáchali
v loňském roce Prostějované. Městská policie tak řešila o patnáct procent více hříšníků než v roce 2016.
Hlavním důvodem je drtivý nárůst
dopravních přestupků, problémy
ovšem dělali i zloději v supermarketech, vandalové či opilci.

se narodila 17. února 1976 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. března 2017. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 41 let, měří mezi
160 až 165 centimetry, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

„BORŠČ JÁ MŮŽU,
PO NĚM SE
NEOŽERU!“
Jeden z bezdomovců
před místním nádražím
při rozdávání polévky tvrdil,
že se dal na dráhu
slušného člověka
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/5 °C



6/0 °C

Støeda

6/3 °C

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ

Ètvrtek

5/3 °C

se narodila 25. srpna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8.
září 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let, měří mezi 165
až 175 centimetry, má střední postavu
a hnědé rovné vlasy.

Pátek

5/2 °C

Čestmír
Vladan
Břetislav
Bohdana
Pravoslav

Sobota

3/0 °C

Nedìle

2/-2 °C

Edita
Radovan
Zdroj: meteocentrum.cz
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MANTHELLAN
NA RADNICI!
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PROSTĚJOV Večerník se exkluzivně dozvěděl o poměrně utajované schůzce, ke které došlo
v pátek před polednem na prostějovském magistrátu. Primátorka Alena Rašková se tady sešla
s Richardem Morávkem, čelným
představitelem společnosti Manthellan! Ano, právě té společnosti,
která nedávno zablokovala parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí!
„Vztahy mezi městem a Manthellanem jsou napjaté, to nelze zakrývat. Ano, můžu potvrdit, že jsem
se v pátek sešla s panem Morávkem, kterého doprovázel právník
Manthellanu. Neřešili jsme zatím
známé dlouholeté spory ohledně
smluv. Důvod našeho setkání byl
jediný, zeptala jsem se pana Moráv-

zpravodajství

 

 

   

 

NA VÁŠ NÁMÌT

ka, za jakých
okolností je
Manthellan
ochoten okamžitě otevřít zmíněné parkoviště.
V pátek 12. ledna je totiž ve Společenském domě první ples a jeho
hosté musí mít možnost někde
zaparkovat,“ sdělila Večerníku primátorka Rašková. „Naše schůzka
proběhla celkem v pohodě, pan
Morávek mi slíbil, že celou záležitost projedná s partnery a do středy mi dá vědět, jak se Manthellan
rozhodl a zda tento vstřícný krok
učiní,“ dodala Alena Rašková.
Večerník se pokusil získat vyjádření zástupce Manthellanu Lukáše
Čepelky, do uzávěrky tohoto vydání ale bohužel odpověď nepřišla.
(mik)

PROSTĚJOV Nejsou napojení
na městskou vodu, nemají plyn
ani kanalizaci. Rodiny žijící v domech v místech bývalé zahrádkářské kolonie Za Kosteleckou ulicí
by uvítali, pokud by se tato situace
změnila. Magistrát jim však nepomůže...
„Ve Večerníku mě zaujal příspěvek
po deseti letech z pátého listopadu
loňského roku, kdy pan starosta Tesař prohlásil, že nemít v Prostějově
fotbal je ostuda. Tak jsem se rozhodl aktuálně upozornit na to, že
nemít městskou vodu, plyn a kanalizaci na okraji Prostějova je určitě
pro město větší ostudou,“ vyjádřil
se v redakci Oldřich Horňák, který
již téměř půlstoletí žije Za Kosteleckou ulicí.
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Foto: Martin Zaoral

V roce 1996 prošel jeho dům rozsáhlou rekonstrukcí. Dle jeho slov
měl od města přislíbeno, že v místě budou zavedeny inženýrské
sítě. Jak ale Večerník zjistil, magistrát ovšem nic takového v plánu

nemá! „Tyto věci si musí stavebník
zajistit sám ať už domluvou s vodaři, či plynaři. Pokud vím, tak město
v této oblasti žádné pozemky nevlastní, není tedy důvod, proč by tu
budovalo inženýrské sítě. To jsme

naposledy dělali na vlastních pozemcích za novou nemocnicí, které
jsme později nabízeli jako stavební
parcely,“ reagoval na náš podnět
Zdeněk Fišer, náměstek prostějovské primátorky.
(mls)
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„Protlučeme se jinde,“
svěřil se Večerníku jeden z nich

PROSTĚJOV Už je pouze otázkou několika málo dní, kdy se prostějovský
magistrát stane vlastníkem pozemků za místním nádražím. Plán radních
postavit zde obrovské parkoviště je dobrou zprávou nejenom pro obyvatele okolních ulic, ale i pro návštěvníky blízkých sportovišť. Na druhé straně je
to ale zlou zprávou pro bezdomovce, kteří obývají ruiny bývalého železničního depa. Ti si tam za poslední tři roky vybudovali obydlí, které na jaře budou muset opustit. Město totiž hodlá jejich„domov“ kompletně zbourat.

Michal KADLEC

S

Majitel zmíněných pozemků už dal prostějovským konšelům vědět, že pozemky prodá
právě jim. „Zástupci Českých drah přijedou
v nejbližší době podepsat kupní smlouvu,“
potvrdil Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
statutárního města Prostějova. Záměr magistrátu je jasný, všechny nemovitosti na pozemcích za místním nádražím přijdou zbourat.
„Přes tuto zimu je tam ještě necháme,“ uklidnila alespoň částečně bezdomovce ze starého
depa primátorka Alena Rašková.

Ještě před dvěma měsíci tyto zprávy „okupanty“ starých budov za nádražím pobuřovaly. „Nenecháme se vyhnat, budeme
protestovat a sepíšeme petici,“ nechal se
tehdy slyšet muž, který uvedený pozemek
neopustil ani po zbourání tří nádražních
domků před dvěma lety. Před koncem
uplynulého roku Večerník potkal před
místním nádražím dalšího bezdomovce,
který prostory okupuje. „Ale jo, už o tom
všem víme a připravujeme se na to, že to
tady zbourají. Co se dá dělat. Docela jsme
si tady zvykli, nikomu zde nevadíme. Ale

životem se protlučeme i jinde,“ svěřil se
hustým vousem zarostlý muž, který si nechá říkat Josef.
Během svátečního víkendu se Večerník
snažil kontaktovat i další obyvatele bývalého depa za místním nádražím, ale neúspěšně. Před domem s ohořelou omítkou
a vytlučenými okny jsme potkali pouze
zhruba patnáctiletou dívku, která mířila
dovnitř budovy. Za pár minut ale byla venku. „Uvnitř nikdo není, řekla bych jim, že
s nimi chcete mluvit. Já sem chodím za kamarádkou, občas jí donesu nějaké to jídlo.
Kde jsou, to fakt nevím, zřejmě někde po
městě shánějí jídlo nebo peníze,“ pokrčila
rameny dívka.
Při podrobnější obhlídce místa si Večerník
všiml sedačky a křesel na „dvoře“ depa,
kde si bezdomovci vytvořili letní sídlo.
Z budovy depa se linul nepříjemný zápach. O tento „luxus“ bezdomovci už na
jaře přijdou...

 - .  ".  (      ' %   &   #   !
3x foto: Michal Kadlec
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POLICISTY!

Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Tradiční městský ples v pátek večer v Národním domě v Prostějově otevřel celou plesovou sezónu tohoto roku. A děly se tam věci! Opozice neopozice, koalice nekoalice.
Na důkaz přátelské spolupráce vlepila zastupitelka Milada Sokolová (ODS) pořádného„hubana“ náměstkovi primátorky Pavlu Smetanovi (ČSSD).
(mik)

REPORTÁŽE NEJENOM Z TOHOTO
BÁLU NAJDETE NA STRANĚ 23

PROSTĚJOV Téměř neuvěřitelný případ řešili strážníci ve středu
3. ledna v Prostějově. Seniorka
doma hlídala malého vnoučka,
s nímž si však v jednu chvíli nevěděla rady. Klučina zlobil, takže babička zavolala policii! „Při
oznámení na tísňovou linku 156
žena uvedla, že má potíže se členem své rodiny. Kuriózní případ
strážníci odhalili až na místě. Babička dítěte požadovala příjezd
hlídky kvůli skoro jedenáctiletému vnukovi. Ten zlobil, a jediné,
co na něj údajně platí, je policie.
Hlídka ženě vysvětlila, že není
vhodné strážníky využívat k takovým účelům. Výchovu dětí by
měla rodina zvládat i bez pomoci
policie,“ uvedla Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.
(mik)
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Benýšek PLÁNUJE TETÍN BUDE MÍT NOVOU
zámecký minipivovar
PŘEMYSLOVICE Richarda Benýška na Prostějovsku nepřehlédnete.
Olomoucký podnikatel, blízký spolupracovník nejbohatšího Čecha Petra Kellnera
a majitel Běleckého mlýna u Hluchova před více
než rokem koupil zámek
v Přemyslovicích. Učinil
tak zejména kvůli přilehlým lesům a loukám
o rozloze asi 200 hektarů, které navazovaly na
rozlehlé pozemky v jeho
vlastnictví. Po roce představil, jaké
má se zámkem plány.
Trojkřídlý novogotický zámek v Přemyslovicích byl postaven v devatenáctém století. Velkoryse pojatou stavbu
do podoby imitace středověkého
hradu nechal před 140 lety přestavět
brněnský továrník Edmund Bochner.
Richard Benýšek zchátralý zámek
i s pozemky koupil loni v srpnu.
O jeho budoucnosti v té době jasno
neměl. „Nemůžeme konkurovat třeba
zámku v Čechách pod Kosířem, do
něhož Olomoucký kraj investuje desítky milionů korun z veřejných prostředků,“ vyjádřil se tehdy.
Loni na podzim však vypsal na sociálních sítích anketu a následně představil i své nepochybně smělé vize.

Napsáno
pred


„Plánuji ze zámecké sýpky vybudovat
pivovar, na jehož fungování by se podíleli i další podnikatelé. Z další části
bych rád udělal muzeum věnované
zejména animovanému filmu. Zvažuji, zde také vybudování domova
s pečovatelskou službou,“ vyjádřil se
Benýšek.
Případná kompletní rekonstrukce budovy zámku by přišla na řádově stovky
milionů korun. Dlouho opuštěný objekt je ve velmi špatném stavu, chybí
v něm funkční vodovod i elektřina.
Naposledy v jeho rozlehlém areálu
před zhruba třiceti lety sídlila zemědělská škola s internátem.

Pokud by se minimálně některý z Benýškových projektů podařilo realizovat,
jednalo by se nepochybně o přínos
nejen pro Přemyslovice. Vedení obce
však má k podnikateli spíše rezervovaný
přístup, a to zejména kvůli sporu ohledně vzniku kamenolomu. Ten na katastru
Přemyslovic v minulosti prosazovala nepříliš průhledná společnost Taxanberg.
Zatímco zastupitelstvo, stejně jako drtivá
většina místních, bylo proti jeho výstavbě, Benýšek se již před lety vyjádřil, že
otevření lomu považuje za nevyhnutelné. Díky dlouhodobě odmítavému postoji zastupitelstva Přemyslovic však celá
věc uvízla na mrtvém bodě.
(mls)

PROSTĚJOV Už několik let
upozorňovala ředitelka obecně
prospěšné společnosti Jistota
v Prostějově Marie Turková na
neutěšenou situaci budovy v ulici
Tetín, ve které společnost provozuje dvě neziskové organizace starající se o handicapované občany
města. Především jde o střechu
budovy v dezolátním stavu. Na
posledním jednání zastupitelstva
v loňském roce se komunální politici většinou hlasů rozhodli, že
společnosti Jistota s náklady na
opravu střechy pomohou. A to
velmi výrazně!
Zastupitelé zvedli ruku pro dotaci, kterou navrhl odbor rozvoje a investic prostějovského
magistrátu. „Obecně prospěšná
společnost Jistota jménem ředitelky Marie Turkové se obrátila
na Radu města Prostějova a Zastupitelstvo města Prostějova
s žádostí o
poskytnutí dotace z rozpočtu na rok
2017, která by byla použita na opravu střechy budovy v ulici Tetín číslo
1. Žadatel svou žádost zdůvodňuje
tím, že v budově užívají prostory

;  ?   #     #      ( #
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Foto: Michal Kadlec

dvě neziskové organizace a starají se
o handicapované občany města, kteří nemají jinou možnost využívat organizace, které poskytují vzdělávání
a služby handicapovaným dětem
a občanům.
Střecha je v havarijním stavu, musí
se položit nová krytina a vyměnit
prohnilé nosné trámy, drobné dílčí
opravy již nepomohou,“ přednesl
Antonín Zajíček, vedoucí odboru
ORI. „V současné době je uzavřená smlouva o dílo na opravu
střechy mezi stavební firmou a or-

ganizacemi LIPKA a JISTOTA.
Celkové náklady na rekonstrukci
střechy činí 1 683 773 korun a termín zhotovení díla je naplánován
na tři etapy. S tou první se započalo už začátkem listopadu,“ dodal
v návrhu na přidělení dotace Antonín Zajíček.
Prostějovští zastupitelé celkem
jednomyslně odhlasovali schválení dotace ve výši 250 tisíc korun.
Snad tyto peníze společnosti Jistota alespoň trochu pomohou při
náročné rekonstrukci...
(mik)

VNUK UBODAL SVOJI BABIČKU
Policie ještě nestačila vypátrat pachatele loňské vraždy bezdomovkyně z Nezamyslic a už veřejnost zasáhla další zlá zpráva. Letošní první
vražda byla odhalena v panelovém
domě ve Dvořákově ulici v Prostějově. Policisté tady v bytě na základě přiznání samotného vraha našli
v tratolišti krve ležet dvaašedesátiletou ženu. Několika bodnými
ranami nožem ji zabil vlastní vnuk!
Policisté z krajské kriminálky nyní řeší,
co sedmnáctiletého mladíka dohnalo
k tak brutálnímu činu. Motiv vraždy
nesdělili, sousedé si ji nedokáží vysvět-

lit. „Vůbec nechápu, co se stalo. Byl to
takový slušný a spíše ostýchavý chlapec, který babičku téměř každý den
navštěvoval. Nebyl to žádný dryáčník
nebo lump,“ nemohla uvěřit jedna ze
sousedek, která bydlí na stejném patře
domu, kde se vražda stala. S dvaašedesátiletou usmrcenou ženou se kamarádila. Podle ní celá rodina spolu dobře
vycházela. I ostatní lidé si zavražděnou
seniorku pamatují jako pohodovou
dámu, která často jezdila na kole a kterou často navštěvoval vnuk.
Sedmnáctiletý mládenec po spáchání
činu vyběhl z bytu ven. Zřejmě si hned

18010510061
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uvědomil, co udělal. Sám chtěl spáchat
sebevraždu, pořezal se na zápěstí a nožem se bodl do hrudníku. Stačil doběhnout až na hlavní nádraží. „Obdrželi jsme
oznámení, že na nádraží se vyskytuje
nějaký mladík s krvácejícím zraněním.
Na místě jsme ale zjistili, že se nejedná
o nic vážného. Co se týká bodnutí do
hrudníku, nůž neporanil plíci ani další životně důležité orgány,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Pavel Holík, ředitel prostějovské záchranky. Po základním ošetření se
mladík lékařům přiznal, že spáchal hrozný čin. „To už byli na nádraží i policisté,
chlapec jim řekl, že zabil svoji babičku.

Udal i místo činu a policie se tam oka- posudky z oboru psychiatrie a psymžitě rozjela. My jsme tam poslali další chologie,“ řekl Večerníku jeden z vysanitku,“ dodal Pavel Holík.
šetřujících kriminalistů.
V tu chvíli byl už ošetřený mladík
dopraven eskortou na chirurgické od
dělení prostějovské nemocnice. Po
operaci leží na oddělení ARO, kde ho


neustále hlídají policisté. V bytě babičky už lékaři bohužel žádnou práci
   
neměli. „Na první pohled bylo jasné,
že starší žena už nežije,“ pravil šéf pro- Rok 2008 začal skutečně pěkně zostra. Kromě tohoto násilnému činu
stějovské záchranky Pavel Holík.
došlo ještě k vraždě v Olšanech. NevyPolicisté pak místo činu zkoumali
léčitelný gambler zde kvůli penězům
až do tří hodin do rána. „Motiv ob- utopil ve vaně svoji družku, policisté
jasní další šetření a rovněž znalecké ho pak zatkli v sázkové kanceláři
v Prostějově. A ještě se k tomu přidala
sebevražda mladé dívky, která skočila
z okna nejvyššího patra věžáku v Dolní ulici! Tragický rok 2008přitom
teprve začínal... Od té doby ale násilných trestných činů začalo v Prostějově ubývat, takže věřme, že rok 2018
bude alespoň v tomto optimističtější.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: ulice Přemyslovka
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Vystrašeni z oslav

Během silvestrovských oslav a Nového roku strážníci odchytávali
čtyři psy. Prvního převzali od kolegů z Policie ČR. Toho jim po
ohňostroji přivedli lidé na Žižkově
náměstí. Druhý zatoulaný pes byl
předán strážníkům před půlnocí v Plumlovské ulici. Jednalo se
o vystrašeného křížence čivavy.
Nad ránem bylo přijato oznámení
o zaběhnutém australském ovčákovi v Žešově. Oznamovatel tuláka
pro jistotu uzavřel ve své garáži,
aby neutekl. Čtvrtým odchyceným
psem byl rotvajler pohybující se ve
večerních hodinách Nového roku
ve Vrahovické ulici. Všichni psi byli
následně předáni majitelům.

 

Přítulná ho okradla

V podvečer během soboty 30.
prosince byli strážníci přivoláni k případu okradeného muže.
Událost popsal starší pán tak, že
si chtěl odpočinout v parčíku na
lavičce a jakmile se posadil, v tom
okamžiku si těsně k němu přisedla
cizí žena a začala ho objímat. Kolem postávali její kamarádi. Po
odchodu přítulné mladé dámy
osmašedesátiletý muž zjistil, že
mu chybí peněženka. Pro podezření ze spáchání trestného činu
strážníci okradeného muže převezli na služebnu Policie ČR. Policisté si celou záležitost převzali
k dalšímu šetření.

Zbytečná obava o tetu

Synovec cizí národnosti měl obavu
o tetu, s žádostí o pomoc se tedy
v úterý 2. ledna obrátil na strážníky.
V odpoledních hodinách se jí totiž
nemohl dovolat. Jeho prostřednictvím byla zjištěna adresa a na uvedené místo vyslána hlídka. Ženu se
strážníkům podařilo kontaktovat
doma. Uvedla, že je v pořádku a že
má jen porouchaný telefon. O stavu své příbuzné byl telefonicky informován oznamovatel.

MUŽ SE SÁM POSTŘELIL DO NOHY!
Při manipulaci s pistolí měl v sobě 0,76 promile...

NĚMČICKO Jakkoliv manipulovat se střelnou zbraní v opilém stavu, to je holý nesmysl! Přesvědčil se o tom starší muž na Němčicku,
kterému upadla pistole na zem a následný výstřel mu mířil na nohu. Kulka ho ošklivě zranila a přivolaná sanitka ho okamžitě odvezla do nemocnice. Ještě předtím ale majitel legálně držené zbraně
policistům nadýchal!

Michal KADLEC
„V úterý 2. ledna po osmnácté hodině
došlo na dvoře rodinného domu v obci
na Němčicku k postřelení třiapadesátiletého muže. Podle pozdější výpovědi
poškozeného muže k náhodnému výstřelu došlo ve chvíli, když po údržbě
zbraň nesl uložit do trezoru. Na dvoře
domu mu však pistole vypadla a při dopadu na betonovou zem došlo k výstřelu. Střela muže poranila na dolní konče-

Nedovřené dveře

Ve středu 3. ledna v dopoledních
hodinách bylo přijato telefonické
oznámení o nezajištěném vozidle.
Strážníci na místě událost potvrdili, Fabia neměla dovřené dveře
u spolujezdce. Druhý den dopoledne byl nahlášen totožný případ. Řidič tentokrát u své Octavie
nedovřel zadní dveře. Ani u jednoho auta nebylo zaznamenáno
násilné vniknutí. Strážníci dveře
domáčkli a tím došlo k zajištění
vozidel.

tině,“ popsal smolný okamžik František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. „K ošetření byl zraněný muž převezen do
prostějovské nemocnice. Provedenou
dechovou zkouškou u něho policisté
změřili hodnotu 0,76 promile alkoholu v dechu. Dalším šetřením pak
policisté zjistili, že muž je oprávněným
držitelem této zbraně. Okolnosti pří-

PROSTĚJOVSKO Rvačka na
krev! Na podzim loňského roku
se dva mladíci poprali na vesnické diskotéce. Jeden z nich
byl poměrně vážně zraněn po
opakovaných úderech pěstí do
obličeje. Devatenáctiletý muž
půjde nyní k soudu, za ublížení
na zdraví a výtržnictví mu hrozí
až tři roky kriminálu.
„Začátkem měsíce října loňského roku došlo v prostorách baru
v sokolovně v obci na Prostějovsku k napadení devatenáctiletého
muže. Stejně starý útočník měl
poškozeného v době konání diskotéky napadnout opakovanými
údery pěstí do obličeje a hlavy.
Napadený muž při útoku utrpěl

padu však i nadále šetří policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou,“ dodal mluvčí prostějovské
policie František Kořínek.
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Kvůli dluhům přišla o dům

zranění, se kterými musel vyhledat lékařské ošetření, a vyžádalo si
měsíční léčení. Němčičtí policisté
věc prověřovali pro podezření
z přečinu ublížení na zdraví, a protože se útok odehrál za přítomnosti nejméně deseti dalších osob,
tak i z přečinu výtržnictví. Útočník v uplynulých dnech od policistů převzal sdělení podezření
ze spáchání uvedených přečinů,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Jak dodal, ve věci
bylo konáno zkrácené přípravné
řízení. V případě odsouzení podezřelému za uvedené skutky hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Vytloukala
klín klínem, až přišla o dům! Hospodářská kriminálka si došlápla
na starší ženu, která se dostala do
dluhové pasti. Různým společnostem dluží už skoro dva miliony korun a její schopnost splácet
je přitom nulová...
„Z přečinu podvodu a úvěrového
podvodu viní prostějovští kriminalisté osmapadesátiletou ženu z Prostějovska. Těchto skutků se měla žena
dopustit tím, že si od ledna do prosince roku 2016 sjednala celkem 21 úvěrových smluv a smluv o zápůjčkách
s různými společnostmi. Při sjednávání těchto produktů však finančním
společnostem zamlčela skutečný stav

svých předchozích dluhů a závazků i svou nezpůsobilost dohodnuté
splátky řádně a včas hradit. Celkem si
takhle u osmnácti společností sjednala úvěry v souhrnné výši přesahující
1,85 milionu korun,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Kolotoč dalších půjček se zastavil,
když byl systém „vytloukání klínu
klínem“ již dále neudržitelný. „V důsledku tohoto jednání žena přišla
i o zastavený rodinný dům. Dalším
důsledkem je pak obvinění z uvedených přečinů. Za ty ženě v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let,“ dodal
František Kořínek.
(mik)

V kostele na Němčicku udeřil zloděj podruhé!
NĚMČICKO V prosinci Večerník informoval
veřejnost o odcizení pamětní desky z prostoru podloubí pod průčelím kostela v obci na
Němčicku. Desku z dosud nezjištěného materiálu o rozměrech 80 krát 130 centimetrů
neznámý pachatel odcizil na konci listopadu.
Úplně stejný kostel se bohužel stal terčem zlodějů už

podruhé! „V době od 25. do 29. prosince dosud nezjištěný pachatel odcizil také druhou pamětní desku
stejné velikosti umístěnou na stejném průčelí kostela.
Hodnota pamětní desky vyrobené na zakázku v roce
1945 byla zástupci farnosti předběžně vyčíslena na
200 tisíc korun,“ informoval minulý týden František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního od-

 

boru Prostějov. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Pachateli
tohoto skutku v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ dodal mluvčí prostějovské policie. Otázkou je, zda tuto
krádež má na svědomí stejný pachatel jako v prvním
případě.
(mik)

  !

„DRBNA“ Z HACAROVY ULICE SKONČILA PŘED SOUDEM
Emílie Horáková (65) to s „oznamováním“ už přehnala a čelí žalobě pro pomluvu

PROSTĚJOV „Dřív rozbiješ atom než pomluvu,“ konstatoval
fyzik Albert Einstein. Svými „upozorněními“ nadělala řadu problémů lidem ve svém okolí Emilie Horáková (65). Obyvatelka
DPS v Hacarově ulici bojuje snad se všemi svými sousedy včetně
obyvatel nedalekého domu v Polišenského ulici. Sebe samotnou však vidí jako oběť jejich spiknutí. Přesvědčit se o tom mohli
všichni, kteří se minulé úterý sešli u prostějovského soudu.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Konflikty obyvatel obou domů s paní
Emilií mají hluboké kořeny. Na samotném počátku stál před zhruba třemi
lety spor ohledně zavírání garážových
vrat. Od té doby se roztočila spirála
vzájemného napadání a urážek, které
pravidelně zaměstnávají policii i přestupkové komise. Vše dosáhlo vrcholu
ve chvíli, kdy Emilie Horáková dorazila
na odbor sociální a právní ochrany dětí
(OSPOD) ve Školní ulici, kde o jedné
ze svých sousedek Jaroslavě L. prohlásila, že je alkoholička. Argumentovala
přitom tím, že ji opakovaně viděla ve
vinotéce v Kostelecké ulici. Celá věc

byla o to ožehavější, že paní Jaroslava
má v pěstounské péči postiženého
vnuka. Na základě jejího podnětu OSPOD rozjel vyšetřování. Reálně přitom
hrozilo, že paní Jaroslava o kluka přijde
a ten skončí v dětském domově, a to
navzdory tomu, že se o něj jinak prokazatelně dobře stará. Následné prověřování však nadměrné požívání alkoholu
u pěstounky neprokázalo. „Ve vinárně
v Kostelecké ulici jsem skutečně několikrát byla, protože jsem tam brigádně vypomáhala. Že bych však nadměrně pila,
to popírám. Nic takového si ani nemohu dovolit, vždyť ve svém věku všude
jezdím autem,“ vyjádřila se Jaroslava L.,
které vysvětlování na OSPODU i u rodiny způsobilo řadu problémů. I proto
se rozhodla na Emílii Horákovou podat
trestní oznámení, které nakonec skončilo u soudu. „Z řady důkazů vyplývá, že
obžalovaná o poškozené šířila pomluvy
opakovaně a na různých místech. Úče-
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Kolo zpět u majitele

 

RVAÈKA Z DISKOTÉKY OBVINĚNA
jde po tøech mìsících k soudu Z PODVODŮ

Zvedali upadlé muže

Během úterý 2. prosince strážníci
dvakrát pomáhali nemohoucím
osobám. O půl páté odpoledne si
přivolala na pomoc strážníky přítelkyně muže, který upadl na kluzké podlaze v bytě. Žena ho sama
nemohla zvednout. Na podobný
případ vyjížděla hlídka po dvou
a půl hodinách. Opět se jednalo
o ukládání imobilního muže do
postele. Ten si hlídku na pomoc
přivolal sám.

krimi
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lem podání obžaloby je zejména to, aby
si uvědomila možný dosah svého jednání a následně jej zanechala,“ vysvětlila
Večerníku státní zástupkyně Libuše
Bártlíková.
„Nepomlouvám, jen upozoròuji“

Zda se něco takového podaří, ovšem zůstává otázkou. Samotná obžalovaná sebe
samu vnímá jako oběť spiknutí a neustávajících útoků ze strany svých sousedů.
„Vše jsem se rozhodla nahlásit poté, co
mě paní Jaroslava slovně napadla. Nejprve jsem šla na policii a jeden ze strážníků
mi doporučil, ať vše nahlásím i na OSPODU. Kdybyste slyšeli paní Jaroslavu,
jak mi nadávala, také by vás jistě napadlo,
že musí mít vypitý mozek. Proto by se

dle mě mělo prověřit, zda někdo takový
může mít dítě v pěstounské péči,“ hájila
se paní Jaroslava, která dle svých slov
nepomlouvá, ale pouze upozorňuje.
„Nemohu tvrdit, že je paní Jaroslava alkoholička, nemám detektivní kancelář,“
zmírnila své tvrzení obžalovaná, a to
i přesto, že ze zápisu z jednání na OSPODU vyplývá něco jiného.
Vzájemnými spory mezi obyvateli
obou domů s pečovatelskou službou se
již opakovaně zabývala přestupková komise. Samotná paní Emílie již byla jednou uznaná vinnou, zbývající případy
vyzněly do ztracena. Rozsudek v této
věci dosud nepadl, hlavní líčení bylo
odročeno za účelem výslechu zmiňovaného strážníka městské policie.

Dne 22. září loňského roku odcizil
čtyřiadvacetiletý muž před domem
v Olomoucké ulici v Prostějově pánské jízdní kolo značky Rocky Mountain. Devětadvacetiletému majiteli
kola tím způsobil škodu vyčíslenou
na 30 tisíc korun. Odcizenou věc
poté pachatel bezúplatně přenechal
devětadvacetiletému muži, a to jako
protihodnotu za to, že u něho může
bydlet. U nového držitele se bicykl
dlouho nezdržel, protože ten ho
následně za dosud přesně nezjištěnou cenu prodal dalšímu stejně
starému muži. U toho bylo kolo
následně zajištěno a poté vráceno
původnímu a jedinému oprávněnému majiteli. Čtyřiadvacetiletý muž,
který je podezřelý z odcizení kola,
je v těchto dnech stíhán pro přečin
krádeže. Protože v obou případech
noví držitelé kola při převzetí dostali informaci o tom, že se jedná o věc
pocházející z trestné činnosti, jsou
podezřelí z přečinu podílnictví. Za
ten jim v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Kapsář v autobusu
V pátek 29. prosince před osmnáctou hodinou využil dosud nezjištěný
pachatel nepozornosti čtyřiašedesátileté cestující v autobusu MHD Prostějov. Na lince z ulice Janáčkovy k poliklinice v ulici Mathonově jí z kapsy
bundy nepozorovaně odcizil mobilní
telefon značky iPhone. Způsobil jí
tím škodu vyčíslenou na 6 000 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 dvě léta.

Dvě šrajtofle naráz
V sobotu 30. prosince odpoledne měl dosud nezjištěný pachatel
v prodejně v Konečné ulici v Prostějově odcizit šestapadesátileté
ženě z kapsy bundy peněženku
s finanční hotovostí 3 000 korun
a z tašky druhou peněženku s platební kartou a osobními doklady.
Celkem poškozená způsobenou
škodu vyčíslila na 5 900 korun.

Urazil ho při oslavě
Na první oznámení roku 2018 čekali prostějovští policisté přesně
23 minut. Čtyřiadvacetiletá žena
telefonicky na lince 158 oznámila
potyčku několika osob v prostějovském bytě svého přítele. Policisté
na místo dorazili během pěti minut.
Situace se rychle uklidnila a policisté
tedy mohli přítomné vyslechnout
a celou věc administrativně zpracovat. V bytě byla přítomná oznamovatelka, dva muži ve věku 27 let
a jednapadesátiletý otec jednoho
z nich. Všichni shodně vypověděli,
že společně slavili konec roku, když
otec mladšího muže urazil druhého.
Ten si to nenechal líbit, vstal a staršího muže udeřil pěstí do obličeje.
Poté v místě vznikla šarvátka doprovázená urážkami, kterou se pokusili ostatní dva účastníci zklidnit.
Policisté celou věc zdokumentovali
a pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití bude předána
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu. Podezřelým z takového přestupku hrozí pokuta až do výše 20
tisíc korun.

milujeme vecerník


zaznamenala na nadstandardní služby, které
nemocnice poskytuje.
Jedním z důvodů, proč se Nemocnice
Prostějov rozhodla call centrum zřídit,
kromě zvyšování kvality péče o pacienty,
bylo také usnadnění práce zdravotníkům
při objednávání a zkrácení čekací lhůty na
vyšetření. „Od listopadu loňského roku využíváme centrální objednávací systém, takže
pomocí online diářů ihned vidím, kdy mohu
pacienta objednat tak, aby na sebe vyšetření co nejlépe navazovala a pacient nemusel
dlouho čekat. Díky tomu odpadá složité telefonování do několika ordinací a hledání
vhodných termínů, které pak spolu mohou
kolidovat,“ vysvětlila telefonní operátorka
Jana Kozárková s tím, že úplnou novinkou je
také možnost objednání k vyšetření optometristou k předpisu brýlí, přímo v prostorách
oční optiky vedle očního oddělení.
Pacienti se mohou na informační linku dovolat každý všední den od 7:30 do 15:30
na čísle 582 315 315.

Gabriela POSPÍŠILOVÁ
1. 1. 2018 50 cm 3,15 kg
Olšany u Prostějova

Tobiáš NOVOTNÝ
3. 1. 2018 46 cm 2,60 kg
Prostějov

Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Celkem 859 dětem pomohli v loňském
roce na svět zdravotníci Nemocnice Prostějov, která patří do skupiny AGEL. Mezi novorozenci bylo 432 děvčat,
427 chlapců, z toho šest párů dvojčat. První miminko
roku 2018 na sebe nenechalo dlouho čekat, malá Viktorie přišla na svět 1. ledna v 1.24 hodin a stala se tak prvním letošním miminkem v Olomouckém kraji.
Šťastná maminka malé Viktorie, která měla při narození míry
50 centimetrů a 2 950 gramů, přijela do prostějovské nemocnice z Nezamyslic. Mamince přišlo pogratulovat a předat dárek vedení nemocnice v čele s předsedkyní představenstva
Středomoravské nemocniční MUDr. Marií Marsovou a dále
také hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Meziroční porodnost se v prostějovské nemocnici drží na
zhruba stejné úrovni, v roce 2016 se zde narodilo o 23 dětí
více. Rodiče volili pro své ratolesti především tradiční česká
jména. Nejčastějšími jmény byly u holčiček Eliška, Ema, Adéla, Anna, Natálie, Nela. U chlapců pak v minulém roce vedl
Filip, Adam, Jakub, Jan, Tomáš, Matyáš a Michal. „Objevil se
například také Cristiano, Valentino, Theodor, Mauricio či Kilián. Mezi děvčaty pak Carine, Eleanor, Jasemin, Tiffany, Timea
či Zina,“ prozrazuje Bc. Věra Tisoňová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov.
Porodnice Nemocnice Prostějov nabízí budoucím maminkám
tři samostatné uzavřené klimatizované porodní boxy, které poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto boxů jsou kromě speciálních polohovacích lůžek

také porodní vana, rehabilitační balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní místnosti
tak umožňují nespočet alternativních způsobů vedení porodu.
Porodnice Nemocnice Prostějov je také držitelem titulu Baby
Friendly Hospital, tedy nemocnice přátelské k dětem. Po porodu je samozřejmostí bonding i zavedený systém rooming-in
na oddělení šestinedělí.
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Barbora DOBEŠOVÁ
1. 1. 2018 50 cm 3,35 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.

   " #$

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Už téměř dva
měsíce funguje v Nemocnici Prostějov
zvlášť zřízená informační linka pro pacienty a jejich příbuzné, kterou obsluhuje
speciálně vyškolená všeobecná sestra.
Právě díky odborné a zkušené telefonní
operátorce se mohou pacienti rovnou objednat bez zbytečného přepojování, spojit
vyšetření do jednoho dne, zeptat se i na
detailní informace ohledně hospitalizací,
průběhu vyšetření či zákroku, nebo nutné
přípravy před vyšetřením.
„Za celý měsíc fungování se na nás pacienti
nejčastěji obraceli s dotazy spojenými s návštěvou ambulantního lékaře. Nejvíce je zajímala délka čekací doby v dané ambulanci,
jméno ordinujícího lékaře a ordinační doba.
Mezi nejčastější dotazy také patřily otázky
týkající se průběhu vyšetření a jak se na vyšetření připravit,“ uvedla zdravotní sestra Jana
Kozárková, která informační call centrum
obsluhuje a dodala, že naopak málo dotazů

Call centrum v plném provozu

Z NEMOCNICE ...

Jakub RŮŽIČKA
3. 1. 2018 51 cm 3,50 kg
Hluchov

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
pořizujemekaždoustředuvporodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže
již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

Nikola MLČOCHOVÁ
31. 12. 2017 47 cm 3,25 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, zdraví, pejsci

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!
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„Jediný člověk na našem sídlišti, kde
žije několik stovek obyvatel, nemůže
rekonstrukci sídliště zabránit,“ vyjádřil
se Večerníku na vlastní žádost Čeněk
Svoboda ke skutečnosti, že byl veřejně
označen za viníka odkladu rekonstrukce
Sídliště Svornosti, které bylo postaveno
na začátku sedmdesátých let minulého
století. Právě Svoboda byl totiž společně
s dalšími majiteli garáží na sídlišti autorem petice, ve které protestovali proti
výstavbě parkoviště na úkor pozemku
právě před garážemi. „Zvýšení počtu
parkovacích ploch bylo významným
faktorem celého projektu rekonstrukce.
Když to občané odmítli, celou rekonstrukci jsme tedy odložili a přednost dostalo sídliště Šárka v Prostějově a Tylova
ulice,“ poznamenal přímo na setkání
Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
prostějovské primátorky.
Obyvatele Sídliště Svornosti aktuálně nejvíce rozčiluje, že desítky
parkovacích míst jim zabírají pracovníci bývalé Minervy. Prostory
této firmy byly pronajaty šesti či sedmi

Michal Kadlec
dalším společnostem, jejíž zaměstnanci nemají možnost parkovat
uvnitř areálu, ale doslova okupují
parkovací místa určená občanům sídliště. „Město Prostějov
jako dotčený subjekt se při vyjadřování povolování provozu
dalších podniků ani řádkem
nezastalo obyvatel našeho
sídliště. Na troskách bývalé
Minervy vzniklo několik menších
firem a počet zaměstnanců je nyní několikanásobný. Kdyby byli naši zástupci gramotní, napsali by do vyjádření
- povolujeme za předpokladu, že nové
podniky vybudují pro své zaměstnance vlastní parkoviště. Nenapsali ale nic!
Proto město chtělo vytvořit nová parkovací místa v rámci rekonstrukce Sídliště Svornosti a toto kukaččí vejce podstrčit obyvatelům pod nos. Podívejte se
na Tovární ulici, každé dopoledne tam
za garážemi parkuje mnoho desítek aut
zaměstnanců nových firem. U Háječku
na druhé straně je to stejně tak katastrofální. Tato auta měla parkovat každý
den na našem sídlišti. Proto se někteří
majitelé bytů a garáží ohradili, použili

PROSTĚJOV Na jednom ze setkání prostějovských radních s občanyVrahovic se oboustranně probírala mnohá témata. Hlavně ovšem
ožehavé otázky ohledně odvolané rekonstrukce Sídliště Svornosti.
A jelikož padala i ostrá slova, Večerník se rozhodl k celé kontroverzi vrátit. Náměstek primátorky statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil veřejně označil obyvatele sídliště Čeňka Svobodu za toho,
kdo zapříčinil zrušení celého projektu. Svoboda jej zase obvinil ze
lži. Oba aktéři i další zástupci občanů společně s představiteli magistrátu se poměrně dlouze zabývali v současnosti nejpalčivějším
problémem v této lokalitě, což je bezesporu parkování.

„S právě ukončeným provozem mobilního kluziště jsme velice spokojeni,
myslím si, že nynější ročník je rekordní co do návštěvnosti. Před zahájením
provozu jsme se na rozdíl od předchozích dvou let rozhodli, že první bruslaři
vjedou na led už v polovině listopadu
s tím, že ho budou moci využívat jen
do 7. ledna. Rok předtím se mohlo
bruslit ještě celý leden, ale nebylo to
ono. Lidé už pak moc nechodili,“ míní

Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova. „Letos můžeme hovořit celkově o bezproblémovém provozu. Pouze pár jedinců bydlících na
náměstí si občas stěžovalo na neúměrný hluk,“ podotkla ještě náměstkyně.
Nyní vedení města čeká na faktury,
které bude muset za pronájem i provoz
mobilního kluziště zaplatit. Celkové
náklady by neměly přesáhnout tři miliony korun.
(mik)

zákon a zabránili této invazi,“ sdělil Večerníku Čeněk Svoboda.
Nezpochybnitelným faktem je skutečnost, že zejména v dopoledních hodinách je polovina Sídliště Svornosti
zablokována vozidly zaměstnanců ze
zmíněného objektu. Situace si tedy určitě žádá rychlého řešení, podle zjištění
Večerníku často hrozí i to, že kvůli množství zaparkovaných aut by po komunikacích okolo Tovární ulice neprojela v případě požáru ani hasičská auta.
Večerník proto oslovil prvního náměstka primátorky statutárního města Prostějova Zdeňka Fišera s otázkou, proč
magistrát dopustil tuto situaci a zda zná
nějaký recept na urychlené řešení. „Reakce pana Čeňka Svobody pramení
z neznalosti stavebního zákona. Stavební povolení nevydává město Prostějov, ale státní orgán, tedy stavební úřad.
Při povolování každé stavby musí být
zajištěn potřebný počet parkovacích
míst dle stupně motorizace v dané
době. Například v počátečních letech
budování sídlišť byl počet parkovacích
míst podle zákona na úrovni jedno
parkovací místo na čtyři byty. V dnešní

domě je to v průměru jedno parkovací
místo na jeden byt, u větších bytů jsou
to dvě parkovací místa. Vybudovat parkovací místa je povinností stavebníka.
Následně je může za přesně daných
podmínek předat do správy a údržby
města. Rozšiřování parkovacích míst
je většinou možné jen na úkor zeleně.
Na Sídlišti Svornosti bylo využito možnosti zřídit parkovací místa na úkor nevyužitých zpevněných ploch nájezdů
k řadovým garážím,“ sdělil Fišer a dále
se ve svém vyjádření zaměřil právě na
problematiku objektu bývalé Minervy.
„V době vzniku areálu a bytových domů
na Sídlišti Svornosti odpovídal počet
parkovacích míst dané době. Změnou
majitele nebo provozovatele výrobní
haly nevzniká povinnost zajišťování počtu parkovacích míst. Tato povinnost
vzniká pouze při nové výstavbě. Město
Prostějov využívá dotace Evropské unie
na revitalizaci panelových sídlišť a jednou z podmínek poskytnutí je i navyšování počtu veřejných parkovacích míst.
Bohužel iniciativou pana Svobody se
občané některých domů vyjádřili pro alternativu projektové dokumentace bez
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navýšení parkovacích míst. K revitalizaci
byla tedy vybrána jiná prostějovská sídliště, kde bylo jednotné kladné stanovisko
majitelů bytových domů,“ zopakoval
první náměstek primátorky Prostějova.
„Pan Fišer se hluboce mýlí, měl by si osvěžit paměť! Petice byla předána stavebnímu úřadu Prostějova a městu Prostějovu
na vědomí. Měl by si zopakovat, co to je
zastupitelská demokracie. Politici na radnici zastupují všechny občany, nejen firmy. Ať si vzpomenou na slib, který složili
a měli na paměti, že si je platíme my všichni. Věřím, že stavební úřad a náměstci
primátorky úzce spolupracují a navzájem
se informují. Každý nový podnik, který
vzniká na území Prostějova, prochází
povolovacím řízením. K povolení se vyjadřují všichni dotčení, tedy i město Prostějov. Pokud se k takovému problému
vyjadřují kompetentní lidé, napíší ano, ale
vybudujte si vlastní parkoviště. V Minervě je místa dost! Chci vidět zápisy a vyjádření všech dotčených, kteří tyto podniky
povolovali,“ zareagoval rozčíleně Čeněk
Svoboda z Vrahovic.
Případ vrahovického parkování bude
Večerník i nadále sledovat.

alarmuje Čeněk Svoboda ze Sídliště Svornosti

 Na přelomu roku proběhly zřejmě největší změny za novodobou
historii FTL?
„Autobusová doprava se neustále vyvíjí, každé zásadní rozhodnutí nese
svá rizika. V roce 2017 se dosoutěžily
oblasti podle nového zákona o veřejných zakázkách. Koordinátor dopravy
v Olomouckém kraji ustanovil oblasti,
provedly se úpravy jízdních řádů kvůli
návaznostem a optimalizaci dopravy

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

a od prvního ledna tohoto roku začal vítěz výběrového řízení zajišťovat
dopravu podle daných jízdních řádů
a daného objemu vozidel zadaných
koordinátorem. Ten odpovídá za dopravní obslužnost, její rozsah, trasování spojů.
 Jaké ohlasy se k vám po prvních
dnech v novém režimu dostaly?
„Určité problémy pochopitelně
vznikly, optimalizace asi nebyla úplně optimální, to je třeba přiznat. Teď
se s koordinátorem řeší připomínky
rozzlobených cestujících. První jednání proběhlo v pátek, nejzávažnější
připomínky se budou napravovat do
konce ledna, méně závažné při změně
jízdních řádů. Pokud jsou problémy

PROSTĚJOV Kdo se dopředu nezajímal o změny v regionální autobusové
dopravě, byl po Novém roce více či méně překvapen. Cestující ze severozápadní části okresu už nejezdí tradičním dopravcem bývalého prostějovského okresu společností FTL, ale nadnárodní Arrivou, která stejně jako
ostatní zahraniční firmy nemilosrdně likviduje domácí konkurenci. Koordinátor krajské dopravy ve snaze o optimalizaci zadal dopravcům nové
jízdní řády, pohříchu však optimalizace vždycky optimální nebyla. Proto
se Večerník v dalším dílu seriálu rozhovorů „Na rovinu“ zajímal o novinky
u osoby nejpovolanější, tedy ředitele divize autobusů FTL Jiřího Hlocha.

s dopravou školáků, dojde k nápravě už od pondělí 8. ledna. Jaká
bude reakce, nelze předjímat.
Veřejnosti je třeba bez jakéhokoli alibismu zdůraznit, že jakýkoli
dopravce je v tom nevinně, protože my dostáváme pouze podklady
od krajského koordinátora, které
musíme plnit. Není v naší moci měnit
jízdní řády nebo trasování spojů.“
 Pociťujete jako tradiční český
dopravce tlak mezinárodních společností?
„Pokud je tradiční dopravce menší velikosti, řeší svoje problémy
a nemůže si dovolit totéž, co velký
dopravce. Ten třeba může přesouvat
řidiče z jedné oblasti do druhé. Možností, jak se výrazně odlišit jednáním,
vstřícností nebo dalšími benefity vůči
řidičům, příliš není. Tyto kotrmelce
už zažívám podruhé a doufám, že naposledy. Zhruba před pětadvaceti lety
jsme přišli o zhruba padesát procent
území ve prospěch malých dopravců, jako jsou Vojtila, Studený nebo
Konečný. Do soutěže se samozřejmě

mohli přihlásit všichni, kteří splňovali podmínky, neúspěch si pak každý
musí vyhodnotit sám.“
 Došlo k nějakým změnám
v městské hromadné dopravě?
„Od letoška nemůžeme využívat autobusy v MHD i příměstské dopravě.
To mělo vliv i na úpravy v jízdních řádech MHD. I zde chceme oprávněné
připomínky řešit. Zejména řidičům,
respektive řidičkám musíme zajistit

odpovídající sociální zázemí na konečných zastávkách, protože mnoho času na nich nemají. Jednáme se
SŽDC o zpřístupnění WC na nádraží,
v rámci projektu „Zdravé město“ by
mohlo dojít k rozšíření sítě veřejných
toalet i mimo centrum právě na konečné zastávky autobusových linek.
Jinak na základě vyhodnocených dotazníků jsme doplňovali linky především do průmyslové zóny.“
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PROSTĚJOV Seriál s významnými osobnostmi
veřejného života, který
nese název „NA ROVINU“
a v němž se známých postav ptáme na aktuálně
žhavá témata, pokračuje
dalším dílem. V minulém
a prvním vydání roku 2018
přinesl Večerník rozhovor s radním statutárního
města Prostějova a předsedou finančního výboru
Bedřichem Grulichem na
téma městského rozpočtu. Dnes pokračujeme
v našem seriálu další „rundou“ přímých otázek, tentokrát na adresu zástupce
dopravní společnosti FTL.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

PROSTĚJOV Mobilní kluziště na
náměstí T. G. Masaryka se dnes začíná demontovat. Bruslaři ho včera do jednadvacáté hodiny mohli
využít naposledy. Vedení města
je v pořadí s třetím ročníkem existence této atrakce před muzeem
spokojeno. Vysoká návštěvnost
potvrzuje dobrý nápad, stížnosti
se letos objevily pouze ve výjimečných případech.

Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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„Desítky parkovacích míst nám zabírají cizí lidé,“

Provoz kluziště na náměstí VČERA SKONČIL

se strážníci podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí. Proto je nadále
podíl dopravních přestupků z celkového počtu dlouhodobě 84 procent
a za poslední rok vzrostl v Prostějově
o dvě procenta. Oznamovatelé v polovině případů oznamují dopravní
přestupky, které je nutné řešit. Značnou část dopravních přestupků tvoří
i přestupky spáchané při blokovém
čištění,“ konstatuje Jan Nagy.
Z celkového počtu 8 360 přestupků spáchaných Prostějovany v roce
2017 je celých 7 407 dopravních. To
je opravdu obrovské číslo a zdaleka
se nejedná pouze o „nasazování botiček“.
Večerník s velitelem Městské policie
Prostějov rozebíral i jednotlivé oblasti přestupků spáchaných za uplynulý
rok. O této problematice ale přineseme informace až v některém z příštích vydání.
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ky práce prostějovských strážníků
nyní předkládá Radě statutárního
města Prostějova.
Šéf prostějovských strážníků na žádost
Večerníku prozradil i základní statistická fakta v oblasti veřejného pořádku ve městě za celý loňský rok. „Za
rok 2017 bylo přijato na linku 156
celkem 6 706 tísňových volání, což
je 18 oznámení denně. Na pevnou
linku občané oznamují také události, za rok 2017 to bylo celkem ve 4
670 případech. Celých 50 procent
těchto volání tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu, na
vyhrazeném parkovišti a podobně.
Předmětem dalších oznámení je celé
spektrum událostí, například nedovolený zábor, skládka, podezřelé chování
osob, oznámené „drobné“ krádeže,
narušování občanského soužití, rušení
nočního klidu, chování bezdomovců,
ale občané oznamují i podezření na
spáchání trestného činu a události,
ve kterých jsou příslušné podle věcné
i místní příslušnosti jiné orgány, zejména orgány policie a zdravotní služba. Díky oznámení se podařilo zadržet
v mnoha případech pachatele a předat
policii. Tak tomu bylo v 77 případech,
kdy policii byly předány události s podezřením na spáchání trestného činu,
bylo zadrženo 25 pachatelů trestných
činů, zadrženo 28 hledaných osob.
Občané oznamují i dopravní nehody,
kterých bylo hlášeno městské policii
celkem 29,“ vypočítal Jan Nagy.
Celkový počet přestupků v Prostějově
v posledních pěti letech měl mírně sestupnou tendenci. Zvýšil se až během
loňského roku. „Tento stav kopíroval
i trendy stavu kriminality, i statistiky
kriminality. Odráží stav veřejného pořádku, ovšem v činnosti a výslednosti
městské policie se odráží výkonnost
a zaměření strážníků do různých
oblastí, na které je nutno reagovat,
zejména reakce na potřeby obyvatel,
obsah jejich oznámení. Hlavním úkolem městské policie je řešení místních
záležitostí veřejného pořádku, nicméně občané se na nás obracejí velmi
často s problematikou dopravy, kde

nedržel řídítka. Následkem toho upadl na komunikaci a způsobil si zranění
v obličeji, navíc neměl ani bezpečnostní přilbu. S tímto zraněním byl poté
převezen do prostějovské nemocnice,“ uvedl k havárii mladíka František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Ke zranění dalších osob stejně jako ke
škodě na majetku nedošlo. „Alkohol
u mladíka policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Pro své jednání je cyklista podezřelý z přestupků
podle zákona o silničním provozu,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Olomouc,“ vysvětlil podrobněji tento
problém první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer. Podle jeho slov je důvodem zamítavého stanoviska hygieniků
hlukové zatížení obytné oblasti. Místo
je navíc v nebezpečné blízkosti frekventované kruhové křižovatky U Rodenů.
„Je nám to velice líto, ale na základě
zmíněných skutečností není možné
další hřiště ve zmíněné lokalitě vybudovat,“ uzavřel první náměstek Fišer.
(mik)

PROSTĚJOV Mluví se o tom hodně dlouho, většinou však velmi
kriticky. Před více než rokem byla
křižovatka ulic Olomoucká a E.
Valenty a V. Outraty nově osazena
semafory s tím, že začala být kompletně řízena světelnou signalizací.
To se líbilo řidičům vyjíždějícím
z vedlejších komunikací, ovšem
na hlavní Olomoucké to způsobilo
pravou katastrofu. Hlavně v odpoledních hodinách se zde tvoří nepředstavitelně dlouhé zácpy aut. To
chce nyní vedení prostějovského
magistrátu změnit.
Interval cyklu semaforů regulujících
dopravu v Olomoucké ulici bude
pro motoristy příznivější. Změna se
má týkat světelného signalizačního
zařízení ve prospěch směru vozidel
jedoucích do centra města, konkrétně v době od 14.00 do 16.30 hodin.
„Frekventovaná ulice se tak v dopravní

špičce bude rychleji uvolňovat a věřím
tomu, že se touto cestou alespoň trochu vyhneme kolonám, které jsou pro
řidiče i životní prostředí velmi zatěžující,“ uvedl náměstek primátorky Pavel
Smetana. Úprava, jejímž výsledkem
má být zkapacitnění směru do centra města, si vyžádá doplnění dalšího
signálního programu s prodlouženou
délkou cyklu. „V současnosti je cyklus jízdy, tedy čas než naskočí stopka,
nastaven na osmdesát sekund, nově
to bude o deset více. Tím se prodlouží délka volna v hlavním směru po
Olomoucké. Program také upraví koordinaci mezi Olomouckou a ulicí V.
Outraty,“ vysvětlil náměstek Smetana.
Motoristé však také upozorňují na
dlouhé čekání po průjezdu vlaků u železničního přejezdu. „Co se týká omezení času spuštěných závor, respektive
prodlevy mezi jejich otevřením a zelenou v hlavním směru na Olomoucké,
máme prověřeno, že ihned po ukončení červené na signalizačním zařízení
přejezdu přichází do řídicí jednotky
silničních semaforů povel k nastavení zelené na Olomoucké. Zde ovšem

musí být dodrženy předepsané mezičasy, proto se může subjektivně zdát,
že to trvá dlouho,“ míní Pavel Smetana. Motoristé by se změny mohli dočkat do konce ledna.
(mik)
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Zelená na semaforech bude svítit déle

stávající stav sídliště Šárka včetně plánované rekonstrukce. „Záměr zařadit
další herní plácek do projektu regenerace sídliště Šárka je podle odborníků
neprůchozí,“ uvedl Antonín Zajíček,
vedoucí tohoto odboru. „V lokalitě sídliště Šárka se nachází trojice dětských
hřišť. Prostor pro nové hřiště je pouze
mezi ulicí Dolní a stávajícími panelovými domy sídliště Šárka. V tomto
prostoru ovšem s vybudováním hřiště
nesouhlasí Krajská hygienická stanice
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PROSTĚJOV Na konci předchozího roku při setkání s občany sídliště
Šárka si prostějovští radní vyslechli
i návrh postavit ještě jedno dětské
hřiště v rámci již naplánované rekonstrukce našeho nejstaršího panelového sídliště. Konšelé tenkrát
neřekli ani ano, ani ne. Minulý týden ovšem vedení města zveřejnilo
zamítavé stanovisko.
Pracovníci odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu prověřili

OLOMOUCKÁ BUDE RYCHLEJŠÍ
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Chlapec si
rozbil hlavu!

PROSTĚJOV K havárii a zranění
mladistvého cyklisty nemuselo vůbec dojít! V samotném závěru roku
jel patnáctiletý chlapec na kole ze
Žešova do Prostějova. Při jízdě
z kopce ovšem „frajersky“ pustil řídítka a to se mu stalo osudným. Při
následném pádu se zranil a sanitka
ho odvezla do nemocnice.
„V sobotu 30. prosince loňského roku
před půl jednou odpoledne došlo
na cyklostezce z místní části Žešov
směrem k centru města Prostějova
k havárii patnáctiletého cyklisty. Podle provedeného šetření se mladík
nevěnoval dostatečně řízení a při jízdě
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rozvíjet i preventivní prvky. Vyváženost represivních a preventivních
opatření je samozřejmostí. Spokojenost občanů je základním měřítkem
při hodnocení stavu veřejného pořádku, bezpečného prostředí. Druhým neméně důležitým měřítkem
jsou statistické údaje, které v číslech
vyjadřují stav kriminality a veřejného
pořádku. Analýzy obou kategorií jsou
nezbytnou součástí řízení bezpečnosti prostředí v našem městě,“ uvádí ve
své závěrečné zprávě o stavu pořádku v našem městě Jan Nagy, velitel

Městské policie Prostějov. „Z pohledu
demografického má naše město výhodu v tom, že nepatří mezi železniční
a silniční křižovatky, nedochází zde
ve zvýšené míře k migraci pachatelů,
lze tak velmi dobře uplatňovat osobní a místní znalosti strážníků. Na
katastru města nemáme vyloučené
lokality, nejsou zde zaznamenávány
extremistické skupiny, jejich projevy
na veřejnosti, nedochází k vážnému
narušování veřejného pořádku, je
nízká míra nezaměstnanosti. Charakter průmyslu, škol a dalších zařízení téměř neovlivňují stav veřejného
pořádku. Řešíme tedy velmi obdobné
problémy jako menší statutární města,
to znamená bezdomovectví, drobnou
kriminalitu, stížnosti na rušení nočního klidu a v neposlední řadě i sprejerství, ale i problematiku narušení
veřejného pořádku při hokejových
utkáních. V našem městě je značný
počet sociálních zařízení, která řeší či
se snaží vytvořit podmínky sociální
sítě. Velký počet sportovišť a dalších
aktivit vytváří podmínky pro využití
volného času a tyto prostředky se tak
podílejí na snižování kriminogenních
faktorů,“ míní Jan Nagy, který výsled-

Další dětské hřiště na Šárce
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Prostějov (red) – Veřejná autobusová
doprava má od 1. ledna významnou
změnu. Cestující mohou ve všech
autobusech objednávaných Olomouckým krajem platit kartou. Bezkontaktní karty zároveň začnou sloužit
jako nosiče časových jízdenek, například týdenní či měsíční. Bezkontaktní
placení je k dispozici v příměstských
autobusech objednávaných krajem
a ve vozidlech městské hromadné dopravy v Prostějově. Časové jízdenky je
možné nakupovat v e-shopu, případně
v předprodejních místech. Jedna cesta
„na přepážku“ čeká také občany, kteří
mají nárok na slevu jízdného, typicky
například žáky a studenty. Systém je
připraven například i na ztrátu platební
karty, jež v tomto případě nemusí znamenat, že lidé o svou měsíční jízdenku
přijdou. Cestující kartu jednoduše deaktivuje přes e-shop a předplatné přenese na novou kartu nebo o to požádá
na předprodejním místě.

   

Prostějov (red) – Lidé, kteří přišli do
budovy magistrátu na náměstí T. G.
Masaryka nebo ve Školní ulici, si již
jistě všimli novinky pomáhající s orientací po budovách. U vchodu jsou
instalovány nové info panely s odkazem na úřední desku, životní situace
a kontakty. „Dotykový panel informace přebírá z webových stránek města.
Lidé zde v ostrém provozu najdou navigaci po všech budovách magistrátu
v návaznosti na zaměstnance, kterého
hledají, a to buď podle jména, nebo životní situace,“ vysvětlil Richard Sedlák
z Odboru informačních technologií
Magistrátu města Prostějova. Cena za
pořízení dvou kusů kiosků včetně softwaru a navigace činí 284 708 korun
včetně DPH.

„Každoročně hodnotíme veřejný pořádek z pohledu statistiky, ale i z pohledu názorů občanů. Cílem činnosti
Městské policie je vytváření bezpečného prostředí pro udržitelný rozvoj.
Proto je nezbytné v moderní policii

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Posledních pět let měly statistiky spáchaných přestupků na úseku veřejného pořádku v Prostějově sestupnou
tendenci. Rok 2017 byl ale jiný. Počet přestupků oproti předešlému roku vzrostl zhruba o patnáct procent! Večerníku se jako
prvnímu médii podařilo získat nejčerstvější statistiku činnosti
Městské policie Prostějov za uplynulý rok. Jak konstatuje velitel
prostějovských strážníků Jan Nagy, většina přestupků je z dopravy, což je trend ve všech městech republiky.
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„Šestaosmdesát procent přestupků je z dopravy,“
konstatuje šéf strážníků Jan Nagy
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První jednání rady
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Prostějov (mik) – V úterý 9. ledna se
uskuteční letošní první jednání Rady
statutárního města Prostějova. Konšelé se budou zabývat doporučeními
komisí výstavby a také pro rozvoj podnikání, diskutovat se bude o poskytování cestovních náhrad zastupitelům
a zvýšení stravného a chybět nebudou
pochopitelně jednání o blížících se
stavebních investicích. „Rozhodovat
budeme o dalším průběhu rekonstrukce Národního domu či zřízení
inženýrských sítí v několika městských
lokalitách,“ připomněl Zdeněk Fišer,
první náměstek primátorky. Na pořadu jednání jsou i četné majetkoprávní
záležitosti včetně smluv o pronájmech
dalších městských bytů. Nikdo nepochybuje o tom, že se na program rady
města dostane i ožehavé téma ohledně
výstavby Galerie Prostějov společností
Manthellan.

POČET PŘESTUPKŮ SPÁCHANÝCH PROSTĚJOVANY PRUDCE
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kuty byli nuceni uhradit i způsobenou škodu. Dá se tedy odhadnout,
že pokud by si zaplatili pokoj na
hodinovém hotelu, pak si ušetří
nejen peníze, ale i nervy.
Záchodky v restauraci určitě
nejsou jediným prostorem (ne)
vhodným pro tento účel. Americký magazín Romance díky svým
čtenářům sestavil žebříček „101
nejlepších míst pro sexuální hrátky“. Přestože se má jednat o věci
údajně „osvědčené“, většina z nich
v sobě skýtá mnohé nástrahy. Romance například doporučuje milování na WC v letadle, tedy dobrá.
Osobně však rozhodně nedoporučuji něco podobného praktikovat
s průměrnou Američankou. Pomi-

nu, že byste měli problém se do nevelkého prostoru společně vůbec
vejít. Zásadní ovšem je to, že byste
se při samotném aktu mohli dostat
do polohy, že to, co jste jednou
spojili, už by nešlo rozdělit. Nebylo by se totiž kam hnout. Ani tam,
ani zpátky. Prostě byste se zasekli.
Reálně by pak hrozilo, že z těla vaší
milované vás po přistání budou
dostávat hasiči.
Jedním z dalších míst, které magazín doporučuje, je pračka během
jejího chodu. Zdánlivě je to super.
Dostatečně natřesenou ženu lze považovat za polovinu mužova úspěchu. V takovém případě ale bacha
na vhodné uložení prádla do bubnu. Během ždímání při vysokých

otáčkách by se mohlo stát, že vám
vaše milá oddrncá z dosahu a následně si rozbije hlavu o umyvadlo..
Stůl na billiard se v tomto ohledu
jeví mnohem bezpečněji. Na druhou stranu to rozhodně není nic
pro roztržité. Co kdyby se vám ve
víru vášní všechny ty koule a díry
popletly…
Tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Přestože každé
z oněch 101 míst s sebou nese svá
rizika, milování mimo postel má
pro mnohé z nás svoje kouzlo. Proto by bylo zbytečné kvůli jednomu
utrženému umyvadlu hned házet
kalhotky do žita.
I v sexu totiž stoprocentně platí:
kdo nic nedělá, nic nepokazí.

V

ního soudu. V každém případě to
už teď smrdí průšvihem...
olební kampaň, kterou jsem zatím viděl, je spíše virtuální. Tak
si říkám, že je možná lepší se držet
hesla - kdo nic nedělá, nic nepokazí.
Jelikož mám pocit, že někteří kandidáti zapomněli, že jít do něčeho
jen tak sám za sebe se prostě nenosí
a volební štáb je prostě potřeba. Pak
totiž lze použít další hesla jako třeba:
každý svého štěstí strůjcem. Přiznejme si, že kdo je jen sám bez zkušených a protřelých lidí okolo sebe, tak
toho štěstí moc nepobere. Někteří
to pochopili, jiní k tomu pozdě došli a další na to zřejmě dojedou... Je
třeba ocenit odvahu některých kandidátů, že do toho vůbec šli, ovšem
pozor! V některých případech to
myslím v dobrém, v jiných ale významně pozvedám obočí, jelikož
zřejmě někteří na svou ne tak zcela
dávnou minulost rychle zapomněli,
nebo je jejich vlastní kůží kůže hrocha a v těle jim leží kachní žaludek.

A

systém na něco takového není de
facto ani de iure nastaven a bylo by
dobré jej reformovat nebo se vrátit
k volbě parlamentní. Uvidíme, co
zvítězí, ale něco se zřejmě stát
musí, jelikož hrozí, že se může
v příštích obdobích stát z této
volby fraška...
když jsme u toho volebního systému. Podívejme se na
kompetence prezidenta. Má jich
moc nebo málo, má nějaké zásadní?
Máme tu prezidentský systém jako
v USA nebo se držíme evropských
tradic, kdy prezident je v podstatě
jen figurkou a skutečným vládcem
je parlament či premiér/-ka? Je třeba si uvědomit, že asi nejpodstatnější větou je, že reprezentuje náš
stát navenek, tudíž se předpokládá, že by to měl být někdo, kdo je
opravdu reprezentativní a netřeba se za něj stydět. Pokud se prezidentské kompetence nezmění, je
třeba se této věty setsakramentsky
držet. Takže si to shrňme, vážení.
Prezidentské přímé volby jsou tu,

zažijeme jedno či dvě kola, v každém případě je třeba jít volit a volit
mozkem, ne stádovitě.
Nebudu zde nikoho z kandidátů
jmenovitě preferovat ani nikoho
hanět, každý volič má svůj rozum,
ale zcela kacířsky říkám, že bych se
nebránil ani návratu monarchie,
kde panovník je zvolen dei gratiae,
tedy z Boží vůle. A je klid!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Opilí trhovci
Uplynulý vánoční jarmark se mi velmi líbil, a chtěla bych za to městu poděkovat, jak hezky ho připravilo. Zamlouvalo se mi i to, že tam nebyla drtivá
většina prodejců alkoholu jako rok předtím, ale daly se vybrat i velmi vkusné vánoční dárky. Co mi však vadí, byl stav a vzezření některých prodejců.
Stála jsem s vnučkou frontu u jednoho z občerstvení, vnučka dostala chuť
na bramborák. Dva muži, kteří zde připravovali několik druhů různých pochutin, však byli úplně namol, nebyli schopní ani pořádně mluvit, od toho
se také odvíjela kvalita jejich práce. Sice jsme už přišly na řadu, ale v tu ránu
jsme se obrátily a znechuceně odcházely pryč. Podobnou zkušenost mají
i někteří moji známí.
Božena Orálková, Prostějov
Pøecházejí, jak chtìjí
Zaplaťpánbůh za ten rondel v Kostelecké ulici, který nám řidičům velmi
usnadnil výjezd z této ulice na křižovatku na Přikrylově náměstí. Jenomže
číhá tady jedno nebezpečí, a to je absence přechodů pro chodce. Lépe řečeno,
chybí tu namalované bílé zebry. I tak si totiž všichni chodci myslí, že po všech
příjezdových komunikacích k rondelu si mohou silnici přecházet, jak chtějí
a kdy chtějí. Člověk za volantem pak neví, jestli jim dávat přednost nebo ne.
Nestálo by za to ty přechody namalovat?
Jiří Musil, Prostějov

Supermarket proboha ne!
Zřídit místo hotelu a restaurace na hlavním nádraží v Prostějově supermarket je podle mě holý nesmysl a jen by to uškodilo situaci, která se v posledních týdnech po usídlení policistů v jedné z nádražních budov uklidnila.
Už se tu tolik nesrocují bezdomovci, kteří neustále po někom něco somrují, a známí kapsáři či nepřizpůsobiví jedinci se odtud rovněž pakovali. Pokud ale tady bude supermarket, všechny tyto živly se sem vrátí. Podívejte
se na nedaleký Albert, kdo všechno se před touto prodejnou schází a dělá
tam bordel. Buďme rádi, že je teď na nádraží klid. Ostatně v současnosti
fungující dvě pekárny a občerstvení v nádražní hale úplně stačí.
Antonín Mejzlík, Prostějov
Odboèují doleva
Doporučil bych policistům, aby se lépe zaměřili na výjezd ze Šerhovní ulice
směrem na Vápenici. Jak všichni řidiči víme, je odtud zakázáno odbočovat
doleva, přesněji řečeno je zde značka přikazující směr jízdy vpravo. Denně
však několik řidičů tento předpis poruší a odbočí doleva směrem k Přikrylovu náměstí. Přitom je na rohu Havlíčkovy ulice kamera, která vše snímá.
Zajímalo by mě, kolik pokut zde už policisté rozdali.
Milan Sedláček, Prostějov

 !"

íkám to u každých voleb a řeknu to i tentokrát. Pokud již
máme možnost volby, je potřeba
k těm volbám opravdu zajít, protože nadávat bez aktivní účasti je
trapné, nemístné a prostě hloupé.
Pokud mám názor, musím přeci někoho podpořit. Jestliže mi
nikdo nevyhovuje, pak bych šel
demonstrativně odevzdat prázdnou obálku, nebo, jak se říká, bílý
hlasovací lístek. Tak bych vyjádřil, že mi žádný z kandidátů není
dost dobrý. Pestrost je ale ovšem
letos zaručena. Jest ovšem otázkou,
zda se nestane to, že někdo z neúspěšných kandidátů nechá volbu
prezidenta zneplatnit. Je prostě
směšné, pokud jsou různá kritéria.
Někdo totiž sbírá podpisy obyvatel
a někdo pár poslanců či senátorů.
Pokud budou další prezidentské
volby, mělo by být stanoveno jedno
kritérium a dost. Pak nemůže dojít
k tanečkům a různým výkladům ze
strany ministerstva vnitra či ústav-

Ř

J

e možná dobré si položit otázku,
Sice jsem se zařekl, že se k tomuto tématu těsně před volbou vyzda je vůbec vhodná přímá volba
jadřovat nebudu, leč když vidím a slyším své spoluobčanstvo, tak
mi to prostě nedá. Upřímně se zatím nestačím divit, co může také prezidenta. Proč to říkám? No protože
se množí názory, že náš ústavní
z inteligentních úst vyjít, ale budiž. Proto tedy teď můj názor.

PÁR SLOV K PREZIDENTSKÝM VOLBÁM

Kdo nikdy nesouložil na záchodech
v hospodě, ten by měl na večeře raději zůstávat doma... Sex na čistých
veřejných toaletách je nepochybně
fajn. Pokud výbuchem vaší vášně
neobtěžujete někoho dalšího (včetně vašeho partnera, samozřejmě),
pak je to vlastně skvělé prakticky
všude. Nicméně stejně jako v posteli mohou i na záchodě nastat nečekané komplikace.
Na Štěpána se o tom v jedné z prostějovských restaurací přesvědčili
nadržený sedmadvacetiletý muž
a jeho o jedenáct let starší přítelkyně. Během hrátek utrhli umyvadlo
a vše museli postupně vysvětlovat
personálu, strážníkům a následně
i přestupkové komisi. Kromě po-
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Ve čtvrtek 4. ledna po jedenácté
hodině dopoledne nalezl osmapadesátiletý muž na dně čištěné
studny v obci Březsko dělostřelecký granát o délce 43 a průměru
12 centimetrů. Na místo vyslaní
policisté z obvodního oddělení
v Konici vojenskou munici potvrdili a na místo přivolali také policejního pyrotechnika. Ten nález
klasifikoval jako dělostřelecký
granát SPRGR ráže 88 milimetrů
a převzal ho k odborné likvidaci.
Při zákroku nebyla nutná evakuace osob a nedošlo ke zranění osob.

Granát ve studni

Když dne 7. října loňského roku
přišla čtyřiapadesátiletá majitelka v místní části města Plumlova
ke svému čtyři dny zaparkovanému automobilu značky ŠKODA,
zjistila, že byl zjevně úmyslně
poškozen. V přesně nezjištěné
době, vyryl neznámý pachatel do
karoserie rýhy a způsobil tím ženě
škodu vyčíslenou na 20 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci. Pečlivým prověřováním se jim jako
podezřelého podařilo ustanovit
třiadvacetiletého muže z Plumlova. Ten se následně k tomuto
jednání přiznal s odůvodněním,
že automobil poškodil, protože
měl se ženou spory. V případě
odsouzení podezřelému za tento
skutek hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok a samozřejmě také
povinnost uhradit způsobenou
škodu.

Ženě se pomstil na autě

Ve čtvrtek 4. ledna před třináctou
hodinou využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti sedmašedesátiletého návštěvníka hřbitova
v Hrubčicích. Pouhých pět minut
automobilu bez dozoru mu stačilo, aby nezjištěným předmětem
rozbil sklo předních dveří spolujezdce a z podlahy pod palubní
deskou odcizil pánskou koženkovou tašku s doklady osobními a k vozidlu, naslouchátkem
a mobilním telefonem značky
Nokia. Celkem majitel věcí škodu
způsobenou odcizením vyčíslil
na 5 200 korun. Na další 1 000 korun pak předběžně vyčíslil škodu
způsobenou poškozením automobilu. Pachateli tohoto jednání
v případě dopadení a odsouzení
za přečin krádež hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Straka u hřbitova

Přes noc z 1. na 2. ledna se vloupal
dosud nezjištěný pachatel do prodejny smíšeného zboží v obci na
Němčicku. Pachatel do prodejny
vnikl po rozbití skleněné výlohy.
Zevnitř poté odcizil 151 krabiček
cigaret různých značek a 42 kusů
balení tabáku. Odcizením zboží způsobil škodu vyčíslenou na
18 525 korun a poškozením výlohy na 7 000 korun. V případě dopadení mu hrozí dva roky vězení.

Výlohou do prodejny
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se změnilo i místo startu, které se přesunulo k místnímu hřbitovu. Úvodní pasáž
tratě tak už nevedla středem Slatinic. „Jedním z důvodů stěhování bylo i to, že nám

?  % %  %  ,( D.   (!

3x foto: Martin Zaoral

tech nepřetržité účasti to letos budu muset odpískat. Nakonec jsem si řekl, že bez
běhu na Kosíř by můj rok vlastně vůbec
nezačal a vyrazil,“ zmínil se jeden z účastníků, který si na rozblácené trati dával pozor hlavně na to, aby neupadl. „Běžel jsem
opatrně, vzhledem k mé aktuální kondici
mi pomalé tempo přišlo docela vhod,“
usmíval se.
V cíli na všechny běžce čekaly čaj, gulášová
polévka, tombola a zejména opojný koktejl endorfinů vyplavených po překonané
námaze. Přestože mnozí z nich vypadali
velice spokojeně, našly se i výjimky. Snad i
kvůli nim nad budoucností oblíbené akce
visí otazník. „Musím se přiznat, že jsem

ČEHOVICE Je s podivem, že ze
zdemolované škodovky vyvázl živý!
V úterý 2. ledna před osmou hodinou
ráno došlo na silnici za Čehovicemi ve
směru na Čelčice k hrozivě vypadající
dopravní nehodě osobního automobilu značky ŠKODA. Věc oznámil
náhodný projíždějící. Mladý řidič nezvládl řízení na zledovatělé vozovce, po
smyku narazil do dvou stromů a z auta
ho v bezvědomí museli vyprostit
hasiči. Šofér nebyl připoutaný...
„Pětadvacetiletý řidič pravděpodobně
z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy
stavu a povaze vozovky a svým schopnostem nezvládl řízení. Následkem
toho automobil vyjel mimo komunikaci,
kde postupně narazil do dvou stromů.
Řidič byl po havárii nalezen ve vozidle
v bezvědomí. Po úspěšné resuscitaci se
podrobil dechové zkoušce, která vyloučila
ovlivnění alkoholem. Poté byl převezen
do Fakultní nemocnice Olomouc. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně

vyčíslena na 80 tisíc korun,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Komunikace byla z důvodu šetření
a odklízení následků havárie zhruba dvě
hodiny zcela uzavřena. „Při šetření policisté dále zjistili, že mladík nebyl za jízdy
připoután bezpečnostním pásem, proto
byl po havárii ve vozidle nalezen u sedadla
spolujezdce. Věc byla ukončena ještě téhož
dne uložením pokuty v příkazním řízení.
Po prohlídce poškození vozidla policisté
na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci. Příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí
prostějovské policie.
Na místě hrozivé havárie zasahovali
i hasiči. „Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova, kteří zjistili, že na silnici
z Čehovic do Čelčic havarovalo jedno osobní vozidlo, uvnitř kterého byl zaklíněný
řidič. Hasiči ho vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení

a předali do péče zdravotnické záchranné
služby. Jednotka dále zajistila vozidlo proti
vzniku požáru, spolupracovala s Policií
ČR při zaměření nehody a uklidila komunikaci,“ uvedla Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Podle informací Večerníku je mladý muž nyní pod
bedlivým dohledem lékařů, naštěstí je už
mimo ohrožení života.
(mik)
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Mladík narazil do stromů, zůstal v bezvědomí

       (  %      ( ( , (     #  %!
 #!

       

Tradiční závod tentokrát přinesl celou
řadu novinek. Tou podstatnou bylo stěhování zázemí pro běžce z areálu Lázní
Slatinice do místní sokolovny. Díky tomu

VELKÝ KOSÍŘ, SLATINICE „Masakr!“ Toto jediné slovo zcela vystihuje stav trati při tradičním Zimním běhu přes Kosíř. Neobyčejně teplé
počasí v sobotu před polednem vytáhlo do Slatinic celou řadu běžců
všech věkových i výkonnostních kategorií, kteří vzhledem k nadprůměrným teplotám museli počítat s pořádnou dávkou bláta.

Martin ZAORAL

pro Večerník

Policie ČR letos neumožnila běhání po
hlavní silnici,“ vysvětlila hlavní organizátorka Jarka Šlahařová.
Premiéru mělo i využití chipové technologie při měření času běžců. Právě kvůli
nedostatku chipů se start závodu musel
o čtvrt hodiny posunout. Po jeho zahájení na všechny čekala devítikilometrová
rozbahněná trať vedoucí po malebné
Mánesově stezce ze Slatinic až na vrchol
hanáckého Mont Blancu a zpět. Zatímco se účastníci hlavního závodu šplhali
na Kosíř, proběhlo se na tratích 50–500
metrů celkem 35 dětí. „Posledních pár
dní mě otravuje rýmička. Ráno jsem dost
kašlal a dokonce zvažoval, že po pěti le-

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

MOŘICE Na Silvestra nebude rozhodně v dobrém
vzpomínat devatenáctiletý řidič, ale ani jeho
spolujezdkyně. Mladík
za volantem Alfy Romeo poslední den uplynulého roku ošklivě
havaroval v Mořicích.
Nehoda se naštěstí
obešla bez zranění.
„V neděli 31. prosince krátce před devátou hodinou
dopoledne došlo na komunikaci
v Mořicích k havárii osobního automobilu značky Alfa Romeo. Devatenáctiletý řidič při jízdě od Němčic
nad Hanou nepřizpůsobil rychlost
a styl jízdy stavu a povaze vozovky
a možnostem svým a svého vozidla.
Následkem toho v levotočivé zatáčce
nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo
komunikaci. Tam narazil do kovového
zábradlí mostku. Řidič a jeho o tři roky
mladší spolujezdkyně byli preventivně
vyšetřeni v prostějovské nemocnici.

0:44:34
0:45:49
0:45:56

zbývá než doufat, že se za rok uskuteční
jubilejní 40. ročník této oblíbené akce. Co
je však jisté už nyní, že už 26. května budou moci vyrazit na Čehovskou desetitisícovku. Začátkem října by na ně pak měl
čekat Běh mezi lesy v Prostějovičkách.

1. Petra Kamínková,
Svatý Kopeček
2. Tereza Jánošíková
3. Adéla Jakobová

+ )

1. Pavel Hrdina, AK Perná 0:38:50
2. Martin Poklop,
FORTEX Mor. Beroun 0:39:28
3. Pavel Dvořák,
Biatlon Prostějov
0:39:52
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K jejich zranění ani ke zranění dalších
osob však nedošlo,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Jeho přestupek vyřešili uložením
pokuty ve výši dvou tisíc korun. Po
prohlídce poškození vozidla policisté
na místě zadrželi osvědčení o jeho
registraci,“ doplnil František Kořínek.
(mik)
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unavená. Samotná organizace mě sice
stále baví, bohužel jsem se letos setkala i s
řadou negativních reakcí, které mi berou
chuť, abych v ní pokračovala. Lidé jsou
zhýčkaní ze závodů seriálu RunCzech,
kde dostanou kompletní servis. Přitom
jako by si neuvědomovali, kolik zaplatí
na startovném tady a kolik tam. Za pořádáním takové akce je spousta věcí, kterou
účastníci nevidí a které děláte zadarmo a
ve svém volném čase. Příští rok tento čas
raději věnuji dceři. Už jsem to oznámila
předchozímu pořadateli, takže doufám,
že to po mně buď opět převezme, nebo
že se najde jiné řešení,“ posteskla si Jarka
Šlahařová, která před lety stála právě za
rozjezdem běhů pro děti. „S těmi bych
možná mohla pomoci i za rok,“ uzavřela.
Běžeckým nadšencům z regionu tak ne-
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BYLI JSME
U TOHO

zela v havarijním stavu, až přestala zcela vyhovovat bezpečnostním předpisům. Proto
musela být na podzim loňského roku
uzavřena. „Projekt a všechna potřebná povolení máme připraveny už od roku 2015.
Od té doby jsme sháněli dotace, ale to se
nám navzdory vší snaze nepodařilo. Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni situaci
řešit, rozhodli jsme se pustit se do rekonstrukce sami,“ potvrdila starostka Tištína
Alena Vágnerová.
Práce se rozběhly začátkem loňského
prosince. Stavebníci to vzali skutečně
od podlahy. V rámci projektu dojde
k výměně střechy i elektroinstalace či za-

teplení budovy. Kompletní proměnou
projdou i interiéry, přibydou nová
kuchyňka či posilovna. Celkové náklady
se vyšplhaly na 20 milionů korun, 3 miliony obec získala od Olomouckého kraje.
„Na zbytek jsme si museli vzít úvěr, jehož
splácení jsme rozložili na příštích dvacet

let, aby nám tolik nesvazovalo ruce pro
další rozvoj obce,“ přiblížila starostka. Rekonstrukce by měla být dokončena letos
na podzim. „Věřím, že po jejím skončení
nám bude sokolovna bez problémů
sloužit další desítky let,“ uzavřela Alena
Vágnerová.
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OHROZIM, VÍCOV Tato silnice je
obávaná i v létě, natož v zimě během
náledí. Mezi Ohrozimí a Vícovem se
minulou středu střetla dvě vozidla. Řidič dodávky neudržel řízení a po smyku
vjel do protisměru. A zrovna ve chvíli,
kdy proti němu jela zánovní škodovka!
Při srážce utrpěli zranění tři lidé...
„Ve středu 3. ledna po poledni došlo
na komunikaci mezi obcemi Ohrozim
a Vícov k dopravní nehodě osobního
a dodávkového automobilu. Podle dosavadního šetření měl jednatřicetiletý řidič
dodávky značky Peugeot při jízdě ve směru k obci Vícov nepřizpůsobit rychlost
jízdy stavu a povaze vozovky. Následkem
toho došlo ke smyku vozidla a jeho přejetí do protisměru, kde se střetlo pravou
přední částí s levou přední částí protije-

KOSTELEC NA HANÉ Tři jednotky hasičů zaměstnal ve středu
3. ledna před čtvrtou hodinou
ranní požár přístavku rodinného domu v Kostelci na Hané.
Majitel ho využíval jako skladiště
dřeva a dalších věcí. Příčina
požáru je zatím nejasná, škoda se
vyšplhala až na tři čtvrtě milionu
korun!
„Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Prostějova a dobrovolní

hasiči z Vrahovic a Kostelce na
Hané. Hasiči po příjezdu zjistili, že
hoří část střechy přístavku rodinného domu, který majitel využíval
jako sklad dřeva a drobných věcí
v domácnosti. Mimo jiného zde měl
uschována i jízdní kola. Plameny
zasáhly hlavně střechu, vnitřní prostor byl pouze drobně zakouřen.
Hasiči dostali plameny pod kontrolu půl hodiny po oznámení,
likvidaci hlásil velitel zásahu v 5.08

hodin. V průběhu likvidačních prací
hasiči rozebírali střešní konstrukci
a dohašovali ohniska požáru,“ uvedla Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Při požáru nebyl naštěstí nikdo
zraněn. „Výši škody vyčíslil majitel předběžně na 750 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je
zatím v šetření,“ dodala Vladimíra
Hacsiková.
(mik)

V Kostelci ($"%
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Při nehodě se zranili tři lidé

Alojzov (mls) - Úpravu návsi
spočívající v rekonstrukci autobusové zastávky a vybudování
místa pasivního odpočinku plánují
v Alojzově. V této souvislosti žádají
o dotaci z Olomouckého kraje.

Chtìjí zútulnit náves

Konice (mls) - Lidí jezdících
do zaměstnání či do školy hromadnou dopravou valem ubývá.
Svědčí o tom i výsledky ankety
mezi lidmi z Konice, která se objevila na webových stránkách města.
Z odpovědí vyplývá, že více jak
polovina občanů města využívá
k přepravě do zaměstnání či školy
vlastní vůz. Necelá čtvrtina pak
jezdí autobusem a přibližně stejné množství chodí pěšky. Pouze
5 % respondentů za prací dojíždí
vlakem.

 $'
hlavnì autem

Protivanov (mls) - A teď může začít
pořádně sněžit! Nejen se závějemi
bude v Protivanově od letošního
roku bojovat zeleno-žlutý traktor
John Deere. Obec jej koupila včetně
sněhové radlice, zametače a vozíku
za celkem 1 331 482 korun včetně
DPH. Splácet jej bude další čtyři
roky.

 "   

Otaslavice (mls) - Nový sběrný
dvůr by měl ještě v tomto roce
vzniknout v prostoru před bývalým
areálem JZD v Otaslavicích. Místo
nacházející se u silnice ve směru na
Brodek u Prostějova dosud sloužilo
jako jakási meziskládka. Celkové
náklady na výstavbu i zařízení
sběrného dvora se pohybují kolem
5,5 milionu korun, obec již na
projekt získala dotaci. „Nejbližší
sběrné dvory v tuto chvíli fungují
v Ivanovicích, Vyškově a Prostějově.
Chceme vyjít našim občanům vstříc,
aby mohli veškerý svůj odpad uložit
přímo v obci. Snad se nám tak podaří
zamezit jeho vyvážení do příkopů či
remízků,“ vysvětlil starosta Otaslavic
Marek Hýbl. Stavět by se mělo začít
na jaře.

%#  
ještì letos
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doucího automobilu značky ŠKODA.
Při dopravní nehodě došlo k lehkému
zranění obou řidičů a spolujezdce z osobního automobilu. Všichni zranění byli
převezeni do prostějovské nemocnice,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 245 tisíc korun.
„Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího
policejního šetření. Po dobu šetření a odklízení následků dopravní nehody byla
komunikace po dobu asi jedné hodiny
oboustranně uzavřena,“ dodal František
Kořínek.
(mik)
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Sokolovnu místní lidé v Tištíně už bezmála
sto let využívali pro celou řadu akcí. Kromě
sportovních klání se tu konaly plesy, masopustní veselice či rodinné oslavy. V rámci
hodin tělocviku v ní pravidelně sportovaly
i děti z místní školy. Přitom poslední
rozsáhlejší přestavbou budova prošla v sedmdesátých letech. Dlouhodobě se nachá-

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Na rozsáhlou akci za 20 milionů vzali úvěr, splácet budou 20 let

TIŠTÍN Bez dotací se dnes neudělá prakticky nic. Obecní rozpočty
obvykle stačí pouze na udržování vesnic, nikoliv na jejich rozvoj.
Často však není možné dotaci na konkrétní účel získat v době, kdy je
skutečně potřeba.To se týkalo i sokolovny vTištíně.V obci se proto do
oprav rozhodli jít prakticky na vlastní pěst. Učinili tak bezprostředně
poté, co dokončili rekonstrukci obecního úřadu.
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RYCHLÝ
NÍK

Pondělí 8. ledna 2017
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V TIŠTÍNĚ OPRAVUJÍ SOKOLOVNU BEZ DOTACÍ
ZIMNÍOblíbený
BĚHzávod
PŘES
KOSÍŘ
PŘITÁHL
TÉMĚŘ
TŘI
STOVKY
SPORTOVCŮ
letos přinesl spoustu bláta i několik pádů
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zprávy z regionu

vecerník


aneb jsme
s vámi u toho...

milujeme

18010410056

Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zpravodajství

9

e1DxLrORNRPRWLYXXæVORæLOLYPX]HXY/XæQÇX5DNRYQËND

Co s prázdným podstavcem? Nikdo neví...
byla opravdu ve špatném stavu, takže
teď budeme intenzivně pracovat na
její záchraně a zachování. A co se týká
toho prázdného podstavce, nemůžeme se zatím s prostějovských magistrátem, ale ani se správou majetku
Českých drah dopátrat, komu vlastně patří. O jeho dalším využití jsme

zatím nepřemýšleli, možná s ním
má nějaké plány město Prostějov, na
jehož pozemku stojí,“ uvedla mluvčí
Českých drah Monika Bezuchová.
Večerník s podobným dotazem neuspěl ani na prostějovské radnici. „To
jste mě zaskočil, o tom podstavci tady
na magistrátu zatím vůbec nebyla řeč,

nevím, k čemu bychom ho využili. Je
to prekérní situace, pozemek je náš,
ale ten betonový sokl s kolejemi patří
podle mého názoru Českým drahám.
Uvidíme, nějak se domluvíme..,“ nechal tuto otázku otevřenou Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
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LUŽNÁ U RAKOVNÍKA, PRAHA Už to budou dva měsíce, co z prostoru před hlavním nádražím
v Prostějově zmizela historická lokomotiva vyrobená roku 1889. Byla zde vystavena od roku 1980
a Prostějované na legendární mašinku nedali dopustit. Často se ale bohužel stávala terčem vandalů, ničili ji také bezdomovci. České dráhy se proto rozhodly unikátní kus přestěhovat do svého
muzea v Lužné u Rakovníka a v úterý 14. listopadu 2017 se tak i stalo...
Večerník ještě koncem uplynulého
roku zajímalo, zda parní mašinka
zdárně dorazila do svého cíle. „Co se
týče přepravy lokomotivy, šlo o nadměrný náklad, proto ji trvalo dopravit
do muzea celé dva dny. Ovšem ve
večerních hodinách, den po jejím odvozu z Prostějova, dorazila zdárně do
muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka,“ potěšila všechny přívržence
tohoto objektu Monika Bezuchová,
tisková mluvčí Generálního ředitelství Českých drah v Praze. A aby nás
potěšila ještě víc, zaslanám nám ex-

kluzivně snímky z vykládky dnes už
bývalé prostějovské lokomotivy.
A jaký nyní bude její osud? „Momentálně mašinku schováme pod střechu
a budeme zkoumat rozsah poškození. Pokusíme se doplnit chybějící díly,
což může být u takto starých strojů
problematické. Poté by měli pracovníci depa historických vozidel lokomotivu očistit, protože je na řadě míst
rozsáhlá koroze a následovat bude
ochranný nátěr. To vše bychom chtěli
stihnout do zahájení hlavní sezóny,
aby v roce 2018 už mohla dělat radost

návštěvníkům muzea. Však se můžete
přijet také podívat,“ vybídla všechny
Prostějovany Monika Bezuchová.
Určitě bez zajímavosti není situace,
že nikdo v tuto chvíli nedokáže ani
naznačit, co se v Prostějově před
hlavním nádražím stane s místem,
kde historická lokomotiva sedmatřicet let stála?! Zbyl zde totiž betonový podstavec s kolejemi, který nyní
působí pochmurným až skličujícím
dojmem. „Za České dráhy lze říci, že
zatím nepočítáme s tím, že bychom
mašinku do Prostějova vrátili, protože
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➢ Z TITULNÍ STRANY
PROSTĚJOV Renata vždy ráda
malovala a snila o tom, že bude
designérkou. „Jestli něčeho ve
svém životě lituji, pak toho, že jsem
si nedodělala vzdělání. Snad se mi
to ještě někdy v budoucnu podaří,“
prozradila na castingu maminka
sedmileté holčičky, která se místo
navrhování bytových doplňků snaží živit pornem. Přitom než s ním
začala, vydržela dle svých slov i čtrnáct měsíců bez sexu.
„Můj strýc je fotograf, udělal mi nějaké fotky, které jsem dala na Facebook.

Na základě těchto snímků se mi ozvala agentura z Prahy a nabídla mi práci.
Tak jsem ji přijala,“ popisuje Renata
svoji cestu k pornu. Stejně jako v řadě
dalších případů jsou pro ni hlavní motivací peníze. Ale těch, jak známo, nikdy není dost. „Finanční prostředky si
nějaké vydělám, ale určitě by to mohlo být lepší. Jsem však hrdá na to, že
jsem dokázala opustit svého bývalého
muže a že se o sebe dokážu postarat
sama bez pomoci dalších lidí. Uživím
sebe i sedmiletou dceru,“ vysvětlila
Renata, která se po svém příchodu
do Prahy údajně milovala i přímo
na Václavském náměstí. „Než jsem
si začala s pornem, měla jsem pouze

tři sexuální partnery. V Praze už to
bylo jiné, vystřídala jsem jich i více
jak padesát za měsíc. Oblíbila jsem
si totiž různé swingers party. Je v tom
adrenalin a láká mě, že zkouším stále
něco nového. Někdy bych také ráda
vyzkoušela pouta, a to podobným
způsobem, jako byly využity ve filmu
Padesát odstínů šedi. Nic tvrdšího mě
neláká,“ nastínila své představy o budoucnosti Renata.
Jak vidno, „zrzka Kateřina“ o níž
Večerník informoval v polovině srpna, skutečně není jedinou Prostějovankou, co zkouší prorazit v pornoprůmyslu. Která se objeví další?
(mls)
Čtěte i nadále Večerník!

Najde se opravdu jen velice málo věcí, na kterých se Prostějované shodnou. V posledních letech jich navíc razantně ubývá. O to výrazněji zapůsobila jednoznačná shoda všech obyvatel města na stěhování historické mašinky, která tady stála od roku 1980.
„Tuhle lokomotivu mám spojenu s výlety v dětství. Pravidelně jsme kolem ní chodili na vlak. Patří k Prostějovu
a je velká škoda, že se přesune pryč.“ Tak zněl názor jasné většiny lidí z města. Navzdory němu byla lokomotiva
v polovině loňského listopadu přestěhována do muzea v Lužné u Rakovníka. Argumentem pro její přesun měla
být její ochrana jak před nenechavci a bezdomovci, tak i před povětrnostními vlivy.
V této souvislosti se nabízí srovnání se sousedním Přerovem. V parčíku před tamním nádražím stojí podobná
lokomotiva z roku 1902. Přesně po sto letech od svého vzniku byla zapůjčena právě do železničního muzea
v Lužné, ale už po půl roce se vrátila zpět tam, kam neodmyslitelně patří - tedy do Přerova. Člověka přitom
napadá: proč to v sousedním městě jde a u nás ne? Cožpak tam snad mají lepší počasí? Nebo razantnější strážníky, kteří se o ochranu jednoho ze symbolů města dokáží lépe postarat? Nebylo by lepší vypořádat se s vandaly
než jim tímto způsobem ustupovat?
Prostějovské nádraží a prostor před ním po zmizení mašinky dostaly těžkou ránu, kterou nebude jednoduché
zacelit. Přitom je to důležité místo nejen pro nás, ale i pro lidi přijíždějící do našeho krásného města vlakem
či autobusem. Je to totiž to první, co z něj vidí. A jak známo, první dojmy bývají obvykle nejsilnější a někdy
i rozhodující.
Krásná lokomotiva, která před necelými deseti lety prošla kompletní rekonstrukcí, na rozdíl od některých lidí
Prostějovu ostudu rozhodně nedělala. Kdyby to tak jen šlo zbavit se těchto dementů a mašinku si ponechat!
A pokud by hlavním problémem byl fakt, že technické památce škodí sníh, déšť a vítr, klidně bych se přimlouval
za to, aby se v budoucnu stala součástí interiéru nádražní haly.
Vešla by se tam? Snadné by to jistě nebylo, nicméně pokud by byla vůle, místo pro ni i pro podstavec by se v ní
jistě našlo. Ostatně jsem si vždy říkal, že na poměry vytíženosti našeho nádraží máme halu sice pěknou, ale ve
srovnání s jinými skutečně obří. Takhle by její rozměry konečně získaly smysl. A mašinka by zůstala v teple,
suchu, bezpečí, a navíc doma v Prostějově!
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BARBORKA DOBEŠOVÁ!
PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník přinesl exkluzivní informace o narození Anetky Berkové,
která v prostějovské porodnici
přišla na svět na Ježíška v neděli
24. prosince. Informovali jsme
rovněž o narození Viktorie Dobové z Nezamyslic, která se narodila
1. ledna hodinu a půl po půlnoci
a stala se tak vůbec prvním občánkem Olomouckého kraje roku
2018! A co první Prostějovánek?
Na toho se čekalo na Nový rok až
do odpoledních hodin!

MICHAL KADLEC

Prvním miminkem Prostějova narozeným v prostějovské porodnici
byla nakonec Barborka Dobešová!
„Dceruška se nám narodila v 16.52
hodin a hned mi lékaři sdělili, že
jde o první letošní prostějovské miminko. Byla jsem z toho velmi překvapená, to jsme s manželem vůbec
nečekali,“ sdělila Večerníku šťastná
maminka Kateřina Kneblová. „Víte,
my jsme měli termín porodu už po
Vánocích, takže Barborka na sebe
nechala hodně dlouho čekat. Hned
v úterý ráno za námi přišla paní primátorka Rašková s náměstkyní paní
Hemerkovou. Barborka dostala
penízky a spoustu dalších potřebných dárečků, kosmetiku, potřebné
plenky a kojenecké lahvičky. Moc
jim s manželem děkujeme,“ dodala
usměvavá maminka.
Rodiče po příjezdu z porodnice
domů prý chystají s dalšími příbuznými oslavu. „Jde navíc o naše první
děťátko, takže od členů našich rodin
je zapitá už na Nový rok! Ale my
ještě nějakou tu oslavu přichystáme,
zatím nic konkrétního naplánováno nemáme,“ uvedla ještě Kateřina  . &   & #  G  +,    # ;
  Q  ,     % R
Kneblová. „Mamince, tatínkovi  , %  (    )
%( )7# 
8889  a hlavně malé Barborce gratulujeme *  ! 
Podaří se tato čísla překonat? To se teprve uvidí. Výsledky k titulu prvního Prostějovánka roku shodně primátorka Prostějova Ale- S gratulací i přáními se samozřejmě
Tříkrálové sbírky vám přineseme v následujícím vydání 2018 a přejeme jim hlavně zdraví, na Rašková s náměstkyní Ivanou připojuje také PROSTĚJOVSKÝ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(mls) štěstí a krásný život v lásce,“ uvedla Hemerkovou.
Večerník.

Tři králové koledovali po celém regionu
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu měli svůj svátek
Kašpar, Melichar a Baltazar. Králové stejného jména
vyrazili ve stejný den na koledu po prakticky všech
obcích i městech regionu. Už v pátek se dočkali
požehnání v konickém kostele či se zastavili na
prostějovské radnici.
Výtěžek sbírky z Konicka by měl směřovat na zakoupení
dalšíhovozidlapropečovateleobjíždějícísenioryvjejichdomovech na území celého regionu. Peníze lidí z prostějovského
děkanátu pak poputují na zakoupení bytu pro lidi s mentálním postižením, kteří nutně nepotřebují každodenní péči
asistentů v prostějovském domově Daliborka.
Loni vynesla Tříkrálová sbírka rekordní sumu ze všech
sedmnácti jejích ročníků. Konická charita díky ní získala 468 987, prostějovská pak bezmála 950 tisíc korun!
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN



na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

18010510069

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



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

17052610560

Objednávám předplatné
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„CENU PRO NEJLEPŠÍ KNIHOVNU
JSME
OSLAVILI
SEKTEM
A
ZÁKUSKEM“
Jitka Hanáková září na pódiu i za knihovnickým pultem
NĚMČICE NAD HANOU Říká
se, že dům bez knih je jako tělo
bez duše. V době, kdy už domácí
knihovny pomalu přestávají být
součástí moderních obývacích
pokojů, v jejichž centrech trůní
velká plochá obrazovka, vede
Jitka Hanáková dům, který duši
rozhodně má. Městská knihovna v Němčicích nad Hanou díky
osmadvacetileté sympaťačce nepochybně vzkvétá a nikoliv náhodou byla letos vyhlášena Nejlepší knihovnou Olomouckého
kraje, když předstihla i loňského
celostátního vítěze z Rapotína na Šumpersku. To však není
vše. Jitka Hanáková je zároveň
i výtečnou zpěvačkou působící
v jazzovém kvartetu FourWayClose, které s lehkostí a šarmem
navazuje na písně fenomenálních
New York Voices. Zpívala i na
zahradě brněnské vily Tugendhat, která je zapsána v seznamu
UNESCO. Rozhovor s touto pohlednou mladou ženou jsme si
tak nemohli nechat ujít.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
 Zpívání na pódiu je extrovertní záležitostí, zatímco svět
knih přitahuje spíše hloubavé
introverty. Čemu vy osobně dáváte větší přednost? Jste spíše
společenská, nebo žijete ráda ve
svém vlastním světě?
„Určitě jsem spíše společenská,
popravdě to i moje práce vyžaduje,
protože jsem v přímém kontaktu
se čtenáři, pořádám besedy pro dospělé a děti, které také sama vedu.
Na druhou stranu si ve volném
čase velice ráda užívám chvilky
o samotě. Takže určitě nejsem stoprocentní extrovert, tak na pětašedesát procent...“ (úsměv)
 Při prezentaci Němčic nad
Hanou v soutěži Vesnice roku
zaujala hodnoticí komisi zejména zdejší knihovna, kterou už tři
roky vedete. Čím vším?
„Je popravdě těžké hodnotit takzvaně z druhé strany, co mohlo komisi
nejvíce zaujmout. I přesto si ale
myslím, že to byly různorodé programy a akce pro dospělé i dětské
návštěvníky knihovny, které jsem
během svého působení připravila.“
 Díky ocenění v soutěži obec
obdržela padesát tisíc korun,
které měly putovat na činnost
knihovny. Na co jste je použili?
„Na modernizaci knihovního systému a nově nyní posíláme informace
o připravených rezervacích, předupomínky, ale i upomínky pomocí
SMS. Dále byly zakoupeny nové
židle do hlavní půjčovní místnosti
v knihovně, nové stoly k počítačům
a také projektor i plátno.“
 Podařilo se vám uspět i v celostátní soutěži o knihovnu
roku. V Olomouckém kraji jste
byli vyhodnoceni jako vůbec
nejlepší. Nakonec jste byli nominování dál a předstihli tím
i Rapotín na Šumpersku, který
byl loni nejlepší v republice. Jak
to dopadlo v celostátním kole?

„Tam už jsme na pomyslném
stupni vítězů nestáli, ale dostali
jsme Ocenění za propracovaný
systém podpory čtenářství dětí
i dospělých a spolupráci s partnery
v obci.“
 Jak jste úspěch oslavili?
„Sektem a zákuskem.“ (směje se)
 S čím jste do své práce nastupovala?
„Popravdě s tím, že vlastně moc
nevím, do čeho jdu! Postupně jsem
se vše učila za pochodu. Práce s knihami a čtenáři byla samozřejmá, ale
vůbec mě nenapadlo, že budu pořádat tolik různorodých akcí pro
dospělé jako například cestopisné
přednášky, meditace v knihovně,
přednášky o zdraví, křty knih či
besedy se spisovateli a další. Stejně tak že akce nebudou určeny
pouze místním, ale i žákům
z Nezamyslic, Klenovic či
dětem z mateřinky v Mořicích. Zájem návštěvníků
knihovny, učitelů, ale
i dětí je ovšem pro mě
tím největším hnacím
motorem.“
 Bylo něco, co jste
opravdu nečekala?
„Nedokázala jsem si třeba představit, že budu stát
u zrodu dvou map, které jsme
vydali díky dotaci Olomouckého
kraje v rámci Turistického informačního centra Němčice nad Hanou. Kromě knihovnice jsem totiž
i pracovnicí turistického informačního centra, které je součástí naší
knihovny.“
 Co se vám za tu dobu podařilo, a co zatím ještě ne?
„Určitě navázat dobrou spolupráci
se školami nejen v Němčících, ale
i v okolních obcích a daří se mi
díky těmto besedám nalákat děti
a mládež do knihovny i mimo vyučovací dobu. Naopak nepodařila
se mi zatím spousta věcí. Technický pokrok jde nezadržitelně kupředu a i knihovna musí jít s dobou.
Dosud tak například nepůjčujeme
e-knihy nebo e-čtečky, což už je ve
větších městských knihovnách samozřejmostí.“
 Které nutnosti považujete
za důležité pro fungování dobré
knihovny?
„Aktivního knihovníka a podporu
ze strany vedení knihovny. V našem případě jde o vedení města.“
 Co vás na práci nejvíce baví?
„Nejraději mám přípravu a vedení
besed pro děti mateřských a základních škol. Tyto besedy vedu
vždycky sama a velice si to užívám.
Připravuji program tak, aby si děti
něco zapamatovaly, vyzkoušely si
co nejvíc na vlastní kůži a během
besedy byly aktivní. Takže často
malujeme, hrajeme dramatické
hry, vytváříme příběhy, pracujeme
s textem apod. V tomto směru se
nezapřou léta studií, které jsem věnovala pedagogice.“ (úsměv)
 A co je naopak nejtěžší?
„Určitě kontakt s lidmi, i když je to
zároveň to, co mě vlastně baví úplně nejvíce. (pousměje se) Někdy
prostě nemáte náladu nebo čas,
a přesto musíte působit mile a pomoci, protože nikomu se nebude
chtít trávit čas v knihovně, kde je
protivná knihovnice...“
 Kromě vašeho povolání také
velmi dobře zpíváte. Jaké bylo
první veřejné vystoupení?

zábava, ale z větší části práce a často hodně náročná. Ale ten pocit,
že jsme to zvládli a dál už budeme
jen zdokonalovat a užívat si danou
skladbu prostě stojí za to.“
 Vystupovali jste už i na zahradě brněnské vily Tugendhat,
která je zapsána na seznamu
UNESCO. Jaký to byl zážitek?
„Zde jsme hráli jako doprovod pro
swingové tanečníky, které vede brněnská taneční škola Swing Wings.
Byla to pěkná akce, ale bohužel
chvíli pršelo, takže se náš program
zkrátil. Každopádně jsme
končili se západem slunce
a následovalo promítání
filmu taktéž na zahradě
vily. Hrát pro tanečníky, a ještě v takovém
prostředí, je úžasné.
Veškerá
energie, kte-

Foto: Martin Zaoral

Ráda bych se hudbou živila, ale v jazzovém
světě to není jednoduché, a já mám ráda jistotu
a také svoji práci. Na druhou stranu mám pocit,
a sice od té doby, co jsme založili FourWayClose,
že hudba už pro mě v některých chvílích není
jen koníčkem, ale prací na zkrácený úvazek...
„Tak to jsem absolvovala asi ve třetí třídě v Mořicích na Dni matek,
kde jsem hrála na flétnu. Mým učitelem byl Karel Málek, který mne
později přivedl do Dechového
orchestru mladých Němčice nad
Hanou, který tehdy vedl. Takže
jsem nezačínala jako zpěvačka,
ale jako muzikantka. V dechovém
orchestru jsem pak hrála přes čtrnáct let na trubku i křídlovku,
také občas zpívala a hlavně zde
získala své nejbližší přátele. Zpívat
veřejně jsem začala až na druhém
stupni ZŠ pod vedením Lenky
Literové.“
 Při podobných akcích není
ani nouze o trapasy. Vzpomínáte
si na některý?
„To víte, že ano... (úsměv) Například nedávno jsem neodhadla předehru. Nebyla jsem si jistá, jestli
jsem zadala muzikantům správnou
tóninu a začala jsem zpívat o oktávu výš a bylo to opravdu vysoko! Pěkně jsem se v tom podusila
a nemohla se dočkat mezihry nebo
místa, kde se budu moci nenápadně vrátit do správné oktávy...“
 V současnosti jste členkou
výborného jazzového kvartetu
FourWayClose. Proč jste si vybrala právě tento žánr?

„K jazzu, a především swingové
hudbě, jsem vždycky tíhla, ale
neměla jsem kolem sebe žádné
zpěváky, kteří by se tomuto žánru
věnovali, a sama jsem nevěděla, jak
začít... Až v roce 2015 mě druhá
zpěvačka FourWayClose Petra Borovičková oslovila, abych v jejím
dívčím swingovém pěveckém triu
Django sisters zaskočila za zpěvačku, která nemohla odehrát některé
koncerty. A tak jsem začala zpívat
swing. Následující rok jsem s Petrou Borovičkovou, Janem Čarkem a Martinem Galiou jela na vokální jazzový kemp do Slovinska,
který vedli New York Voices, což
je americká skupina, která je naším
vzorem a na světové jazzové scéně
působí již třicet let. Na kemp jsme
jeli jako sólisti a z něho odjížděli
jako začínající nadšená vokální
skupina. Část první skladby jsme
se naučili v autě po cestě ze Slovinska do České republiky.“
 Na pódiu to vypadá, že se
celá vaše parta zpěvem skutečně
baví. Je tomu tak i v zákulisí či
při zkouškách?
„Při zkouškách se hudbou bavíme
nejvíce v té chvíli, kdy už jsme sezpívaní a věc máme nacvičenou.
Do té doby je to sice také někdy

rou do hudby věnujete, se viditelně zhmotňuje při jejich tanci.“
 Přestože jazz je v současnosti spíše menšinový žánr, vaše
vystoupení mají skutečně profesionální úroveň. Chtěla byste
se hudbou živit nebo si ji chcete
uchovat jako hobby?
„Ráda bych se hudbou živila, ale
v jazzovém světě to není jednoduché, a já mám ráda jistotu a také
svoji práci. Na druhou stranu mám

pocit, a sice od té doby, co jsme založili FourWayClose, že hudba už
pro mě v některých chvílích není
jen koníčkem, ale prací na zkrácený úvazek.“ (úsměv)
 Podstatná část mladých po
vystudování vysoké školy ve větším městě zůstane. Nelákala vás
tato varianta?
„Lákala, ale nenašla jsem práci
v oboru a tak jsem z Brna odešla.“
 Jaký byl pro vás osobně návrat z Brna zpět do Mořic?
„Zpočátku mi chybělo společenské vyžití. Šlo hlavně o návštěvu
operních představení, na která už
není tolik času, a o přátele z Brna,
které jsem už tak často nevídala.
Na druhou stranu v okolí Němčic
jsem měla přátele, které jsem nepotkávala tak často, když jsem žila
v Brně, takže se to vlastně otočilo.
Vrátila jsem se do prostředí, kde
mě spousta lidí zná, všichni mě vítali velice mile. Od začátku jsem se
mezi nimi cítila dobře.“
 Co vás na životě na Němčicku baví?
„Že se téměř všichni známe.
(úsměv) Po cestě z knihovny do
obchodu mě vždycky někdo zastaví, aby mi ve většině případů něco
hezkého pověděl. A co se týče práce, vždycky dostanu zpětnou vazbu ať už pozitivní, nebo negativní.
Když vás lidé dobře znají a ví, že
vám mohou říct, co si myslí, nebojí
se vyjádřit svůj názor - to je velké
plus.“
 Máte v plánu se do většího
města vrátit, nebo vám tedy spíše vyhovuje život na vesnici?
„Zatím jsem spokojená ve své práci, což je pro mě důležité, takže
změnu nechystám.“
 Čeho byste chtěla ještě dosáhnout ať už jako knihovnice či
zpěvačka?
„Rozhodně bych jednou chtěla
mít a umět použít hlasový rozsah
jako má Kim Nazarian, což je zpěvačka z New York Voices, která
zazpívá neskutečně vysoké tóny!
A popravdě je to přání i ostatních
členů kapely.“ (smích)
 Kde se vy sama vidíte za deset let jako žena?
„To je pro mě moc vzdálená budoucnost. Každopádně bych se
ráda viděla jako maminka od fungující rodiny, kde se děti odmalička učí zpívat moravské lidové
písně společně se swingovými
standardy. A s FourWayClose už
snad v té době budeme mít na kontě pár desek s vlastními aranžemi
a tvorbou.“

vizitka
JITKA HANÁKOVÁ
✓ narodila se v roce 1989 v Kroměříži
✓ na základní školu chodila do Vrchoslavic,
Mořic a Němčic nad Hanou. Maturovala na
Střední pedagogické škole v Přerově
✓ úspěšně absolvovala Masarykovu univerzitu
v Brně. Na pedagogické fakultě vystudovala obor učitelství pro střední
školy: hudební výchova a základy společenských věd.
✓ pracuje jako knihovnice a pracovnice turistického informačního centra
v Němčicích nad Hanou
✓ je svobodná, má sestru Hanu Horkelovou
✓ mezi její koníčky patří hudba, turistika, jóga, četba a kresba s malbou
zajímavost: knihovnicí se stala víceméně náhodou, když po absolvování
vysoké školy nemohla sehnat práci v učitelském oboru, který vystudovala, načež k tomu, aby se ucházela o místo knihovnice, ji pobídla
kamarádka a Jitku lákal především fakt, že i nadále bude moci pracovat
s dětmi a mládeží

Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

V Prostějově koupím byt 3+1. Tel:
739 367 205

1-2+1.

15

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pronajmu novou prodejnu 200 m2 s výlohou 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.
KOUPÍM BYT
732 116 877

řádková inzerce / vzpomínky

STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Dne 9. ledna 2018
by se dožil 39 roků
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov,
který zemřel neočekávaně
v prostějovské nemocnici.
S láskou i bolestí v srdci
vzpomíná rodina.

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

Mobil:

Prodám byt 3+1 v OV, v centru Slovenská
ul. 736 631 702

Kdo Tě měl rád vzpomene,
kdo Tě miloval nezapomene.

FINANCE

Dne 9. ledna 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Vlasty KUBALČÍKOVÉ
z Otaslavic.
S láskou v srdci
vzpomíná dcera Vlasta
s rodinou.

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

SEZNÁMENÍ

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

Dne 5. ledna 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná
manželka Marie.

PODĚKOVÁNÍ

Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro ženu přiměřeného věku, řidíč. průkaz vítán,
všechny se stálým doložitelným příjmem setkání napoví. Tel.: 739 046 685
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, 69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele, tel.:
s možností odkladu splátek.
606 425 313
Tel.: 607 967 834.
52 letý muž hledá přítelkyni na vážný
vztah, děti mi nevadí, bydlím v rodinném
RŮZNÉ
domku, okr. Prostějov. Samotného už mě
Zahrajeme na plesu, svatbě, večírku to nebaví. Tel.: 739 005 338
apod. Tel.: 608 539 783
65 letý muž vdovec z venkova hledá
PRODÁM
přítelkyni do 70 roků na vážný vztah,
auto, byt v rodinném domku mám. Tel.:
ZD Moravan Domamyslice
775 631 784
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
za slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení
s MUDr. Zdeňkem KALČÍKEM.
Zároveň děkujeme Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové za
důstojné rozloučení.
Děkuje manželka, syn
a zarmoucená rodina.

Dne 5. ledna 2018
jsme vzpomněli
8. smutné výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

Dne 5. ledna 2018
by se dožila 48 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel, děti, tatínek.

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí, lásku
Tvou už nikdo nenahradí.

Čas běží a nevrací,
co nám vzal, láska
a vzpomínky ale žijí dál...

Dne 5. ledna 2018
jsme vzpomněli první smutné
výročí od úmrtí
pana Josefa PŘIKRYLA
ze Skřípova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcery
a synové s rodinami.

Dne 10. ledna 2018
vzpomínáme 20. výročí,
co nás opustila naše maminka,
paní Anna ČECHOVSKÁ,
roz. Petrásková
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Alena a Jarka.

Dne 10. ledna 2018
uplyne rok od smrti
pana Vojtěcha BARTOŠKA
z Bílovic.
Stále vzpomínají manželka,
synové s rodinami a sestra.

Dne 5. ledna 2018
by oslavila 70. narozeniny
paní Božena AUGUSTINOVÁ
z Vřesovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

a dne 10. ledna 2018
vzpomeneme 1. rok,
co nás opustil
pan Evžen PÍREK.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

KOUPÍM
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
pana Josefa MINXE
z Lipové.
Poděkování patří také
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za důstojné
rozloučení.
Děkuje manželka
a synové s rodinami.

4
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

JE V PÁTEK 12. LEDNA
V 10.00 HODIN

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

vzpomeòte na zesnulé

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

Dne 12. ledna 2018
vzpomeneme
16 roků od úmrtí
pana Ludvíka ANTALÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Dne 15. prosince 2017
jsme vzpomněli
5. výročí, co nás opustila
paní Milada PÍRKOVÁ

Prodám pšenici a ječmen, cena
250 Kč/100kg. Tel.: 775 060 164

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.

Dne 14. ledna 2018
vzpomeneme čtvrté výročí
úmrtí naší dcery, vnučky, neteře a
sestřenice
Michaely HREBEŇÁROVÉ,
která nás opustila po těžké nemoci.
Vzpomínají taťka, babička,
Pavel s rodinou a Adélka.

A láska zůstala – ta smrti nezná.

Pronajmu garáž, ul. Tylova, vhodné i
Provádíme zednické práce, rekonstrukce
jako sklad. Tel.: 602 532 316
bytů a bytových jader, sadrokartonářské
Sháním ke koupi dům max. do 7 km. práce, římsy, umělecké stropy, malování, obklady, dlažby. Tel.: 775 239 147
604 635 527
– p. Kopecký, 739 095 527 – p. Krebs
Prodám starší usedlost Malá ŠtáhOpravy a úpravy oděvů
le (Jeseníky) k opravě, nová krytina
NOVĚ OTEVŘENO
(střecha), nový přívod, elektro – 2x studv Atriu I. patro
na – kamenná plos attězská, platová okna,
Tel.: 777 118 123
sklepy. Pozemek 3300m2 samostatně
stojící bez sousedů, lesy 5 min jízdy, Karlov sjezdové lyžování, 5 min. Břidličná Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů
krytý bazén, 15 min Slezská Harta – pře- bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
hrada. 1 hodina jízd, z Pv, krásný příjezd www.anteny.cz www.kvalitne.cz
u hlavní cesty. Cena: 2 460 000 Kč. Tel.: Provádíme rekonstrukce bytových
732 843 044
jader, dlouholetá praxe.
Tel.: 774 062 253
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Dne 9. ledna 2018
by oslavila 100. narozeniny
paní Emilie ŠMÍDOVÁ
ze Stražiska.
Stále vzpomíná dcera
Emilie s rodinou.

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

200 Kè

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Pohřební služba Pavel Makový
$ $' 

Poslední rozlouèení
Ivo Novotný 1944
Baldovec Pondělí 8. ledna 2018
Zdeněk Konečný 1945
Pěnčín Anděla Knotková 1923 Brodek u Konice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Aujezdský 1931
Niva Jarmila Kaprálová 1960 Seloutky 13.00 kostel Určice
Markéta Galdová 1942
Vrbátky Marie Francová 1931 Prostějov 13.30 Obřadní síň Brněnská 104
Marta Žondrová 1956
Pivín Pátek 12. ledna 2018
Josef Schneider 1927
Prostějov Jan Rek 1946 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Hořava 1926
Baldovec Oldřich Grepl 1929 Brodek u Konice 15.00 kostel Brodek u Konice
Květoslav Pospíšil 1935
Určice Jaroslav Pospíšil 1946
Prostějov Bohumil Snášel 1950 Mostkovice
Lumír Hrdý 1938
Čelčice Františka Dostálová 1934 Smržice Hana Boťanská 1949
Prostějov
Pavel Musil 1962
Prostějov Antonín Staněk 1954
Prostějov

Koupím barevné porcelánové servisy ze
60.let, ale i sošky. Tel. 605138473

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$ $' 

Poslední rozlouèení
Pátek 12. ledna 2018
Vlasta Dostálová 1920 Prostějov Helena Jandová 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Zdeněk Kalčík 1936
Hrubčice
Prostějov Jiří Otáhal 1948

150123020036

15012920079

16011421482

Pohřební služba FCC Prostějov
Milada Pechová 1946 Prostějov

$ $' 
Františka Kouřilová 1926
Kralice na Hané

Marie Grošovová 1945
Prostějov

nabídka pracovních míst

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.

HLEDÁTE PRÁCI?

  
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště 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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Přijmu mladého číšníka na HPP. Pošlete
životopis na info@bowlingpalace.cz
Tel.:728 634 274

17102621269

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

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.

Pondělí 8. ledna 2018
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Možnost výdělku z domu. Skládání
upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru nové
zaměstnance na pracovní pozici
vrátný pro fyzickou ostrahu objektů
v Prostějově a okolí. Informace na
tel.čísle: 602786692.

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Čalouníci nábytku
85 Kč/hod
jednosměnný
střední odborné
MAWS-PV, Bedihošť
Finanční účetní
21 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
LINAPLAST, Kralice na Hané
Technologové
23 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
DT Mostárna, Prostějov
Uklízeč/-ka bytových
a nebytových prostor
73 Kč/hod
jednosměnný
střední odborné
Hana Černá, Prostějov
Provozní zámečníci – údržbáři 22 000-25 000 Kč dvousměnný
střední odborné
MAKOVEC, Držovice
Řidiči MKD sk. C
25 000-35 000 Kč pružná prac. doba základní+praktická Pavel Pospíšil, Hradčany-Kobeřice
Technicko-hospodářští pracovníci15 700 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
ZOD Němčice nad Hanou
Prodavač/-ka, vazač/-ka v květinářství 7 450 Kč
jednosměnný
střední odborné
Květiny Ptáčková, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

Přijmeme prodavače/prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru výhodou. Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: lukas@pneufloryk.cz
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení až
20.000 Kč. Nástup možný ihned, praxe
výhodou. Pro info volejte 777 870 729.

Do provozovny v Prostějově přijmeme na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ,
mezd,daní. Znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Přijmeme pracovníky na DPP na úkli- Zajímavé platové ohodnocení. V případové, pomocné a dělnické práce v PV. dě zájmu zasílejte strukturovaný životoTel.: 608 094 111.
pis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

17102621270

PRÁCI NABÍZÍ

milujeme vecerník


UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK 12. LEDNA
V 10.00 HODIN

18010410058

16

17072110817

17050570483

17120111410

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

Pondělí 8. ledna 2018
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I druhé číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě
k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
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 11. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

 /12

náměstí TGM Rostislav SPÁČIL, Sídliště Svobody 2/6, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  /0
 /12
František Novák Ravel RATIBORSKÝ, Jaroslava Kučery 4, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
  /0
 /12
POBAVÍVÁS
Jiřina DOLEŽELOVÁ, Plumlov 61
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 500 Kč.

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

SUDOKU
  /0
 /12
8,8,8,9
Emilie VYCHODILOVÁ, Libušinka 8, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

16020561568

SU
DO
KU

Výherce získá POUKAZ!"

    

KŘÍŽOVKA
  /0
 /12
Občerstvení zajištěno speciality ze zvěřiny a domácí cukroví
Taťána SOLDÁNOVÁ, Zahradní 8, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 480 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

180101600XX

LÉTO BUDE V PROSTĚJOVĚ V DUCHU ......

18010160007

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AGÁVE, SMRŠŤ, JEHOVA, AKTÉŘI, EPOCHA, VERŠE, ČESÁČ, ŠŤÁVA, SEŠUP,
SVIŠŤ, RUKÁV, ČELEĎ, OKOPY, KLECE, SRŠÁŇ, OBYČEJE, OLEÁT, BEČVA,
JMÉNO, OSOBA, DIODA, PARFÉM, PRAVOST, DINGO

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
   

Výherce získává  
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili bývalého kapitána HC Prostějov, který se koncem loňského roku
stal asistentem trenéra HC Sparta Prahy...

Výherce získává POUKAZ
   

Výherce získává 

  


16070712278
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zveme vás...

TIP 

ku
18:00

EBEN TRIO
KDY: ÈTVRTEK 11. LEDNA OD 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV

Hudební uskupení Eben trio míří do prostějovského Městského divadla. Ale pozor, nespleťte
si je s hudební skupinou Bratři Ebenové, kterou
tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové!
V Eben triu hrají Roman Patočka, Jiří Bárta
a Terezie Fialová. Název souboru si zvolili podle
významného českého skladatele Petra Ebena, jehož skladby také pravidelně hrají. Ale tento čtvrtek tomu bude v Městském divadle trochu jinak.
Jiří Bárta hrající na violoncello, Terezie Fialová rozeznívající klavír a Roman Patočka ovládající housle
koncertují coby soubor Eben trio, který nyní zavítá
do Prostějova. Jde v pořadí již o třetí abonentní koncert a současně první koncert v tomto roce pořádaný Městským divadlem. Potrvá
celé dvě hodiny a vstupenky na něj stojí přijatelných dvě stě korun. A ještě stále jich několik k zakoupení zbývá, tak neváhejte! „Soubor
Eben trio v Městském divadle bude hrát pravděpodobně úplně poprvé, dříve tu, myslím, nikdy nevystoupil. A ačkoli jeho členové
většinou hrají skladby významného českého skladatele Petra Ebena, tentokrát by měli v divadle hrát spíše klasicistní hudbu,“ sdělila
Večerníku Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla.
Tato dnes již světově známá skupina vystupuje v celé Evropě, ale i v USA nebo Asii. Vloni v Číně dokonce podnikla velké turné o osmi
zastávkách. Za své výkony získala Cenu Spolku pro komorní hudbu při České filharmonii pro nejlepší komorní soubor za rok 2012.
A kvalitu vystupujících potvrdila i produkční divadla Eva Zelená. „Koncert bude skvělý, neboť všichni hudebníci jsou prvotřídní.“
Nuže kdo by si nechal ujít tuto jedinečnou příležitost vidět tak skvělé uskupení naživo?

Na benefiční koncert do kostela
PROSTĚJOV Jste vánoční maniaci,
kteří zbožňují sváteční dobu? Máte
rádi příjemnou duchovní hudbu?
Nebo jste třeba dobrodinci s radostí přispívající na dobročinné účely?
Ať tak či tak, přijďte do prostějovského kostela Povýšení svatého Kříže,
kde se tuto neděli 14. ledna od 16:00
hodin bude konat benefiční koncert.
Připomenete si při něm stále doznívající vánoční atmosféru, poslechnete si
kvalitní hudbu, a nadto přispějete na
potřebnou opravu kostelních varhan.
Schola Cantorum Prostějov pořádá každoročně benefiční koncert v kostele Povýšení svatého Kříže s názvem Hudební
ohlédnutí za vánoční dobou, z jehož
výtěžku pokrývá náklady na generální
opravu varhan v kostele. Tentokrát se
uskuteční už popáté a kromě Scholy zde
vystoupí Pěvecké sdružení Magnificat

Brno se sólisty a brněnským katedrálním orchestrem. „Na programu budou
oblíbené skladby našeho sboru a známá vánoční mše Jakuba Jana Ryby Hej,
mistře pro sóla, sbor a orchestr za řízení
Mgr. Petra Kolaře,“ sdělují organizátoři
akce. Neváhejte si tedy prodloužit dobu
vánoční návštěvou tohoto koncertu!
Kromě toho se příjemně naladíte na vlnu
tematické sváteční hudby a přispějete na
dobrou věc.
Kostel Povýšení svatého Kříže se dlouhodobě snaží získat peníze na restaurování
varhan. Mimo výtěžek z koncertu na něj
lze přispět i jinými cestami, a to buď sponzorským darem, či adopcí píšťal, což můžete provést i před samotným koncertem
či po něm. Každému, kdo přispěje, pak
bude vystaven certifikát a jednotliví dárci
budou uvedeni na pamětní tabuli u varhan.
(tem)

Probuzení jara v Němčicích
Divadelní pátky
v Němčicích nad
Hanou jedou dál a tak další představení bude k vidění už v pátek 12.
ledna od 19:00 hodin. Divadelní
soubor z Velké Bystřice tam zavítá z představením Probuzení jara.
Půjde o inscenaci více než sto let
staré, avšak stále živé hry Franka
Wedekinda o uvědomování si vlastní
sexuality, o hranicích osobní svobody ve společnosti sešněrované pokrytectvím a hledání vlastní morálky.

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 8. ledna
14:00 Honičky králíka Bugse
americký kreslený film
17:30 Velká hra
životopisné drama USA
20:00 Odnikud
německé drama
úterý 9. ledna
14:00 Honičky králíka Bugse
17:30 Největší showman
životopisné drama USA
20:00 Insidious: Poslední klíč
americký horor
středa 10. ledna
17:30 Okhwan´s Mission
Impossible
slovenský dokument s besedou
20:00 Velká hra
čtvrtek 11. ledna
17:30 Nejtemnější hodina
historické drama Velká Británie
20:00 Motorhead
záznam koncertu
pátek 12. ledna
15:30 Čertoviny
17:30 Zmenšování
komediální sci-fi USA
20:00 Kolo zázraků
americké drama
sobota 13. ledna
15:30 Čertoviny
17:30 Zmenšování
20:00 Nejtemnější hodina
neděle 14. ledna
10:30 Čertoviny
15:30 Můj život cuketky
loutková pohádka Švýcarsko/Francie
17:30 Zmenšování
20:00 Špindl
česká komedie

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
čtvrtek 11. ledna
19:00 EBEN TRIO
abonentní koncert

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 21. ledna
VII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

Knihovna

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

ZUŠ V. Ambrose
Vápenice 9, Prostějov
čtvrtek 11. ledna
Kravařova 14, Prostějov
15:00 PORADNA SOS
do 31. ledna
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam VÁNOČNÍ POŠTA
se obrátit? Odborní právní poradci s vámi výstava prací žáků výtvarného oboru
budou řešit váš konkrétní problém.
ŠPALÍÈEK
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...

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 10. ledna
14:00 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
francouzská komedie
sobota 13. ledna
15:00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
pásmo pohádek
17:30 MIMI ŠÉF
animovaná komedie USA
20:00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
akční film USA

Muzeum a galerie Kulturní klub
DUHA
v Prostìjovì
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.

BASKETBAL:

akce
v regionu...

Školní 4, Prostějov
pátek 12. ledna
17:00 KDE DOMOV MŮJ
vernisáž výstavy Venduly Burgrové

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 14. ledna
13:30 a 15:30 ČERTOVSKÁ
POHÁDKA
loutkové představení

VEÈERNÍK ZA 15 Kè
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PLESY

12. 1.

Společenský ples

12. 1.

Reprezentační ples

12. 1.

Sokolský ples

13. 1.

Obecní ples

13. 1.

Charitativní ples

13. 1.

Hasičský ples

13. 1.

Školní ples

13. 1.

Myslivecký ples

13. 1.

Obecní ples

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

 




Kulturní dům Kralice na Hané
Prostějov venkov o.p.s.
Městské divadlo v Prostějově
SŠ designu a módy
Sokolovna Mostkovice
TJ Sokol Mostkovice
Kulturní dům Pivín
Obec Pivín a Myslivecký spolek Pivín
Společenský dům Prostějov
Sdružení Pomáháme tancem, z.s.
Sokolovna Kostelec na Hané
SDH Kostelec na Hané
Sokolovna Dubany
KPŠ Vrbátky
Kulturní dům Lipová
Myslivecký spolek Lipová
Multifunkční budova Čechy p/K
Obec Čechy pod Kosířem

Úterý
Neděle

9.1.
14.1.

09.00 - 10.00
14.15 - 16.15

Neděle 14. ledna:
10.00: BCM Orli Prostějov – SAM
Brno (12. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentra DDM Pv).

FLORBAL:
Neděle 14. ledna:
8.30: 12. kolo Olomoucké ligy mužů, sk.
7 (týmy Kostelec na Hané „B“, Mohelnice
„B“, Olomouc „B“, Bisons Přerov, Šternberk, SH Kostelec na Hané).

LEDNÍ HOKEJ:
Sobota 13. ledna:
12.15: SK Prostějov 1913 – HC Frýdek-Místek „B“ (Liga mladších žáků „D“,
sk. 18, zimní stadion v Pv).
17.00: Jestřábi Prostějov – Rytíři Kladno
(37. kolo WSM Ligy, zimní stadion Pv).
Neděle 14. ledna:
10.45: SK Prostějov 1913 „A“ – HC
Olomouc „A“ (Krajská liga přípravek,
velké hřiště, zimní stadion v Pv).
12.30: SK Prostějov 1913 „B“ – HC
Uničov (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, zimní stadion v Pv).

VOLEJBAL:
Sobota 13. ledna:
10.00: TJ OP Prostějov – TJ Odry (19.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).
14.00: TJ OP Prostějov – TJ Odry (20.
kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
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
* v úterky od 17:00 do 19:00 hodin budou probíhat vzdělávací a volnočasová
setkání s hlídáním dětí.

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
MC Cipísek
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO
* všechny besedy, semináře a poradenství RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřejsou určeny veřejnosti, nejen pravidelným ny na výchovu k odpovědnosti a samonávštěvníkům MC. Vzhledem ke kapacitě statnosti
MC je nutná rezervace.
ICM
* rodičovské setkání – pravidelné setkávání rodičů nad tématy výchovy a komu- informační centrum pro mládež, Prostějov
nikace s dětmi – dle aktuálního rozpisu * internet pro veřejnost je dostupný každý
v MC.
všední den od 14:30 hodin.
* individuální právní poradenství – s Mgr. * Dobrovolníkem na Islandu - nevíš, co
Alenou Hálkovou dle objednání, kore- podniknout od 1. května do 30. září
spondenční poradenství zdarma.
2018? Máš rád přírodu? Pak je tu příle* individuální poradenství v péči o dítě žitost právě pro tebe! Islandské lesnické
– s Mgr. Ivanou Halouzkovou dle objed- sdružení (Icelandic Forestry Association
nání.
– IFA) hledá 5 dobrovolníků, kteří budou
* individuální poradenství v oblasti zdra- pomáhat s údržbou lesů v okolí vesnice
vého pohybu pro dospělé a děti – podpora Úlfljótsvatn na jihozápadě Islandu, výzdraví přírodními prostředky apod. s Mgr. chodně od Reykjavíku.
Peterkovou dle objednání.
RÙZNÉ...
SONS PROSTÌJOV
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro* v pondělí 8. ledna od 14:00 do 16:00 stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
hodin se koná setkání nad knihou s Janou kompenzační pomůcky, např. polohovací
Ryšánkovou.
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
* středa 10. ledna od 14:30 do 15:30 křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pohodin - Bowling na Újezdě č. 4. Sraz před můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
budovou ve 14:20 hodin.
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)
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Schola Cantorum Prostějov spolu se svými hosty - Pěveckým sdružením Magnificat Brno se sólisty a brněnským katedrálním orchestrem pořádají v neděli 14. ledna
od 16:00 hodin V. hudební ohlédnutí za
vánoční dobou v kostele Povýšení sv. Kříže (Filipcovo nám.4, Prostějov).
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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  FLORBAL NA LEDĚ
_

Naleznete
uvnitř

– páteční hit kluziště na náměstí
VOŇAVÝ BORŠČ
BEZDOMOVCŮM

 Před místním nádražím se
začaly rozdávat polévky, letos
o měsíc dřív
strana 22

INTERVIEW
S JANEM KOLLEREM
 Bývalý top fotbalista věnoval Večerníku při své návštěvě
Prostějova exkluzivní rozhovor
strana 30
Foto:Michal Kadlec
Foto: Marek Sonnevend

Muzikálová zpìvaèka
Irena Kousalová
zapìla svìtové hity
na mìstském plese
strana 23
JEDNOU
!"#$
 Počínaje tímto týdnem postupně
zahájí zimní přípravu fotbalové kluby
Prostějovska. Večerník bude tréninkové i zápasové dění v jednotlivých
týmech podrobně sledovat.
 Magistrát opět vyhlásí držitele
Ceny města Prostějova za rok 2017,
návrhy na kandidáty mohou občané
i organizace posílat do 28. února.
 Bývalý prostějovský hokejista
Martin Janeček už se zabydluje na
střídačce Sparty Praha jako asistent
trenéra. Více za týden v exkluzivním
rozhovoru!
 Boxeři BC DTJ Prostějov vybojují
nejbližší duel extraligy družstev mužů
ČR až začátkem března doma proti
Děčínu. Podrobnosti čtěte na straně
35.
 V souvislosti s Vánočním jarmarkem v Prostějově neřešil správní orgán
žádný prohřešek trhovců, všichni dodrželi podmínky smluv s městem.

pøedplatné
volejte
608 960 042

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV V pátek 5. ledna dopoledne až do 14.00 hodin duněla prostějovským náměstím T. G.
Masaryka hlasitá hudba a často se ozývaly dětské výkřiky gól. Vrcholící program veřejného kluziště
před muzeem totiž oživil premiérový ročník unikátního turnaje škol ve florbalu na ledě ZLATÁ
BRÁNA 2018.
Necelá stovka školáků si parádně zasportovala, rodinní příslušníci i malí příznivci spontánně fandili
HLASUJTE V ANKETĚ
a kolemjdoucí zvědavě sledovali, co se to na ledové ploše pod širým nebem vlastně děje. Celkově
šlo o pořádně atraktivní rachot, který všechny aktéry a snad i většinu přihlížejících nejen náležitě SPORTOVEC MĚSTA
 Tradiční anketa pokračuje třirozpumpoval, ale určitě také potěšil.

PODROBNOSTI K JEDINEČNÉMU TURNAJI ČTĚTE NA STRANĚ 28.

➢

náctým ročníkem, sami můžete nominovat laureáty i hlasovat pro ně
strana 31

:  )%)  
S Libercem nezvykle
% 7)  
ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

PROSTĚJOV FILIPÍNY Druhá
řada reality show Robinsonův ostrov
se neobejde bez prostějovské účasti.
Mezi 19 statečných byl vybrán i Martin Složil z Prostějova. Série vznikala
na filipínském ostrově Caramoan
a v dohledné době bude k vidění na
obrazovce TV Nova.
Na Martina by kromě exotické přírody
měly čekat také „dusno, intriky i velká
spojenectví“. „Sledujte svoje přijímače,
protože bude na co koukat! O všem
budu informovat i na svém instagramu
@nitramazuols,“ zvěstoval absolvent ZŠ
v ulici Melantrichova, který si po vyučení
kadeřníkem v Přerově dodělal maturitu
na Švehlově střední škole v Prostějově.
Poté ještě vystudoval obor Rekreologie
na Univerzitě Palackého v Olomouci.
„Pokud vím, tak Martin se v České republice prakticky vůbec nezdržuje, čas
tráví převážně v Austrálii a Kanárských
ostrovech,“ řekla nám Jana Bálešová,
která bude Martinovi držet palce.
Nebude jistě sama. „Ukaž jim, co dokáže
člověk z prostějovské džungle,“ vyzval
svého kamaráda Patrik Přikryl.
Martina
se
nám
podařilo
prostřednictvím sociálních sítí zkontaktovat. „Nápad přihlásit se do soutěže

G     ( '  ,  .    Q    B# )#5
!
Foto: Instagramu @nitramazuols

měla moje máma, a protože jsem se
z Austrálie právě vracel do Čech, abych
si dodělal státnice, tak jsem to zkusil,
přestože se mi do toho původně moc
nechtělo,“ reagoval na náš dotaz Martin
Složil, který byl v Prostějově naposledy za
rodinou na Vánoce.
Robinsonův ostrov je česká verze mezinárodní reality show, která měla premiéru v roce 1997. U nás měla svoji premiéru
loni v lednu na TV Nova. Moderátorem
byl sportovní komentátor Ondřej No-

votný. V dohledné době by se mělo na
obrazovce objevit její pokračování.
Principem této show je vysazení skupiny
lidí, kteří se navzájem neznají, na izolovaném ostrově. Soutěžící si zde sami
musí obstarat jídlo, vodu, oheň a přístřeší.
Aktéři jsou postupně vyřazováni ze hry
na kmenových radách v tajné volbě
svými soukmenovci. Tento cyklus se
opakuje do chvíle, než zbude jen jeden,
který získá výhru ve výši 2 500 000 Kč.
(mls)

PROSTĚJOV Zápasově
nabitý lednový program
volejbalistek VK Prostějov přináší jedno domácí střetnutí v netradičním termínu. Půjde o předehrávku 17. kola UNIQA extraligy žen ČR 2017/18 proti Liberci, která je na programu v neděli
14. ledna od 17.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
„Původně se tohle utkání mělo hrát ve čtvrtek 25. ledna, ale
v tu dobu budeme v Itálii za soubojem evropské Champions
League na hřišti Novary. Tím pádem jsme hledali náhradní datum a po dohodě se soupeřem přivítáme Duklu již teď s předstihem,“ osvětlil důvod přesunu hlavní trenér vékáčka Miroslav
Čada.
I uprostřed tohoto týdne nastoupí jeho tým v rámci Ligy mistryň na Apeninském poloostrově (tentokrát v Coneglianu),
navíc hned v sobotu po návratu jej čeká extraligový mač ve
Frýdku-Místku.„Tím pádem bude Liberec třetím zápasem během pěti dnů, včetně cestování do Itálie a zpět. O to těžší práce
nás čeká,“ odtušil Čada.
Žádné výmluvy však hledat rozhodně nemíní. „Bez ohledu
na náročnost situace i nesporné kvality Dukly je naším cílem
pro nedělní utkání tříbodové vítězství. V Liberci jsme vyhráli
jen těsně až díky obratu z 1:2 na 3:2, doma chceme i přes únavu uspět jasnějším způsobem,“ zdůraznil prostějovský kouč.
(son)
DALŠÍ VOLEJBALOVÉ INFORMACE NA DVOUSTRANĚ 32 + 33
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více v hlavním kupónu
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Starší žákyně VK vedou KP

své věkové kategorie,
navíc kralují i přeboru kadetek
PROSTĚJOV Hned dvěma soutěžím
průběžně vévodí volejbalové starší žákyně VK Prostějov. Po bohaté předvánoční porci střetnutí jsou v čele obou
krajských přeborů, které v této sezóně
hrají. To znamená, že dominují vlastní věkové kategorii U15, a navíc i mezi
o dva roky staršími kadetkami.
KP starších žákyň pokračoval druhým
dějstvím v sobotu 16. prosince a svěřenky trenérské dvojice Solange Soares –
Pavel Parobek musely o prvenství v elitní
skupině A pořádně zabojovat. Uničov
i Olomouc B sice porazily hladce 2:0,
ale proti Moravské Třebové i největšímu
konkurentovi z Přerova musely otáčet

nepříznivý vývoj. Což se jim při těsných
obratech na 2:1 v obou dramatických
případech povedlo. Tabulku díky tomu
vedou o šest bodů.
Coby doplněk působí výběr vékáčka do
patnácti let i v KP kadetek, kde během
dvou posledních víkendů před svátky
stihl hned čtyři duely. Nejprve v domácím dvojutkání suverénně přejel céčko
Přerova dvakrát 3:0, načež zajížděl na
hřiště nejsilnějšího soupeře do Uničova.
Tam sice první vzájemný mač hladce
ztratil 0:3, leč vzápětí rivalovi porážku
vrátil úplně stejným poměrem. Tím pádem uhájil čtyřbodový náskok na nejvyšší pozici v polovině soutěže. (son)

Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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SESTRY HAVELKOVY
JAKO ZA PRVNÍ REPUBLIKY
ČECHY POD KOSÍŘEM „Konec světa nastane, až se přestane zpívat,“ citovaly na úvod svého sobotního vystoupení v Muzeu kočárů sestry Havelkovy fyzika Alberta Einsteina.„Takže my už spolu 33 let zachraňujeme
svět,“ dodaly s úsměvem zpívající kamarádky. Jejich následný koncert dokázal, že dokud budou sestry zpívat,
bude na naší planetě stále veselo, hravo i laskavo.
se tak děje i při tradičních Tříkrálo- la se v úvodu svého vystoupení trojiPŮVODNÍ
vých koncertech. V minulosti se na ce Sester Havelkových, které na póreportáž
nich představili muzikanti vynikající diu
doplnili
violonfonistka
pro Večerník
zejména skvělými texty a autorskou a klavírista. V jejich podání mimo
hudbou jako například Vlasta Redl jiné zazněla boogie woogie „vypaloMartin
či skupina Nezmaři. Tentokrát přije- vačka“ Beat Me, Daddy, Eight To
ly zpěvačky ohlížející se s nezaměni- The Bar známá v podání jazzové kráZAORAL
telnou nostalgií za swingovou hud- lovny Elly Fitzgerald či prvorepubli„Nejdůležitější v životě nejsou věci, bou 20. a 30. let minulého století. kové šlágry jako Slunečnice Inky
ale chvíle,“ prohlásil Václav Obr, v je- A opět to byla paráda! „Jsme okouz- Zemánkové či píseň Život je jen náhož muzeu již řadu let mohou lidé leny tímto úžasným prostředím hoda vzniklá v Osvobozeném divapravidelně prožívat momenty prosy- a lidskou prací, jejíž výsledky jsou dle. „Úplně všechny naše písničky
cené lidským souzněním. Pravidelně zde vidět na každém kroku,“ vyzna- jsou o lásce, i když se v nich zpívá: Bij

B D  .#( . %  D,, 
    ,    / , ; !
mě, táto, osmkrát do taktu,“ shrnula
s úsměvem jedna ze sester.
V sále, jemuž vévodil nádherně opravený smuteční kočár, bylo velmi
útulnu. Hořely zde velká pec i sto padesát svíček umístěných mimo jiné
v kočárových lucernách. „Vzpomínám
si na doby, kdy k nám byl tento největší
smuteční kočár ještě coby vrak dovezen a tato budova zde vůbec nestála.
Tehdy jsme koncerty pořádali přímo
v muzeu. Po jednom z nich zůstala

  '(     ] >A!     5
Foto: Martin Zaoral

v jedné z luceren hořet svíčka neobyčejně dlouho. Na rozdíl od ostatních nezhasla bezprostředně po akci
a k našemu úžasu vydržela celou noc
a podstatnou část nadcházejícího dne.
Neměli jsme pro to absolutně žádné
vysvětlení a brali jsme to jako zázrak.
Myslím, že právě tímto nám tento kočár ukázal cestu pro naše další vzájemná setkávání,“ připomněl Václav Obr,
který svým životem i dílem zvěstuje
poselství o naději, víře a lásce.

Publikum se domů rozcházelo ve
skutečně povznesené náladě. „Celý
koncert byl přesně tak krásný a příjemný, jako bývají krásné a příjemné
naše vlastní vzpomínky na dětství. Při
nich vše špatné, co nás tehdy trápilo,
zcela zmizí a celá naše dávná minulost
se zdá být pouze zalita hřejivým sluncem,“ zhodnotila akci jedna z odcházejících posluchaček, která stejně jako
většina z přítomných přispěla připraveným třem králům do jejich kasičky.

W<2XX'}%+[,-4w.; HOROR V KINĚ VŠECHNY VTÁHL
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PROSTĚJOV Neviděli jste ještě
Svět podle Daliborka? Stylizovaný
portrét „neonacisty“ z Prostějova
z dílny režiséra Víta Klusáka bude
k vidění na obrazovce ČT2 v úterý
9. ledna od 20:50 hodin.
Úterní večer bude program ČT2
patřit stále atraktivnímu tématu
II. světové války, a to ze dvou zcela
odlišných úhlů. Od 20:00 se v rámci
dokumentárního cyklu Válečné projekty třetí říše ohlédne za první sériové vyráběnou řízenou střelou V1,
hned poté bude následovat Svět podle Daliborka. Dokument Víta Klusáka je avizován jako „stylizovaný portrét autentického českého neonacisty
z Prostějova, který nesnáší svůj život,
ale neví, co v něm změnit. Mrazivá
tragikomedie má dle tvůrců přiblížit
radikální světonázor „obyčejných
slušných lidí“.
Premiéra tohoto snímku byla k vidění
loni v červenci v zaplněném sálu
prostějovského kina Metro 70. Snímku

Tereza MACHOVÁ

+  & .   (       #   G  MA 
 . #   %   %     !    !

se podařilo vyvolat mezi lidmi diskusi.
Více než o neonacismu „obyčejných
lidí“, popírání holocaustu, rasismu či
slovních útocích na uprchlíky, které
snímek kromě černého humoru
rovněž obsahuje, se však hovořilo
o možné manipulaci tvůrců s hlavními
hrdiny i s diváky samotnými.
Dalibor Krupička ještě před
prostějovskou premiérou uvedl,
že neonacistu v mnoha ohledech

Radní koupili do sbírky
DALŠÍ DVA OBRAZY
PROSTĚJOV Umění není nikdy
dost a v majetku magistrátu obzvláště. Městská sbírka se tak po
úterním rozhodnutí prostějovských radních rozrostla o další
dvě umělecká díla, konkrétně obrazy malířů Fišárka a Sysla.
„Na základě doporučení komise pro
nákup uměleckých děl jsme se rozhodli zakoupit dva nové obrazy. Dílo
malíře a prostějovského rodáka Aloise Fišárka s názvem Na kraji vsi stojí
městskou pokladnu padesát tisíc korun, obraz Františka Sysla s názvem
Zimní slunce byl mnohem levnější,
přišel na čtyři tisíce korun,“ prozradila
na čtvrteční tiskové konferenci po zasedání rady Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.
Fišárkův obraz patří do jeho raného období. Narodil se v roce 1906,
jeho malba se vyznačuje uvolněností
a smyslem pro barvu. Zaměřoval se
především na krajinomalbu, zátiší,
portrét i figurální kompozici. Rovněž
Sysel se narodil v Prostějově v roce
1927, zemřel teprve před čtyřmi
lety. Věnoval se především záchraně
památek - nástěnných maleb, plastik
a závěsných obrazů – na Moravě a na
Slovensku.

PROSTĚJOV Uplynulý pátek se v prostějovském
kině Metro 70 promítal hororový snímek Insidious:
Poslední klíč. A jak už se zde stalo při takových příležitostech zvykem, sál opět téměř praskal ve švech.
Většinu příchozích přitom tvořila mládež. Při svých
projevech zděšení byli zdrženlivější než obvykle, někteří po sobě však opět zanechali svinčík…

pouze hrál dle režisérových pokynů
a že na to dostal i smlouvu. Naopak
Vít Klusák se vyjádřil v tom smyslu,
že veškeré hrané scény ve filmu jsou
věrnou „rekonstrukcí“ toho, čeho
byli tvůrci na místě svědky. Dle
Klusáka dostal Krupička smlouvu
o účinkování v hraného filmu jen proto, aby byl chráněn před případným
trestním stíháním v souvislosti se
svými výroky.
(mls)

;9 #  #9 !4 ! <(=69>
!(9(  
"6)  #

zanechává rozporuplné emoce. Ač si jeho tvůrci notně
vyhráli s výstavbou příběhu, jeho prokomponováním,
gradací a závěrečným rozuzlením, v konečném důsledku
se snímek jeví jako nedotažený. Úspěšně se oproti předchozímu dílu vrací k typickým „nelekacím lekačkám“,
buduje napětí a na závěr se diváka snaží překvapit téměř
neuvěřitelným vysvětlením. V jeho průběhu a nejvíce
pak na samotném konci se však některé události a skutečnosti zdají být nelogické a nesmyslné. Lze tedy shrnout, že film kvalitativně rozhodně předčil svého předchůdce, na první dva díly svou úrovní ale nemá.

g%"%$ "x)%'
%" $: g
„Úplně na začátku jsem si myslel,
že je nerozezpívám, jak byli všichni
zmrzlí. Ale pak se chytli a bylo to
prostě boží. No prostě jo!“
 Je práce zpěváka váš splněný
sen, nebo je ještě jiná profese, kterou byste si rád vyzkoušel?
„Upřímně řečeno, mě nebaví dělat
jen jednu věc. Samozřejmě zpívám
strašně rád a chtěl jsem to dělat už
od čtrnácti let, ale zrovna teď mě třeba láká herectví. V minulosti už jsem
byl delegát, průvodce, pak zase delegát. Teď zpívám, trochu jsem i hrál
a ještě se snažím podnikat, chystám
teď dva velké projekty.“
 Takže Vy byste si rád vyzkoušel
skoro všechno, jak to tak vypadá, že?
EXKLUZIVNÍ
„No to nevím, ale taky jsem ještě
rozhovor
jako dítě chtěl být kosmonaut. (směje
pro Večerník
se) Tak uvidíme...“
 Právě teď chystáte novou desAneta
ku, která by měla vyjít již na začátku tohoto roku. O čem budou
DANĚČKOVÁ
nové písničky?
 V Prostějově nejste poprvé, ale „To je hodně různé. Většina mých
tentokrát se na Vás přišlo podívat písní má osobní podtext. Jsou z mého
opravdu hodně lidí. Jak jste si užil života a plné emocí. Část z nich je
vystoupení?
samozřejmě o lásce, o vztazích, zami-

PROSTĚJOV Pokud občas posloucháte rádio, nebo si zapnete
televizi,určitěužjstejménoPavel
Callta a jeho tvorbu zaslechli.
Mladý zpěvák z České Lípy si
cestičku do showbyznysu našel
i díky soutěži Československo
má talent. Teď už nikomu svůj
talent dokazovat nemusí, protože v únoru chystá svoje druhé album. Počátkem prosince
B  # % (   vystoupil na slavnostním roz    (       svěcení prostějovského stromu,
  '(  !
 +)7#  kde se jej Večerník rozhodl trochu vyzpovídat...

Oba obrazy budou zařazeny do sbírky města a v nejbližších měsících by
je veřejnost mohla spatřit v kavárně
a galerii v prostějovském zámku.
(mik, tok)

V pořadí již čtvrtý film ze ságy Insidious měl svou premiéru ve čtvrtek 4. ledna, do prostějovského kina ovšem
dorazil s jednodenním zpožděním. A protože horory mají
svou místní fanouškovskou základnu, nebylo překvapením, že sál opět zaplnila zejména zdejší mládež. Ačkoli
v kině při promítání hororu obvykle panuje nezaměnitelná dusivá atmosféra plná napětí a očekávání, vždy se vyskytne nemálo návštěvníků, kteří mají potřebu diskutovat
se svými sousedy o tom, jak moc se vylekali, a atmosféra je
tatam. Nejen v prostějovském kině je tomu tak takřka pokaždé. Tentokrát však diváky snímek zřejmě vtáhl natolik,
že na podobné výlevy skoro zapomněli. Hrůzyplný film
si tak všichni dozajista vychutnali do poslední kapky strachu. A někteří byli strachem ochromeni zřejmě do takové
míry, že po skončení filmu pádili ze sálu rychle pryč, aniž
si po sobě uklidili odpadky válející se po zemi.
A jak to vlastně bylo s tím filmem? Čtvrté a zřejmě již
poslední pokračování úspěšné série Insidious v divákovi

lovanosti a taky o depresích. Prostě
o věcech ze života, které se dějí každému.“
 Máte už za sebou řadu
úspěšných
songů
znějících každý
den z rádia. Který z nich je vám
nejbližší?
„Mám rád všechny, ale k těm nej-



oblíbenějším bych zařadil Zrzku, ve
které hledám krásnou zrzavou dívku
z tramvaje a představuji si s ní život.
Řekl bych, že moji fanoušci mají stejný názor.“ (úsměv)
 A pokud byste si měl vybrat
jedinou píseň od jiného zpěváka,
kterou byste zvolil?
„Tak to by byla asi What goes
around Justina Timberlaka, který

 !

je i zároveň mým nejoblíbenějším
interpretem.“
 Co v zimě plánujete kromě
přípravy alba?
„Už se nemůžu dočkat na sníh
a snowboard. Těším se, že si nakoupím novou výbavu a strávím na
snowboardu celou zimu. Třeba se
i s některými z fanoušků na svahu
potkáme.“ (úsměv)

společnost

milujeme vecerník
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polévku a padal velmi hustý mokrý sníh,“
podotkla Milada Sokolová ve chvíli, kdy
si pro první talíř s borščem a chlebem
přišel jeden z řady bezdomovců. V pátek
se pak před místním nádražím přišlo zahřát polévkou patnáct lidí bez domova.
„Zpočátku vždy chodí lidí bez domova
méně, kolem patnácti, ale je to vždy tím,
než si to lidé mezi sebou řeknou. Kapacitně chodilo pro polévku nejvíce lidí
v loňském březnu, i kolem třiceti. Jsem
velmi ráda, když se dostaví i mí přátelé
či lidé, kteří tomuto projektu fandí a přinesou lidem ovoce, sušenky, ale i domácí buchty. Až budu na konci února
děkovat za pomoc, myslím, že seznam
pomáhajících bude dlouhý,“ usmívá se
prostějovská zastupitelka, která Večerníku kromě vonící polévky ukázala ještě zásoby cukroví pro bezdomovce. „Myslím
si, že horká a hutná polévka s chlebem
je pro lidi bez domova přínosem. Ale
samozřejmě jim opět vyjdu vstříc a po
dohodě s Národním domem jistě někdy
zařadíme dršťkovou polévku nebo guláš,
a to ať již hovězí, nebo segedínský, stejně
jako v loňském roce. A díky tomu, že je-
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jich jídelníček je zpestřen právě různými
dobrotami od ostatních dobrovolníků,
prozatím jiné změny nehledám,“ vyjádřila se k plánovanému jídelníčku pro příští
dny Milada Sokolová. Jak ještě dodala,
polévky, které zpočátku zbývají, vozí do
Azylového domu pro osamělé rodiče
a děti, kdy si maminky vyběhnou s hrnci
pro polévku a hned ji s dětmi zkonzumují. „Myslím, že i taková pomoc je cílená
a správná,“ uzavírá Milada Sokolová.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Tříkolka s ekologickým provozem se stala
novým pomocníkem zahradníků v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem. Stroj slouží k přepravě osob i materiálu.
„Díky nízké hmotnosti, bezhlučnosti a elektrickému pohonu je tato
tříkolka značky Benycargo ideální technikou do mimořádně cenného
zámeckého parku,“ uvedla Renáta Fifková, tisková mluvčí Vlastivědného
muzea v Olomouci, které je správcem zámku. Tříkolka byla pořízena za
finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
(red)

byla rozdělena do pěti kategorií. Sympatičtí moderátoři Hana Štěpánová
a Dušan Binka v průběhu pěveckých
vystoupení děti vtipně uváděli a dělali
s nimi krátké rozhovory. Vše natáčelo
hned několik kameramanů. Úroveň vystoupení byla opravdu vysoká. Někteří
z vystupujících se doprovázeli na klavír
nebo kytaru, ti starší předvedli dokonce
vlastní písně. Jiní si porotu a diváky získali výběrem písně, profesionálním projevem na jevišti nebo trefným rozhovorem a zvonivým hláskem. Nechyběl ani
malý koncertní vstup mediálně známého zpěváka Marka Ztraceného, který
si svými písněmi získal nejen všechny
děti, ale i rodiče a hosty.
A jaké byly výsledky? Adéla Zahradníková v I. kategorii obsadila 3. místo, Mi-

roslav Oplocký ve II. kategorii 5. místo
a Tomáš Litera ve III. kategorii zvítězil.
Zpěváčci dostali diplomy, CD, poukázky na hodiny hlasové výchovy, upomínkové předměty, ale také možnost zpívat
s kapelou na koncertech po naší republice. Všichni ocenění od 1. do 5. místa
byli pozváni na listopadové koncerty vítězů. „Musím přiznat, že jsem se svými
žáky za ta léta už dost zažila, ať už to byly
soutěže celostátní, mezinárodní úrovně
v popovém, nebo lidovém zpěvu, Cena
Petera Dvorského, školní muzikály, natáčení CD do televize nebo rozhlasu, ale
tolik krásné energie, nadšení a souhry
dobrých lidí jako v Rakšicích u Moravského Krumlova jsem ještě neviděla!
Na vítězství jsme si nedělali velké ambice, jeli jsme tam s cílem to víceméně

jen okouknout, posbírat zkušenosti
a inspirace,“ svěřila se Lenka Literová ze
ZŠ Němčice nad Hanou.
Listopadové koncerty vítězů se konaly
14. listopadu v kinosále v Ivančicích
a 16. listopadu v Rakšicích u Moravského Krumlova. A byla to opět velká
a po organizační stránce profesionálně
zvládnutá paráda. „Chtěla bych poděkovat všem našim zpěváčkům za jejich
výkony, dále za pomoc Michalu Lenertovi, Miroslavu Oplockému, Bohumilu
Moudrému a především rodičům za
jejich veliké srdce a oporu. Je nám ctí,
že naše škola obstála i tentokrát v takové
konkurenci celostátní úrovně. Je to dobrá motivace pro naši další práci ve zpěvu, kterou děláme s láskou a pokorou,“
uzavřela Lenka Literová.
(mls)
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URČICE, PROSTĚJOV Druhou
adventní sobotu navštívil tucet členů SDH Určice Mikulášskou besídku zdravotně postižených dětí
Asociace Radost, která se konala
v Národním domě v Prostějově.
V pondělí před Štědrým dnem se
pak hasiči vypravili do domova důchodců v areálu staré nemocnice.
Členové SDH Určice si pro děti z asociace Radost připravili balíčky s ovocem a sladkostmi a čtyři velké pytle
s plyšovými hračkami, které byly vybrány formou sbírky při rozsvěcování
vánočního stromečku v Určicích. Aby

čase v roce,“ svěřila se Večerníku Lenka
Sosíková, pokladní SDH Určice.
Hasiči z Určic se do Prostějova ještě
vrátili. V pondělí 18. prosince 2017
někteří z nich navštívili Centrum sociálních služeb v areálu staré nemocnice
v Lidické ulici, aby zdejším klientům
předali vánoční balíčky. Společně
s nimi přišly i děti ze ZŠ Určice, které
si pro babičky a dědečky připravily
vystoupení. „Během Vánoc je namístě
udělat radost i těm nejstarším občanům, kteří si pozornost a poděkování
určitě zaslouží,“ uzavřela Sosíková.
(mls)
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byla atmosféra opravdu vánoční a pohádková, předaly tyto balíčky pohádkové bytosti jako medvěd, zajíc, sněhulák a paní Zima se svými pomocníky,
jakými byli sněhové vločky a skřítek.
Paní Zima pak zazpívala krásnou píseň
z oblíbené pohádky Ledové království,
kterou děti ihned poznaly. Starosta
sboru následně předal symbolický šek
na 7 500 Kč jako část výtěžku z dobrovolných sbírek na akcích SDH Určice
na podporu činnosti asociace. Celé
odpoledne zakončilo losování o živého kapra. „Největší odměnou pro nás
byly rozzářené oči dětí v nejkrásnějším

Dárky předávali v Národním domě i v areálu staré nemocnice

NADÌLOVALI dìtem i seniorùm

PROSTĚJOV Letošní ročník
soutěže MissOK 2018 se nezadržitelně blíží. A je se opravdu
na co těšit! O titul královny
„opravdové krásy“ se mohou
totiž ucházet dívky, které jsou
studentkami kterékoliv střední
školy v Olomouckém, Zlínském
nebo Jihomoravském kraji.
„MissOK je krásná soutěž. Od
castingu až po samotné vyhlašování
jsem si ji užívala naplno. Holkám,
co o účasti uvažují, tuto soutěž vřele
doporučuji. Nejen, že získají cenné zkušenosti, ale také zažijí super
zážitky, na které budou rády vzpomínat. Kdybych mohla, přihlásila bych se znovu a prožila v této
soutěži nové zážitky,“ prozrazuje
s úsměvem na tváři Lucie Henslová,
vítězka minulého ročníku MissOK.
„Holky, nebojte se a přihlaste se.
MissOK není jen obyčejná soutěž
krásy, jde také o talent, šarm a dovednosti, tak nám je přijďte ukázat
a zažijte neopakovatelné zážitky.
O nic nejde, je potřeba soutěž
aspoň zkusit. Zároveň si zpestříte
uzavřené pololetí a aspoň na chvíli
si odpočinete od každodenních
povinností do školy,“ promlouvá
k dívkám Roman Štěpánek, ředitel
soutěže. Kromě toho, že MissOK
2018 expanduje na Moravu, bude
celá soutěž větší a rozmanitější.
„Během následujícího půl roku nás
čekají castingy, tři krajská semifinálová kola a finálový galavečer,

na kterém se mezi sebou utkají ty
nejlepší dívky z celé Moravy,“ prozrazují organizátoři MissOK.
Jako první přijdou na řadu
castingy ve třech krajských městech, které se budou konat koncem ledna a počátkem února.
Již od pondělí 18. prosince 2017
se lze hlásit prostřednictvím formuláře na webové stránce www.
missok.cz. Aktuality je rovněž
možné sledovat na facebookových stránkách MissOK a instagramu missok_2018.

Středoškolačky mohou
HASIÈI z Urèic o Vánocích zabodovat
v nové soutěži krásy

NĚMČICE NAD HANOU V polovině října loňského roku se do malé
vesničky u Moravského Krumlova
sjelo přes sedm desítek mladých
zpěváků z dvaatřiceti základních
a středních škol z celé České republiky. Konal se tam XIX. ročník celostátní pěvecké soutěže Lyra 2017!
Mezi soutěžícími se rozhodně neztratila ani výprava ze ZŠ Němčice
nad Hanou. Tomáš Litera dokonce
dokázal v jedné z pěti kategorií zvítězit.
V porotě pěvecké soutěže Lyra 2017
zasedli zkušení hudebníci, skladatelé,
operní a operetní pěvkyně z JAMU:
Beata Blašková, Ksenia Suprunovich,
Miroslav Velinský, Bořivoj Švéda a oblíbený zpěvák Marek Ztracený. Soutěž

6RXWøæVHSRRUJDQL]DêQËVWU¿QFHY\]QDêRYDODQHEÛYDORXSURIHVLRQDOLWRX
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Večerník se byl na vlastní rozdávání polévek podívat v pátek před polednem.
Milada Sokolová tentokrát z kuchyně
Národního domu přivezla plnou nádobu boršče! „Tento projekt se rozjíždí již
třetím rokem a je pravdou, že v předešlých dvou letech jsme rozdávali polévku
vždy v měsících únor a březen. Možná je
to pocitové, ale zdá se mi, že letos je zima
přeci jen zimou, což nám dokázalo počasí 2. ledna, kdy jsme poprvé rozdávali

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Už v úterý 2. ledna byl
zahájen třetí ročník charitativní akce
v podobě rozdávání teplých polévek
a dalších pokrmů lidem bez domova
před místním nádražím v Prostějově.
Když před třemi lety přišli studenti
Gymnázia Jiřího Wolkera s tímto charitativním nápadem, okamžitě ho zastřešila a zorganizovala prostějovská
zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada Sokolová. Letos se rozhodla akci
oproti předešlým zvykům zahájit
o měsíc dřív.

„Letos jsme začali o měsíc dřív,“ konstatuje Milada Sokolová

Polévky už bezdomovcům „šmakují“! V zámeckém parku pomáhá
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vil odhodlaně hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada.
Hned sobotní mač na severu Moravy
přitom nemusí být vůbec jednoduchý.
Frýdecko-místecké družstvo sice figuruje v průběžné tabulce UNIQA extraligy až na šesté pozici a drží vyrovnanou
bilanci vítězství i porážek, nicméně
svou kvalitu jistě má. Spoléhá na dvojici
polských legionářek Izabela Blasiak +
Agnieszka Mitrega, smečařky Danielu
Pavelkovou s Adélou Borovcovou, ostravskou posilu Markétu Kukučovou,
blokařku Kateřinu Kvapilovou či na
libero Natálii Radivojevičovou.
V prvním vzájemném střetu téhle
sezóny Prostějovanky nastoupily
v kombinované sestavě a zpočátku
měly značné problémy, než otočily
nepříznivý vývoj úvodní sady. Nakonec 11. listopadu triumfovaly 3:0
(19, 15, 10). „Ve Frýdku někdy bývá
bouřlivější divácké prostředí, tím víc
si musíme dát po návratu z Itálie pozor na jakékoliv podcenění. Věřím
ale, že holky k zápasu přistoupí zodpovědně a projeví se naše týmová
síla,“ řekl Čada.
Odolnost fyzickou i psychickou budou jeho svěřenkyně prokazovat hned
druhý den při nedělním souboji na
vlastní půdě proti Liberci. Na ten Hanačky nemají moc dobré vzpomínky,
neboť právě pod Ještědem ztratily dosud jediný ligový bod. Pětadvacátého
listopadu tam dokonce zaostávaly 1:2
na sety a zdálo se, že směřují k výsledkovému krachu, než řežbu výborným
závěrem otočily na 2:3 (-19, 16, 27,
-18, -2) z pohledu Severočešek.
Ty mají v kádru francouzskou nahrávačku Laurianne Delabarre, členky
slovenského nároďáku Luciu Mikšíkovou a Romanu Kriškovou, schopné blokařky Kateřinu Kohoutovou
+ Lauru Holubcovou, úderné účko
Romanu Staňkovou nebo reprezentační libero ČR Veroniku Dostálovou.
Ne náhodou měl ambiciózní nováček
nejvyšší české soutěže skvělý start do
sezóny, a byť momentálně klesl na
páté místo, určitě patří do okruhu medailových kandidátů.
„Sami na vlastní kůži jsme poznali, že
Liberec je hodně nebezpečný soupeř
a dokáže hrát velice kvalitní volejbal.
My teď s ním navíc nastoupíme ke svému třetímu zápasu v pěti dnech, tím
pádem je třeba počítat s jistou únavou
i možnými komplikacemi. Uvidíme,
nakolik se nám podaří protočit sestavu, aby jednotlivé hráčky nebyly přetížené, a současně jsme neměli vážné
potíže s dosažením vítězství. Za tím
každopádně půjdeme,“ ujistil kouč vékáčka.
(son)
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KCTM Volejbal Vysočina - VK Prostějov 3:1 (18, 22, -20, 23) a 3:0
(23, 20, 18)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Weidenthalerová, Dudová, Kociánová, Baláková, Brodzianska, libero Kocourková. Střídaly: Slavíková, Boudová, Krátká, Bartošíková, Hradilová,
Marvanová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Soupeř nás překvapil bojovnou hrou
a silnou obranou v poli, na které jsme
si vylámali zuby. Dělali jsme spoustu
vlastních chyb a nebyli schopni ubránit dvě domácí hráčky, na kterých to
Jihlava měla postavené. Tohle se nesmí stávat, proto přišel trest. A ztráta bodů, s nimiž jsme počítali. Tím
jsme si zkomplikovali situaci směrem
k nadstavbě a musíme se zamyslet,

SG LD Brno - VK Prostějov 3:2 (21,
-15, -25, 24, 7) a 3:0 (17, 19, 17)
Sestava Prostějova v prvním utkání: Komínková, Jurčíková, Dudová,
Hůsková, Palová, Krejčiříková, libero
Přecechtělová. Sestava Prostějova
v druhém utkání: Komínková, Jurčíková, Dudová, Hůsková, Svobodová,
Krejčiříková, libero Skládalová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Herně se zvedáme, zdravotně bohužel ne. Zase chyběla celá řada nemocných děvčat, přesto jsme však v úvod-
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co dál. Hlavně je potřeba nastartovat
chtíč, bojovnost i chuť vítězit.“
Extraliga juniorek ČR 2017/18,
skupina B - pořadí po 14. kole: 1.
Brno 33, 2. Prostějov 26, 3. Šternberk
26, 4. Přerov 21, 5. Vysočina 20, 6. Ostrava 6, 7. Kadetky ČR 3.

ním zápase sahali po tříbodovém
vítězství. Dva mečboly za stavu 2:1
na sety a 24:22 ale zůstaly nevyužity
vinou našich vlastních chyb, které rozhodly celé střetnutí. Do odvety Brno
posílilo sestavu, a byť jsme my hráli
možná ještě lépe než napoprvé, nestačilo to tentokrát ani na jednu získanou
sadu. Přesto je na družstvu patrný výkonnostní posun nahoru, na čemž teď
hodláme stavět během dlouhé pauzy.
Budeme hodně pracovat a snad se
i uzdravovat.“
Extraliga kadetek ČR 2017/18,
skupina B - pořadí po 14. kole: 1.
Šternberk 42, 2. Brno 30, 3. Přerov 19,
4. Frýdek-Místek 17, 5. Ostrava 13, 6.
Prostějov 5.
Nyní mají obě soutěže dlouhou přestávku a pokračují až o víkendu 20.
a 21. ledna, kdy prostějovské juniorky
i kadetky přivítají doma Ostravu. (son)

PROSTĚJOV Sotva si hlavní trenér
volejbalistek VK Prostějov pochvaloval na přelomu roku dobrý zdravotní
stav svých svěřenkyň, už přišla v tomto
ohledu první komplikace nového letopočtu 2018. Naštěstí by však nemělo
jít o nic vážného.
Konkrétně se stalo to, že během pátku
5. ledna onemocněla blokařka Veronika
Trnková. „Verču postihla vysoká teplota,
celkově jí nebylo vůbec dobře a hned

putovala na vyšetření k lékaři. Ten nasadil
antibiotika a teď čekáme, co se z nemoci
přesně vyvrbí. Já věřím, že to nebude nic
hrozného a Trnec s námi normálně pojede do Itálie k zápasu evropské Champions League,“ informoval kouč Miroslav
Čada.
Že na tom stabilní členka základní sestavy není zase tak zle doložila její osobní
přítomnost na sobotním extraligovém
duelu doma proti KP Brno. Do střetnu-

tí Trnková samozřejmě nezasáhla a ani
se nerozehrávala, jen seděla na tribuně.
A občas střídmě povzbudila své výborně
hrající parťačky.
„Ta nemoc přišla náhle, včera mi bylo fakt
mizerně. Ale teď už beru antibiotika a cítím se mnohem líp, i když úplně dobře mi
samozřejmě není. Holky mi však pomohly tím, jak skvěle zvládly utkání s Brnem,“
opatrně se usmívala sice pobledlá, leč optimisticky naladěná Veronika.

S cestou do Trevisa za bitvou na hřišti Imoco Conegliano počítala. „Snad
se můj stav bude postupně zlepšovat.
Podstatné je, abych dobře přečkala
tu dlouhou štreku autobusem. Ale jedeme na etapy, což by mělo pomoct.
Zápas Ligy mistryň bych nerada vynechala, na druhou stranu určitě nastoupím pouze v případě, pokud na to budu
zdravotně mít,“ zdůraznila dvaadvacetiletá střeďačka.
(son)

ale pro středeční bitvu v Itálii by měla být fit

Veronika Trnková vynechala KP kvůli nemoci,

PROSTĚJOV Konec tohoto kalendářního roku mají mladé volejbalistky hrající nejvyšší tuzemské
soutěže ve věkových kategoriích
U19 a U17 zápasově dost nenaplněný. Po dvou volných víkendech
nastoupily k duelům 7. dvoukola
extraligy ČR 2017/18, jež zároveň
byly jejich posledním loňským vystoupením.
Prostějovské juniorky přitom vůbec nezvládly souboje v Jihlavě, kde nečekaně
dvakrát podlehly tamní Vysočině bez
jediného získaného bodu. V tabulce základní skupiny B sice zůstaly druhé, ale
pronásledovatelé se hodně přiblížili. Kadetky vékáčka měly v Brně velkou šanci
přerušit dlouhou sérii porážek, leč v závěru úvodního střetnutí na jihu Moravy
neproměnily dva mečboly. Nakonec tak
přivezly pouze bodík a v průběžném pořadí jsou dál jasně poslední.

potvrdily zlepšení málem vyhraným duelem v Brnì

Juniorky hodnì zklamaly na Vysoèinì, kadetky

PROSTĚJOV Nahuštěný program jako při sérii play-off čeká
v tomto týdnu a zejména o nejbližším víkendu prostějovské
volejbalistky. Ty nastoupí do extraligového střetnutí dva dny po
sobě. Nejprve v sobotu 13. ledna
od 17.00 hodin k duelu 14. kola
soutěže na hřišti TJ Sokol Frýdek-Místek, poté v neděli 14. ledna ve
stejný čas k předehrávce 17. dějství doma s Duklou Liberec.
Tomuto dvojboji navíc předchází
už ve středu 10. ledna přetěžká bitva evropské Champions League
na palubovce Imoco Conegliano.
„To znamená, že pocestujeme do
Itálie a potom zase zpět, abychom
před oběma víkendovými zápasy
měli jediný celý den na přípravu.
Což samozřejmě bude velmi náročné, ale musíme to zvládnout,“ pra-

Sobota ve Frýdku-Místku, neděle proti Liberci
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Prostějov (son) - Možná zlomový
dvojzápas celé sezóny mají před sebou volejbalistky TJ OP Prostějov.
V sobotu 13. ledna od 10.00 a 14.00
hodin hostí v letní hale u velodromu
v 19. + 20. kole 2. ligy žen 2017/18
celek TJ Odry. A Hanačky nutně potřebují dvě vítězství, aby se odlepily
z posledního místa průběžné tabulky
skupiny C.
Celý aktuální ročník odstartovalo
ópéčko porážkami právě na půdě
oderského nováčka soutěže, načež se
mu celý podzim nedařilo herně ani
výsledkově. Hráčsky obměněný, výrazně omlazený i viditelně oslabený
tým dokázal z osmnácti dosavadních
střetnutí vyhrát jen tři a s devíti získanými body jasně uzavírá desetičlenné
pořadí.
Výběr trenéra Ladislava Sypka však
zatím nic nebalí. Během současné
zápasové přestávky trvající déle než
měsíc se snažil a nadále snaží v rámci
možností připravit co nejlépe na druholigové pokračování, aby šla nahoru
jak výkonnost týmu, tak v souvislosti
s tím i bodové konto. Pro vyhnutí se
případné baráži o záchranu potřebují ženy OP vystoupat minimálně na
osmé místo.
Druhá liga žen, skupina C 2017/18
– pořadí po 18. kole: 1. Opava 45, 2.
Nový Jičín 43, 3. Kylešovice 41, 4. Ostrava B 35, 5. Juliánov 27, 6. Vsetín 23,
7. Odry 18, 8. Bílovec 16, 9. Šlapanice
13, 10. OP Prostějov 9.
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Prostějov (son) - Leden je zřejmě
měsícem, během kterého slaví narozeniny nejvíc známých osobností
volejbalu z Prostějovska. Ať už minulosti, či současnosti. Pojďme si ve
stručnosti projít, kdo všechno v nejbližší době přidá další rok ke svému
věku.
9. ledna Ondřej Hubáček (35)
– PR manažer VK Prostějov. 10.
ledna Lukáš Miček (31) – statistik
a mládežnický trenér VK Prostějov.
11. ledna Věra Štaudrová Kuncová
(71) – bývalá hráčka TJ OP Prostějov. 12. ledna Pavel Navrátil (66)
– lékař VK Prostějov a někdejší hráč,
trenér i funkcionář, Mirka Lenzová
Zbudilová (66) – bývalá hráčka TJ
OP Prostějov, Kateřina Nováková
Goldemundová (56) – někdejší hráčka TJ OP Prostějov. 15. ledna Tomáš
Rak (40) – masér VK Prostějov. 18.
ledna David Lisický (37) – fyzioterapeut VK Prostějov, Vladimír Ječmínek (86) – bývalý trenér a činovník
Agrostroje Prostějov i Galy Prostějov.
Všem jubilantům samozřejmě gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví! Na závěr pak doplňme, že jeden
z oslavenců Pavel Navrátil od pátku
5. ledna až do 5. března vystavuje své
fotografie krajiny a přírody ve vestibulu Střední odborné školy Prostějov.
Výstava má název Cestou necestou.
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Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

Marek
SONNEVEND

původní reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV První soutěžní zápas obou sobotních protivníků v kalendářním roce 2018
vyzněl naprosto hladce pro favorizované volejbalistky VK Prostějov. Ve své hale předčily
kolektiv Králova Pole rozdílem více než jedné
třídy a téměř perfektním výkonem mu v žádném ze tří setů utkání 13. kola UNIQA extraligy žen ČR 2017/18 nedovolily přesáhnout ani
patnáct dosažených bodů. Tím pádem se zrodil výsledek, který lze bez přehánění označit za
brněnský debakl.

V úvodní polovině zahajovací části jakoby na hřišti existovalo pouze jedno družstvo. Hostům totiž
nešlo absolutně nic a vyráběli hromadu chyb nevynucených i těch způsobených prostějovským
tlakem, který byl opravdu velký. Domácí plejerky
do střetnutí vtrhly pořádně nažhavené, hned od
prvního míče předváděly skvělý výkon (4:0).
Zejména při účinném servisu Emonts se povedla
devítibodová šňůra až na 13:1 (!), načež konečně
předvedly něco pozitivního i Jihomoravanky. Jejich vzepětí však trvalo pouze chvíli, konkrétně při
dotažení na 16:7. Pak již znovu úřadovala vysoká
kvalita vékáčka ve všech činnostech, tudíž soupeř
jen o fous unikl jednociferné nakládačce – 25:10.
Další slabou pasáž si zakřiknutý celek KP vybral
brzy po startu druhého dějství, kdy slibný odpich
(1:2) okamžitě vystřídal nový nápor precizně hrající Čadovy družiny (8:3). Premiérový skutečně
vyrovnaný úsek přišel teprve od stavu 13:6. Roj-

3:0
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Bodový vývoj – první set: 4:0, 13:1, 14:4,
16:5, 16:7, 19:8, 24:9, 25:10. Druhý set: 0:1,
3:2, 8:3, 9:5, 11:5, 13:6, 19:13, 21:13, 24:14,
25:15. Třetí set: 1:0, 1:2, 3:2, 5:3, 7:4, 9:7, 11:7,
11:9, 13:9, 18:10, 20:13, 22:13, 24:14, 25:15.
kovy svěřenkyně se viditelně zlepšily ve většině
činností, zatímco ženy VK vzhledem k jasnému
průběhu duelu možná podvědomě trochu polevily. Výsledkem bylo pravidelné ztrátování, jež
zastavilo skóre 19:13. Koncovka následně vyzněla
opět ve prospěch suverénního favorita – 25:15.
Nečekaně jednoznačný mač sváděl k domněnce,

VK PV
KP BR
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že může nastat dramatická zápletka. Zkraje třetího
dílu to tak i vypadalo (1:2), ovšem jakmile Hanačky zase naplno zabraly, rychle získaly uklidňující
náskok 7:4. Nicméně žádný válec se pak nekonal,
vyslankyně Králova Pole se chytily. A konečně
fandové viděli několik dlouhých a zároveň hezkých výměn, kterých se do té doby urodilo coby

pověstného šafránu. Leč ani tentokrát rovnocenný
boj dlouho nevydržel, místo něj se na palubovku
vrátila domácí převaha (11:9 – 18:10). A precizní
výkon celého družstva úřadujících mistryň republiky vyústil v jeho nadmíru vysoký triumf – 25:15.
Statistiky z utkání a výsledkový servis UNIQA
extraligy najdete na straně 22

*  `[[(W #$
„Holky zahrály výborně, od začátku až do konce odvedl celý tým výborný výkon. Soupeře jsme díky
tomu jasně předčili ve všech činnostech a dosáhli zaslouženě hladkého vítězství. S naší hrou i dosaženým výsledkem jsem spokojený.“
*X $ W
„Z naší strany to bylo dost odevzdané. Není lehké hrát proti tak silnému družstvu, jaké má
Prostějov, a nám se po vypadnutí ze zápasového rytmu vůbec nedařilo mu vyrovnaně čelit.
Prostě jsme tady nezahráli dobře.“



Brno na Tři krále dostalo pořádnou výslužku

PROSTĚJOV S ohledem na fakt,
že je KP Brno čtvrté v extraligové
tabulce a patří mezi adepty na zisk
medaile, měl jeho sobotní duel
v hale Sportcentra DDM až překvapivě jednostranný průběh. Prostějovské volejbalistky totiž vystřihly
skvělý kolektivní výkon a soupeřkám toho moc nedovolily.
Více na webu www.vecernikpv.cz!

Perfektně zahrál
CELÝ TÝM VK,
nejlépe Emonts

Fabris, na blocích vysoké věže Robin de
Kruijf z Nizozemska a Anna Danesi z Itálie, zatímco celou hru skvěle řídí z pozice
nahrávačky polská jednička Joanna Wolosz,“ představil Čada středečního soka
svého kolektivu.
Recept na dalšího velkého favorita se
prý hledá velmi složitě. „Studovali jsme
Imoco na videu a najít jakékoliv slabiny
v podstatě není možné. Oni hrají směrem
do ofenzivy strašně rychle, jejich obrana
se překonává hrozně složitě jak na síti přes
vysoké bloky, tak v poli, kde toho spoustu vyberou defenzivními zákroky. Navíc
italské kluby jsou vyhlášené svou propracovanou taktikou, zde se o ni konkrétně
stará uznávaný kouč Daniele Santarelli.
Celkově jde o ohromně silného i právem
sebevědomého soupeře,“ charakterizoval
Čada.
Přesto Hanačky zbraně předem rozhodně nesloží. „Mnohokrát v minulosti a naposledy proti Fenerbahce jsme se přesvědčili, že vyrovnaně se dá alespoň část
utkání hrát s každým, byť by šlo o sebevíc
favorizovaný tým. Zase musíme podávat
i útočit na samotné hraně rizika, nebát
se a jít do toho absolutně naplno. Plus co
nejlépe bránit a především důsledně dodržovat stanovenou taktiku. Jedině vynikajícím výkonem celého našeho družstva
můžeme dospět k úspěchu, třeba aspoň
dílčímu. Co konkrétně by to mohlo být –
jestli opět zisk setu nebo přímo senzační
vítězství – o tom nechci spekulovat. Uvidíme, jak bude samotné střetnutí vypadat
a vyvíjet se,“ uzavřel Čada.
Živý videopřenos atraktivního mače
Imoco Conegliano – VK Prostějov můžete sledovat na internetovém portálu
www.laola1.tv!

vecerník
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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Třetí nejvyšší výhru této sezóny
zaknihovaly prostějovské volejbalistky v sobotu proti Brnu.
Královo Pole vykleply celkovým
poměrem míčů 75:40, přičemž
jasněji v aktuálním ročníku
smetly pouze doma Šternberk
(75:27) a venku Olymp Praha
(75:32). Jihomoravanky přitom
obhajují extraligový bronz a mají
svou kvalitu.

3
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Vedení VK Prostějov v létě stavělo tým, který měl mít potenciál prosadit
se v evropském CEV Cupu. S postupem do základní skupiny Champions
League se reálně nepočítalo a naopak bylo v plánu upřít veškeré úsilí k dosažení možná historického úspěchu ve druhém nejvyšším poháru klubového
kontinentu.
Na základě dosud velmi kvalitní hry hanáckého družstva během tohoto ročníku je
evidentní, že pokud by svěřenkyně Miroslava Čady neměly vyloženou smůlu na
los, mohly v CEV Cupu skutečně pomýšlet třeba na postup do čtvrtfinále, možná
ještě dál. Což by se nesmazatelným písmem zapsalo do oddílových análů.
Osud však tomu chtěl jinak a vékáčko se nyní musí rvát v objektivně nejtěžší
grupě Ligy mistryň, kde při minimální míře soudnosti nemá na postup do play-off. Takový stav věcí musí být pro celý kolektiv šampiónek České republiky
svým způsobem frustrující, přesto však není možné předem cokoliv balit či
vzdávat. A prostějovský mančaft rozhodně nic takového ani nedělá.
Naopak si směle troufá i na extrémně silné giganty, což je super zpráva. Doma
proti Fenerbahce Istanbul nebyl daleko od senzačního dotažení mače do tiebreaku a teď hodlá pořádně prohnat i dva momentálně nejlepší celky Itálie při obou
svých výpravách na Apeninský poloostrov. Právě tohle duo střetnutí ukáže, na
co současný výběr VK opravdu má.
Jestli zůstane jen u dílčího škádlení papírově lepších kolosů při opakovaných
porážkách, nebo na konto klubu z Hané přibude nějaký ten mega skalp za mimořádně cenné(á) vítězství. Ať tak či onak, všechny zbývající bitvy našich volejbalistek v Champions League budou jistě úžasným zážitkem, na který se strašně
moc těším. A věřím, že vy také.

Marek Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Po zápasové přestávce jsme chtěly do nového roku vstoupit co nejlépe, a to se v sobotu
proti Brnu stoprocentně povedlo. Tentokrát jsme zvládly na vysoké úrovni celé utkání bez
jakýchkoliv výpadků, náš výkon byl opravdu kvalitní. Soupeř samozřejmě nehrál moc
dobře a příliš nás neprověřil, ale myslím si, že z velké části jsme si zápas usnadnily my samy
tím, jak dobře se nám dařilo hrát. Určitě se vyplatilo, že jsme okolo svátků neměly až tolik
volna a poctivě pracovaly v přípravě. Vypadá to, že formu máme navzdory pauze kvalitní,
ale víc ukáže teprve nejbližší souboj v Itálii. Conegliano je velice těžký protivník, svou silou
určitě srovnatelný s Fenerbahce Istanbul. V Trevisu tak můžeme jedině překvapit, o což se
na maximum pokusíme. Po návratu domů je pak potřeba stoprocentně zvládnout náročný
program se dvěma extraligovými zápasy ve dvou víkendových dnech. Dohromady s dlouhým cestováním to nebude lehké, ale věřím, že si s tím poradíme.“
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Italská liga zvaná Serie A1 dlouhodobě patří v ženském volejbalu k nejkvalitnějším národním soutěžím jak
v Evropě, tak ve světě. V posledních
letech šla její úroveň vinou ekonomické recese některých dříve silných
klubů (Bergamo, Casalmaggiore,
Pesaro) možná trochu dolů, ale pořád má právem velký zvuk. A nadcházející soupeř prostějovských volejbalistek v evropské Champions
League, kterým ve středu bude Imoco Conegliano, ligu v Itálii průběžně
vede těsně před dalším protivníkem
VK v Lize mistryň, jímž bude Gorgonzola Novara. Conegliano přitom
za dvanáct dosavadních kol ztratilo
pouhé čtyři body, zatímco Novara
šest. Hanačky tedy narazí na skutečnou extratřídu. Pro zajímavost uvádíme aktuální pořadí A1 žen: 1. Imoco
Conegliano 32, 2. Gorgonzola Novara 30, 3. Savino Scandicci 27, 4. Busto
Arsizio 24, 5. Saugella Monza 19, 6.
Nordmeccanica Modena 18, 7. Mycicero Pesaro 18, 8. Bisonte Firenze
14, 9. Pomi Casalmaggiore 13, 10.
Sab Legnano 11, 11. Foppapedretti
Bergamo 9, 12. Lardini Filottrano 4.
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ŽHAVÁ NOVINKA

Výkon německé smečařky v sobotním utkání ženské extraligy proti KP Brno, to byla pastva pro
oči. Lauře se skvěle dařilo úplně ve všem (snad
jen kromě bloků) a zaznamenala 16 bodů, tedy
jasně nejvíc ze všech volejbalistek v duelu. Čtrnáct vítězných útoků provázela vysoká úspěšnost zakončení 67 procent, také z přihrávky
vyšla vzhledem k úspěšnosti 64 procent výborně. A navíc přidala dvě esa. Dohromady to
dalo celkovou užitečnost +12 i největší osobní
příspěvek k suverénnímu vítězství 3:0. Poté, co
šestadvacetiletá Emonts na podzim strávila dva
týdny doma v Německu s operovaným manželem, se už před Vánocemi dostávala do slibné formy, která vygradovala nyní jejím zřejmě nejkomplexnějším zápasovým představením sezóny.
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VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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25:13, 25:18, 20:25, 25:14. „Kromě třetího setu šlo o jednoznačnou partii ve prospěch domácího mančaftu, který táhne
několik známých hvězd. Na smeči nejlepší útočnice reprezentace USA Kimberly
Hill a mexická ranařka Samantha Ramos,
na účku výborná Chorvatka Samanta
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„Conegliano je podobný případ jako
Novara. Také šlo za poslední roky
ohromně nahoru, letošní účast ve
finále Champions League hovoří
sama za sebe. Prostě další absolutně
špičkový klub nejvyšší mezinárodní
úrovně, na který narazíme a jenž disponuje velkou hráčskou silou.“

v nich herně daří. My jsme to však zvládli výborně z veškerých hledisek. Všechny
holky zahrály velice dobře a díky tomu
byl náš týmový výkon skvělý,“ konstatoval spokojený kouč Prostějova Miroslav
Čada.
Jeho svěřenkyně si dokázaly poradit i s jednou citelnou absencí, když
v pátek den před utkáním náhle onemocněla blokařka Veronika Trnková.
„Do sestavy místo ní naskočila Gabika
Kozmík a vedla si na jedničku. Pochvalu ale zaslouží úplně celý mančaft
v čele s Laurou Emonts, jejíž dnešní
výkon měl opravdové grády. V období
okolo uplynulých svátků jsme v přípravě hodně pracovali a myslím, že to
bylo vidět,“ zmínil Čada tréninkovou
dřinu před Novým rokem i po něm.
Smetení jihomoravské ekipy ovšem nechtěl příliš přeceňovat hlavně s ohledem
na obrovskou sílu nejbližšího protivníka,
kterým ve středu bude Imoco Conegliano. „V rámci možností jsme se na extrémně náročnou bitvu evropské Champions
League naladili optimálně. Samozřejmě
však víme, co nás v Itálii čeká a že to tam
budeme mít strašně těžké. Brnu se pod
naším tlakem vůbec nedařilo, zatímco teď
musíme očekávat podobně velký tlak od
Conegliana. Půjdeme do toho s otevřeným hledím,“ uvažoval Čada.
V čele extraligového pořadí nyní vékáčko
trůní s náskokem už devíti bodů. Vzájemný střet třetí Ostravy s druhou Olomoucí
byl totiž odložen na pondělí 15. ledna
večer před televizní obrazovky. Na čtvrté
pozici setrvalo Královo Pole, k němuž se
na jediný bodík přiblížil pátý Liberec díky
hladkému triumfu nad nulově posledním
Fénixem Brno 3:0 (13, 12, 13). Šestý zůstal Frýdek-Místek, ačkoliv i jeho utkání
na půdě devátého Šternberka se odložilo,
konkrétně na pátek 12. 1.
Uplynulou sobotu se tudíž hrál již pouze mač tabulkových sousedů, ve kterém
osmý Přerov po více než dvouhodinovém dramatu udolal sedmý Olymp Praha
3:2 (-11, 16, -12, 18, 11). „Jsem šťastný za
družstvo i realizační tým a také za fanoušky. Vítězství jsme si vzhledem k odvedené
práci zasloužili,“ neskrýval radost přerovský lodivod Radim Vlček. „Bylo to utkání
jako na houpačce. Určitě jsme měli na víc
než jeden bod, ale síla našeho družstva je
taková, jaká je,“ povzdechl si kormidelník
PVK Stanislav Mitáč.
Kompletním 14. kolem bude aktuální
ročník UNIQA extraligy žen pokračovat
v sobotu 13. ledna.
(son)

PROSTĚJOV Jak už jsme exkluzivně informovali před týdnem, hráčský kádr volejbalistek VK Prostějov
opouští mladá univerzálka Sarah
Cruz, která zkusí štěstí na univerzitě
v USA. Za moře odlétá ve středu 10.
ledna a sobotní duel s KP Brno tak
pro ni byl momentálně posledním
v dresu hanáckého klubu.
Navzdory až překvapivě jasnému průběhu
střetnutí však do hry nezasáhla. „Aspoň

v závěru by ji tam kouč mohl na chvíli pustit, ne?“ To prohodil zkraje třetího setu Sářin otec, když společně s její matkou z hlediště pozorně sledovali extraligový mač.
Pan Cruz to přitom nemyslel vůbec zle,
naopak je všeobecně znám jako pozitivní
a neustále dobře naložený hecíř. Ostatně
i během prostějovské derniéry jeho dcery sršel výbornou náladou, snažil se rozproudit atmosféru, pořád vymýšlel nějaká
šméčka a na svou ratolest dělal různé opič-

ky. Až ho musela manželka trochu krotit.
Pokud se vrátíme do vážnější roviny, tak
za odcházející druhé účko nemá dosud
vékáčko náhradu. „Hledáme někoho
vhodného, ale není to zrovna jednoduché.
Aby k nám někdo přišel v polovině sezóny
na místo druhé univerzálky, muselo by
nejspíš jít znovu o mladou hráčku, která
si bude vědoma toho, že nedostane příliš
mnoho zápasových příležitostí,“ upozornil
hlavní lodivod Miroslav Čada.

Alespoň pro některé tréninky „A“-družstva
však má situaci vyřešenou. „Do přípravy se
s námi zapojí juniorka Aneta Weidenthalerová, abychom během herních tréninků
mohli nastupovat šest na šest, což je důležité. Současně budeme dál hledat novou
hráčku do 31. ledna, kdy je uzávěrka přestupů. Klidně je ovšem možné, že v současném složení bez Sáry a s Anetou naskakující do přípravy zůstaneme až do konce
sezóny,“ připustil Čada.
(son)

Za odcházející Cruz náhrada zatím není

PROSTĚJOV Poslední dvě střetnutí nejvyšší tuzemské soutěže
před Vánocemi sice prostějovské
volejbalistky vyhrály nad Olomoucí
i v Ostravě 3:0, ale měly přitom s medailovými kandidáty hodně starostí.
Buď v celém duelu (UP), či během
jeho podstatné části (TJ). V úvodním souboji UNIQA extraligy ČR
2017/18 po sváteční přestávce se nic
takového neopakovalo, byť na druhé
straně sítě stálo KP Brno coby další
potenciálně nebezpečný sok.
Ženy VK však tentokrát panovaly měrou vrchovatou, a to od samotného
počátku až do úplného závěru. Pouze
v některých pasážích dokázalo Královo
Pole držet krok, jinak byla převaha domácího kolektivu drtivá. „První zápasy
po delší pauze bývají ošidné a ne vždy se

První zápas po pauze jsme zvládli výborně, chválil
Čada. A Prostějov vede extraligu již o devět bodů
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Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali

Hráčský kádr: nahrávačky Athina Papafotiou (Řecko, 28 let, 180 cm, 67 kg) a Joanna Wolosz
(Polsko, 27 let, 181 cm, 65 kg), blokařky Robin De Kruijf (Nizozemsko, 26 let, 193 cm, 79 kg),
Raphaela Folie (Itálie, 26 let, 185 cm, 69 kg), Laura Melandri (Itálie, 22 let, 187 cm, 73 kg)
a Anna Danesi (Itálie, 21 let, 195 cm, 77 kg), smečařky Kimberly Hill (USA, 28 let, 193 cm, 72
kg), Megan Easy (USA, 29 let, 191 cm, 70 kg), Samantha Bricio Ramos (Mexiko, 23 let, 188 cm,
60 kg) a Elisa Cella (Itálie, 35 let, 186 cm, 72 kg), univerzálky Samanta Fabris (Chorvatsko, 25
let, 188 cm, 79 kg) a Anna Nicoletti (Itálie, 21 let, 193 cm, 85 kg), libera Monica De Gennaro
(Itálie, 30 let, 172 cm, 62 kg) a Silvia Fiori (Itálie, 23 let, 162 cm, 60 kg)

Největší soupeř Novary.
Země: Itálie
Rok založení: 2012
Klubové barvy: modrá a žlutá
Domácí hala: Pala Verde
Treviso (kapacita 5134 diváků)

Nový a teprve pět let existující klub vyrostl na základech zkrachovalého subjektu. Za krátkou dobu se bleskově vypracoval do absolutní italské špičky, loni dokázal získat mistrovský titul a letos na jaře dokonce vybojoval stříbro v Champions League, když pořádal
závěrečný turnaj Final Four. Největší soupeř Novary.

né, že kvalitnější volejbal hraje zrovna teď
Imoco. Každopádně to pro nás bude další
extrémně těžký zápas,“ nadhodil hlavní
trenér vékáčka Miroslav Čada.
Ve výše zmíněném národním derby na
kontinentální scéně Conegliano přehrálo úřadující italské šampiónky z Novary
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Největší úspěchy: italská liga - vítěz (2016), italský pohár - vítěz (2017), italský superpohár - vítěz
(2016), Liga mistryň - 2. místo (2017)
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 2. místo v Lize mistryň (2017), nestartoval
(2016), osmifinále CEV Cupu (2015)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 3. místo (2017), 1. místo (2016), 4. místo (2015).
Prezident: Piero Garbellotto
Hlavní trenér: Daniele Santarelli
Asistent trenéra: Valerio Lionetti

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

„Tenhle tým z Trevisa je v Itálii momentálně opravdu nejlepší. Vede tamní
ligovou soutěž a svého úhlavního konkurenta Novaru, kterou mimochodem
také máme ve skupině, porazil na úvod
základní části Champions League 3:1. Fenerbahce má sice mnohem vyšší finanční
rozpočet a větší jméno, ale klidně je mož-

PROSTĚJOV S tureckým favoritem celé CEV Champions
League Fenerbahce Istanbul svedly volejbalistky VK
Prostějov před Vánocemi na vlastním hřišti srdnatou bitvu,
i když nakonec podlehly 1:3. Jak se jim zadaří venku na palubovce italské klubové jedničky současnosti v ženské kategorii? Na tuto otázku dá odpověď nadcházející duel 2. kola
základní skupiny B evropské Ligy mistryň 2017/18, k němuž
nastoupí v hale mezinárodně špičkového družstva Imoco
Conegliano ve středu 10. ledna od 20.30 hodin.

Středeční večer bude patřit evropské bitvě
prostějovských žen na horké půdě Conegliana

POKUS O SENZAČNÍ LUP VE SLADKÉ ITÁLII

milujeme

milujeme vecerník


Pro hosty letošního Tradičního městského plesu byly otevřeny veškeré prostory
Národního domu. O slavnostní zahájení v
sále městského divadla se postarala primátorkaAlenaRaškovásředitelemknihovny
Alešem Procházkou. „Letošní rok bude
pro všechny občany České republiky, tedy
i Prostějova, velice významný. Připomeneme si 100. výročí samostatnosti Československa a čekají nás ve městě senátní a komunální volby. Dnes se ale všichni bavme,
od toho přece plesy jsou,“ řekla při zahajovacím proslovu primátorka Rašková.

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
reportáž

Exkluzivním hostem městského plesu byla Irena Kousalová, muzikálová
hvězda a zpěvačka. „Jako správný otec
jsem na ni velmi pyšný a jsem rád, že se
jí vystoupení vydařilo. Irenka měla před
plesem velkou trému, nechtěla zklamat
své rodáky. Vždyť než vyrazila do světa,
zpívání se učila jako dítě zde v Prostějově,
v tehdejší Lidové škole umění. Nakonec
byla ráda, že nikoho nezklamala. Potlesk
z hlediště byl toho důkazem,“ řekl Večerníku otec zpěvačky a prostějovský zastupitel Petr Kousal.
Po zhruba hodinovém představení v
divadle se hosté plesu již „přestěhovali“
jak do přednáškového sálu, tak třeba do
kavárny, restaurace či dokonce do sklípku Národního domu. „Při letošním plese jsme měli k dispozici všechny sály. Já
jsem s letošním ročníkem nadmíru spo-

PROSTĚJOV Jestliže Tradiční městský ples trpěl v předešlých
letech poměrně nízkou návštěvností, letos tomu bylo naopak!
Páteční bál v režii magistrátu v Národním domě v Prostějově,
který každoročně zahajuje plesovou sezónu ve městě i okolí,
se náramně vydařil. A to nejenom kvůli značnému počtu hostů, ale i tím, že v rámci slavnostního zahájení v divadle zazpívala návštěvníkům muzikálová hvězda Irena Kousalová.

plesová sezóna
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klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

Tradičního městského plesu se zúčastnili také manželé Milada a Petr Sokolovi.
Zastupitelku Miladu Sokolovou zde Večerníku dokonce nachytal, jak se líbá s náměstkem primátorky Pavlem Smetanou!
„Již vloni nás Večerník zachytil při polibku
v rámci novoroční gratulace, nejinak tomu
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www.vecernikpv.cz

bylo letos. Ačkoliv patřím mezi opozici
a ne ve všem se s koaličními zastupiteli
shodnu, mám mezi politiky řadu osobních přátel a je velmi dobře, že přes odlišné
názory si nevjíždíme v osobním životě do
vlasů,“ smála se posléze Milada Sokolová.
„Městský ples byl skutečně pohodový.

Skvělé bylo vystoupení Ireny Kousalové,
ale také taneční skupiny Progress či studia
Jany Bálešové. Výborně jsme se s manželem bavili a dorazili domů až v pozdních
nočních hodinách,“ doplnila pro Večerník v sobotu zastupitelka a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.

BYLI JSME
U TOHO
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chodily skupinky Tří králů. „Rád
bych poděkoval všem, kteří přispěli,“
uvedl na úvod plesu starosta Olšan
Milan Elfmark. Příchozím k tanci
hrála skupina Funny band, v tombole se sešlo celkem 74 cen. Kromě
zdejší radnice organizují ples v obci,
kde v uplynulých letech rekordně
rostl počet obyvatel, ještě hasiči. Zatímco Obecní ples plesovou sezónu
otevřel, ten hasičský ji v sobotu 10.
března bude pomalu uzavírat. (mls)

a fialová šerpa jim neslušela o nic méně než těm, pro
které je maturita opravdu první zkouška dospělosti.
Chlapci z oboru Autotronik se představili publiku asi
desetiminutovým videem originálním způsobem reflektujícím jejich každodenní útrapy, které při studiu
a práci v dílně zažívají. Letošní analytici potravin jsou
spíše než herci výborní tanečníci, a proto si pro diváky
připravili romantické taneční vystoupení a dokázali
tak, že kromě učiva se během studií naučili i tančit
klasické tance. A podnikatelé? Těm to vždycky hodně
mluví, tak tuto přednost zúročili a svou třídu představili krátkým a vtipným proslovem.
Po slavnostním šerpování se maturanti s rodinami
odebrali do kavárny Národního domu, kde na ně
čekalo občerstvení. Poté, co se maturanti občerstvili,
sdělili si své dojmy s maminkami a babičkami a vyprovodili je domů. Pak už nic nebránilo tomu, aby si svůj
poslední večer před nekonečným učením užili do sytosti. S kapelou ROSE BAND se protancovali až do
pozdních nočních hodin…
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PROSTĚJOV V sobotu 13. ledna se ve Společenském domě v Prostějově koná sedmý ročník již tradičního charitativního plesu Pomáháme
tancem. A jeho obliba roste. Výtěžek opět poputuje na dobročinné účely, budou z něj financovány nadstandardní terapie pro žáky MŠ speciální v Mozartově ulici a ZŠ speciální na Tetíně.
V rámci plesu se návštěvníci mohou těšit na skvělou taneční zábavu v doprovodu oblíbené kapely Gibon. V rámci doprovodného programu vystoupí dvě úspěšná prostějovská seskupení, TS Free Dance a Buď ZUŠ.
Pořadatelé také opět pozvali Defi z olomouckého studia Apokalips, jejíž
tanec Pole dance se stal neodmyslitelnou součástí charitativního plesu.
Novinkou současného ročníku je Bike trial show, se kterou vystoupí mistr
světa v této disciplíně. „Program je rozhodně bohatý a je na co se těšit,“
láká Tomáš Lázna, předseda spolku Pomáháme tancem, který akci organizuje. A novinek je více. Kromě klasického fotokoutku se budou moct návštěvníci nechat zvěčnit také termokamerou. „Zájem o ples je opět o něco
větší než minule. V loňském roce jsme do poslední chvíle nevěděli, zda
máme otevřít druhé přísálí. Letos byla více než týden před akcí vyčerpána
plná kapacita Společenského domu včetně přísálí. Vstupenky jdou na odbyt,“ pochvaluje si Lázna.

Pokud máte zájem se plesu zúčastnit a přispět na dobrou
věc, máte možnost zakoupit vstupenku v Koženém zboží Martina Matušů na náměstí T. G. Masaryka. Vstupenky budou k dispozici i na místě, ovšem za vyšší cenu.
„Těšíme se a věříme, že účast bude opět rekordní. Předem všem děkujeme za podporu,“ dodávají organizátoři.
(red)
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Sedmý charitativní ples se blíží
Již tuto sobotu!

Letos k maturitě půjdou celkem tři třídy, a to z oborů
Autotronik, Analýza a technologie potravin a Podnikání. Pokud byste čekali, že tyto třídy tvořili pouze
mladičcí a životem nepolíbení devatenáctiletí studenti, tak jste na omylu. Možnost dodělat si maturitu i ve
středním věku, využilo letos hned několik studentů

Aneta
DANĚČKOVÁ

pro Večerník

Původní
reportáž

PROSTĚJOV „Ještě nikdy jsme nešerpovali před
tak početným publikem. Snad to maturantům
přinese štěstí,“ přál si ředitel Švehlovy střední školy polytechnické Radomil Poles minulou sobotu.
„Švehlovka“ totiž pořádala již 61. reprezentační
ples a Večerník byl u toho!...

„Švehlovka“($"%
Maturanty už teď čeká jen zkouška dospělosti

OLŠANY NA HANÉ Kdo organizuje ples, musí být v obci oblíben. Jinak by mu na něj nikdo nepřišel. Ne
každá radnice se z těchto důvodů
může do něčeho takového pustit...
V Olšanech ovšem ano. Uplynulou
sobotu se v místní sokolovně opět
po roce konal Obecní ples.
Letos vyšel termín tradičního Obecního plesu v Olšanech na Hané na
sobotu 6. ledna, tedy na den, kdy
v rámci charitativní sbírky po obcích
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kojena, návštěvnost byla vysoká a sešli
se zde hodně zajímaví lidé. Hejtman
kraje pan Okleštěk se sice omluvil, ale
byl zde poslanec Jaroslav Faltýnek,
pan generál Páleník, nechyběli Miroslav Černošek s manželkou, ředitelé
firem působících v průmyslové zóně,
ředitelka nemocnice a spousta dalších
významných osobností. A bavili se zde
jak opoziční, tak koaliční zastupitelé. Ale
politika šla stranou, tady jsme si popřáli
hodně štěstí v novém roce a bavili jsme
se hudbou i tancem,“ uvedla pro Večerník primátorka Alena Rašková.
Večerník se na pátečním plese potkal i
s bývalým šéfem prostějovské policie,
který v současnosti vyučuje nové strážce zákona v Holešově. „Dostal jsem
pozvání a vůbec jsem neváhal. Působil jsem tady pět let a můžu s klidem
prohlásit, že Prostějov je stále moje
srdeční záležitost,“ prohlásil plukovník
Pavel Novák. „Já jsem na ples dorazil
po směně na záchrance. Je to tady velice
příjemný relax, velice dobře se bavíme,“
utrousil rovněž přítomný bývalý poslanec a nyní lékař prostějovské záchranky
Pavel Holík.
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Pondělí 8. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

Tradiční městský ples ozdobila muzikálová pěvkyně
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Během těchto dní bude v Prostějově hodně tuhnout, teploty se výrazně dostanou pod
bod mrazu. Logicky tak ubyde venkovních procházek a drtivá většina lidí zůstane
ráda doma. Tím ale také hrozí více hádek s příbuznými...
BERANI – 21. 3. až 20. 4. V práci
budete makat jako ďas, kolegům pokazíte veškeré normy, které do té doby
byly běžné. Logicky se tak dostanete
do nemilosti a budete muset ubrat ze
svého snažení. Jinak v kolektivu nevydržíte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete se
muset hájit proti nařčení, které vám ze
života udělá peklo. Autorem anonymního udání je zřejmě někdo z blízkého
okolí, který vás a vaše životní omyly
dobře zná. Bohužel prožijete pekelný
týden.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Během
některého dne obdržíte pozvání na
večeři, které jednoduše nemůžete
odmítnout. Pozve vás totiž osoba, kterou budete co nevidět potřebovat a se
kterou musíte udržovat dobré vztahy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Sami si
zkomplikujete život tím, že neustále
ze všech řešení hledáte jen ta nejtěžší. V těchto dnech poznáte, že život
může být i naprosto jednoduchý, stačí
vždy jen mít dobrý nápad a okamžitě
ho využít.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nemůžete trávit
volné chvíle sami, to byste se unudili
k smrti. Vyhledávejte společnost, ve
které byste byli středem pozornosti.
A tou klidně můžete být, máte výborný smysl pro humor a dokážete bavit.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Poměrně
lehce se dostanete k penězům, a ne
jen tak ledajakým. Stačí jen výhodně
uzavřít jednu obchodní smlouvu, která z vás udělá boháče. Ale pozor, přiberte si na pomoc odborníka, nejlépe
právníka.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Uprostřed
týdne potkáte náhodně na ulici starého známého. Už jste se dlouho neviděli, takže setkání půjdete logicky
někam zapít. A v tom bude kámen
úrazu! Druhý den zaspíte do práce
a to bude malér.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pozor na
silnicích, zejména v pátek a v sobotu!
Nejste totiž tak zdatní řidiči, abyste
s jistotou zvládli náledí a sníh, které
v tyto dny hrozí. Spolehněte se raději
na městskou hromadnou dopravu,
v ní si neublížíte.
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Drtivá většina z nás o své vlasy ráda pečuje, takže nákup šamponů patří k pravidelným záležitostem. Nejlevnější Pantene koupíte
v Kauflandu, za Head Shoulders zaplatíte nejméně v Penny Marketu. Šampon Elséve L´Oreál najdete za nejmenší peníz v Tesku, šampon Syoss zase v Kauflandu. Pro nejlevnější Schauma Schwarzkopf
spěchejte rovněž do Kauflandu a Fructis Garnier pak nejvýhodněji
pořídíte v supermarketu Tesco.
Přejeme šťastný výběr!
Průzkum byl proveden ve čtvrtek 4. ledna 2018
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OD 8. DO . 14. 1. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Slunce je v minimu své aktivity a nenachází se na něm mnoho slunečních skvrn, nicméně si lze prohlédnout krásné protuberance
vznášející se nad okrajem slunečního disku a na zářícím kotouči Slunce tmavé filamenty. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Přijďte se
pokochat pohledem na planetu Uran i na objekty vzdáleného (mlhoviny, dvojhvězdy, hvězdokupy, a galaxie).
V případě špatného počasí je připraven náhradní program o dalekohledech a optice. Vstupné 20 Kč.
 POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOLIK JE SLUNÍČEK“. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ
A ZÍSKÁTE
TO 884
NAMÍS TÍTE
ZAPLA
UN
9 KOR
JEN 79
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V těchto dnech byla zveřejněna aktualizovaná publikace
Významné firmy Olomouckého kraje. Vychází již od roku
2008, kdy Olomoucký kraj ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou Olomouckého kraje poprvé

uceleně prezentoval odborné i široké veřejnosti nejvýznamnější firmy našeho kraje, a to ze všech průmyslových
odvětví.
Publikace je volně ke stažení na www.ohkpv.cz

DOTACE NA PROGRAM
MARKETING – VÝZVA III
Chtěli byste prorazit se svými produkty na zahraniční
trhy? A chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je
pro Vás vhodný program Marketing.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2018
(8:00:00) do 30. 4. 2018 (16:00:00).
Kdo může žádat (příjemci podpory):
malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a
108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
dotace 200 tis. – 4 mil. Kč
max. míra podpory: 50 % ZV
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu
v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)
Helena Chalánková, OHK v Prostějově

Více informací naleznete na: www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/marketing-vyzva-iii/

dodávky elektrické energie

Šampon Pantene 250ml

Šampon Fructis Garnier 400ml

AKTUALIZOVANÁ PUBLIKACE

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: 

Šampon Schauma Schwarzkopf 400ml

INFORMUJE

VÝZNAMNÉ FIRMY OLOMOUCKÉHO KRAJE

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ještě před víkendem vás postihnou
střevní potíže, takže plánovaný nedělní výlet na hory se neuskuteční. Sportovat tak můžete akorát u televize, což
taky nebude k zahození. Alespoň nepromrznete.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nadřízení si vás předvolají k důležitému rozhovoru o vaší budoucnosti.
Těžko říct, jestli se rozmluva ponese
v pozitivním duchu, každopádně
buďte připraveni na ty nejhorší scénáře.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Jeden
ze členů rodiny provede hloupost
a způsobí škodu. Chtě nechtě ji budete muset zaplatit, přestože ten dotyčný vám už několik let leze krkem.
Dobrý skutek vám bude vrácen, těšte
se na víkend.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čeká vás
sladký týden plný nečinnosti. Nebude
za to moci ale nějaké volno, ale vaše
nechuť k práci, kterou se budete snažit
zakrývat. Máte naštěstí skvělé kolegy,
kteří vaše zašívání před šéfy zakryjí.

nákupní servis pro vás

Naše
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kelčice
oblast: Celá obec Kelčice vč. podnikatelských subDne: 16. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá jektů. Odběratelské trafostanice: Kelčice teletník (č.
oblast: Celá obec Kelčice vč. podnikatelských sub- 300698), Kelčice 3. v ZD (č. 300209), Kelčice voda (č.
jektů. Odběratelské trafostanice: Kelčice teletník (č. 300699).
300698), Kelčice 3. v ZD (č. 300209), Kelčice voda (č. Obec: Ondratice
300699).
Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá
Obec: Otaslavice, Brodek u Prostějova, Kobeřice
oblast: Část obce Ondratice: novostavba na parc. č.
Dne: 18. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnu- K/609/19.
tá oblast: Celá obec Otaslavice vč. podnikatelských Obec: Dobrochov
subjektů. Část obce Brodek u Prostějova: Celé ulice: Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá obLískovec, Hřbitovní, U Lávky, Havlíčkova, U Kovár- last: Celá obec Dobrochov. Odběratelská trafostanice
ny, Koberská. Jednostranně ulice Květná od č. 382 po Dobrochov voda (č. 300689).
č. 373 (vč. autoservisu č. 46). Jednostranně ulice Cí- Obec: Dobrochov
sařská od č. 39 po č. 40 a dále oboustranně po konec Dne: 30. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá obobce směr Dobrochov. Č. 370 (zdravotní středisko), last: Celá obec Dobrochov. Areál fy Key trading. Od348 (MŠ), 396, 486 na ul. Zámecká. Areál základní běratelské trafostanice: Dobrochov voda (č. 300689),
školy na ul. Havlíčkova (č. 398, 397, 399). Areál Zám- Dobrochov Key trading (č. 300688).
ku (č. 108-109), průmyslový areál V Pivovaře č.111, a Obec: Brodek u Prostějova
č.p. 112. Odběratelské trafostanice: Kobeřice lom1 (č. Dne: 2. 2. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá
300702),Kobeřice lom2 (č. 300703), Otaslavice Pila oblast: Celé ulice Zahradní, Družstevní, Nová, obou(č. 310671), Otaslavice ZD (č. 300727).
stranně ul. Květná od č. 383 a 363 po č. 407 a 408.
Obec: Myslejovice
Areál ŘSD na ul. Koberská. Areál ČOV. Ulice LegioDne: 23. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- nářská (mimo areálu zámku), Krátká vč. č. 419, 416,
last: Č.p. 164 a novostavba na parc č. 200/3.
112, 371. Celá ulice Husova, Kroužek, Tyršova, CíObec: Kelčice
sařská od č. 272 a 417 po č. 226 a 39.
Dne: 24. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá
E.ON Česká republika, s.r.o.

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM

Kdo by si chtìl publikaci poøídit,
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PROSTĚJOV Velký návrat do kádru prostějovského eskáčka čeká záložníka Jana Koudelku.
V jeho případě určitě nepůjde o dvojnásobné vstoupení do téže řeky, protože za uplynulé období se v životě pětadvacetiletého fotbalisty hodně událo. Jeho kariéru v malém fotbale a naposledy futsale
Večerník pozorně sleduje.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 27
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BRNO, PROSTĚJOV Historický zápis se v závěru loňského
roku podařil týmu sportovních
gymnastek TJ Prostějov. Pětice
Dominika Ponížilová, Eva Mičková, Magdaléna Holcová, Darina
Dvorská a Aneta Škubalová, která
ještě do konce roku zastupovala
Sokol Vysoké Mýto, předvedla
na počátku prosince vydařené sestavy a premiérově vystoupala až
na stupně vítězů. Výsledkem bylo
třetí místo se ztrátou pouhých pět
setin bodu za pořádajícím a nakonec stříbrným Sokolem Brno I.
Vítězem se stalo družstvo Bohemians Praha.

Hanácká sestava šla do závodu se zdravotním hendikepem Evy Mičkové
a prodělanými podzimními nemocemi. Pod vedením trenérky Veroniky
Lukášové a trenéra Miloslava Musila si
však dokázaly s extraligovým závodem
poradit a historicky první medaili Prostějova v této vrcholné soutěži byla na
světě. Zároveň se juniorce Dominice
Ponížilové povedlo dosáhnout prvenství mezi jednotlivkyněmi, o celé dva
body za sebou nechala druhou Lucii Jiříkovou ze Sokola Brno I a třetí Anetu
Holasovou z Bohemians Praha. Tím se
stala nejúspěšnější gymnastkou mezi
ženami v celé České republice. (jim)
>>> pokračování na straně 35
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Slibný start tenistek do sezóny
BRISBANE, PROSTĚJOV Slušnou
formu prokázaly na začátku roku
tenistky České republiky, jejichž
kariéra je spojená s TK AGROFERT
Prostějov. Karolína Plíšková, která na
konci prosince pomohla klubu k titulu v extralize smíšených družstev,
v Brisbane postoupila až do semifinále, v němž těsně podlehla Ukrajince Svitolinové.
„Pochopitelně jsem chtěla obhájit loňský
titul, koncovky setů ale nebyly z mé
strany úplně povedené. Tři zápasy v Brisbane ukázaly, že jdu po správné cestě. Na
grandslamu se to snad ukáže,“ uvedla
Plíšková.
Její sestra Karolína v Šen-čenu nejprve
překvapivě jasně porazila nasazenou
dvojku Ostapenkovou z Lotyšska, přešla
i přes další kolo, ve čtvrtfinále už nestačila
v českém souboji na Siniakovou. „Byla
lepší, výsledek tomu odpovídá,“ uznala

MAJSTRŠTYK:

+
Plíšková, která v zápase uhrála pouze
čtyři hry.
Mezi nejlepší osmičku se dostala
i Barbora Strýcová v Aucklandu.
Na zápas proti Šu-wej z Tchaj-wanu
čekala kvůli dešti dva dny, pak prohrála ve třech setech, přestože v tom
prvním nadělila soupeřce kanára.
„Pak jsem úplně odešla. Vůbec nechápu, co se stalo,“ kroutila hlavou turnajová trojka.

Vstup do sezóny naopak nevyšel Tomáši
Berdychovi. V Dauhá byl třetím nejvýše
nasazeným hráčem, s Němcem Struffem
přesto prohrál ve zkrácené hře rozhodující sady. „Bylo to jako na houpačce. První
set byl z mé strany špatný, ve druhém
jsem se dokázal zlepšit, ale nepodařilo
se mi hru udržet na patřičné úrovni v rozhodující části zápasu,“ řekl zklamaný
Berdych.
(lv)
výsledky najdete na straně 20

Volejbalistky do Itálie autobusem
PROSTĚJOV Ekonomičtější způsob dopravy k zápasu 2. kola základní skupiny B evropské Ligy mistryň
2017/18 na hřišti Imoco Conegliano (středa 10. ledna, 20.30 hodin)
zvolilo vedení volejbalového oddílu
VK Prostějov. Klubové áčko žen tak
na Apeninský poloostrov necestuje
letadlem, nýbrž autobusem.
„Conegliano je předměstí Trevisa,
které leží přibližně 700 kilometrů od
Prostějova. Což není zase tak daleko,
a proto jsme se domluvili na levnější
autobusové dopravě,“ vysvětlil hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
;   +  *   L    G .     (zleva) 5
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Vzápětí popsal, jak bude cestovní itinerář kompletně vypadat. „V pondělí dopoledne odtrénujeme, naobědváme se a hned po jídle vyrazíme
do Villachu, kde přespíme. Během
úterního dopoledne pak dojedeme
do Trevisa, odpočineme si a večer
potrénujeme s následným rozborem
u videa,“ prozradil Čada.
„Ve středu dopoledne přijde na řadu
předzápasový trénink, večer poté
samotné utkání. A hned po něm se
vydáme na nonstop jízdu přes noc
domů, kam bychom měli dorazit ve
čtvrtek brzy ráno. Celý den 11. ledna

pak budou mít holky volno, aby se
daly dohromady na páteční přípravu před dvěma extraligovými duely
o víkendu,“ dokončil Čada popis
extrémně náročného týdne, který
prostějovským volejbalistkám právě
začíná.
Zajímavostí je, že ke druhému italskému mači Champions League
(25. ledna v Novaře) už výprava VK
využije letecké přepravy. „Novara je
podstatně dál než Treviso, tam už
skutečně bude potřeba letět,“ upřesnil zkušený lodivod s úsměvem.
(son)

BLIŽŠÍ VOLEJBALOVÉ PODROBNOSTI ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 32 A 33.

 

Je tomu již více než jedno desetiletí, co naposledy
v soutěžním utkání oblékl prostějovský hokejový
dres Martin Janeček. Dlouholetý kapitán HC
a jeden z tahounů tehdejší „žluto-modré síly“ se
loučil v listopadu 2006, aby se brzy naplno začal
věnovat trénování. Nejprve vedl dlouhé roky
mládež, posléze dostal první šanci i mezi dospělými. Zpočátku coby asistent, poslední rok i v roli
hlavního kouče. S výjimkou ročníku 2007/2008,
kdy působil v pozici jestřábího asistenta, už však
dojížděl na Hanou pouze v roli soupeře a jeho
hokejovým domovem se stal Havířov. Ve zdejším
hokejovém prostředí tak poněkud sešel z mysli, a přestože zde strávil dlouhé období, žádnou
nabídku k návratu zatím nedostal. Dnes třiačtyřicetiletý bývalý útočník ale nezapadl a před pár
týdny se dočkal odměny a současně i velké výzvy.
Sparta je nejsledovanějším tuzemským klubem
a pro řadu lidí neznámý muž kdesi z Moravy,
jenž za sebou nemá hvězdnou hráčskou kariéru, nebude mít jednoduchou pozici. Aby mohl
přesvědčit o svých kvalitách, bude potřebovat
i důvěru.

$

rubriky
Večerníku



Lední hokej sice patří mezi krásné, ale také velice tvrdé sporty. Hráči sice na sobě mají spoustu
chráničů a jsou také nesmírně dobře fyzicky připraveni, přesto však není nouze o zranění, někdy
i na převelice dlouhé období v řádu měsíců. O to
úctyhodnější je počin, který se v posledních letech podařil Petru Kumstátovi. Ponechme teď
stranou, že jde vedle Lukáše Krajíčka a Antonína Honejska o jediné prostějovské odchovance
v nejvyšší domácí soutěži, a nezdá se, že by je měl
brzy někdo z mladší generace doplnit, natožpak
zaujmout podobně významné pozice v sestavě,
jako tomu u výše zmíněného tria minimálně po
určitou dobu bylo. Téměř dvoumetrový forvard
je znám svým střeleckým apetitem, schopností hrát do těla i zastáním defenzivních úkolů, do
statistik se ale zapsal i odolností proti úrazům či
nemocem. Téměř pět let nechyběl v extraligovém
utkání, což je vskutku významný počin, a nebýt
nynějšího otřesu mozku, jeho série by trvala dál.
Vzhledem k přibývajícím rokům už asi takový
počin nezopakuje, věřme ale, že ještě neřekl své
poslední slovo.

➢

$

Tenisová extraliga družstev konající se tradičně
na konci kalendářního roku je zejména mimořádnou událostí, během níž mají příznivci tohoto krásného sportu možnost vidět na vlastní
oči to nejlepší ze zdejších luhů a hájů doplněné
o zajímavá zahraniční jména. Prakticky vždy je
jasné finálové složení, ti nejzvučnější a objektivně nejkvalitnější hráči se objevují na soupiskách Prostějova a Sparty Praha. Také letos
nedošlo v tomto bodě k žádnému překvapení
a utkaly se tyto spřátelené oddíly, loňský ročník
se však od mnoha předešlých přeci jen významně lišil – jasný favorit na titul tu nebyl. Nevznikl totiž nedostižný All- Star výběr, jako tomu
bývalo zvykem, ale hlavní domácí hvězdy byly
prakticky rovnoměrně rozděleny mezi oba finalisty. Tento tah lze jen kvitovat, neboť přispěl
k zápletce i pozornosti, přestože se nakonec
proměnil boj o zlato v jednoznačnou výsledkovou záležitost. Může nás tak hřát nejen jubilejní
desátý prostějovský triumf v řadě, ale také cesta,
která k němu vedla. A těšme se již teď na další
takto krásnou podívanou.

Takových akcí pro /+ mládež jen
víc! Premiérový ročník florbalového turnaje na ledě ZLATÁ BRÁNA 2018 určený pro školáky 4.
a 5. tříd měl na venkovním kluzišti
u prostějovského muzea velký náboj, výbornou atmosféru i celkový
šmrnc. A hlavně se během něj aktivně hýbala skoro stovka dětí.
DEBAKL:
Prostějovský tenista Tomáš Berdych
nevstoupil do nové sezóny vůbec
dobře, když coby nasazená trojka
velkého turnaje v Dauhá prohrál
hned svůj první duel s Němcem
Struffem 4:6, 6:1, 6:7. Navíc pak
musel skousávat sprosté urážky a dokonce výhrůžky na sociálních sítích
nejen jemu, ale i jeho manželce Ester.
# 

1

První v tabulce venkovních zápasů
WSM ligy mužů ČR 2017/18 momentálně jsou hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. Vzdor tomu, že ve
čtvrtek podlehli na ledě Třebíče 2:4.
$
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Nemocná blokařka prostějovských
volejbalistek Veronika Trnková
před autobusovou poutí na zápas
Ligy mistryň.
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JONCHRISTOPHER
FULLER

Americký tahoun basketbalistů BK Olomoucko táhl hanácký
tým jak při důležitém
triumfu 83:79 v Ústí
nad Labem (20
bodů), tak při důstojné pro   hře s mistrovským Nym ! burkem (23 bodů).

Fotbal Extra - 6. díl
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TJ SOKOL Opatovice
#$; F 
FC Kostelec na Hané
B6 D
SK Lipová
B; 99@  "
TJ SOKOL Plumlov
!R h>&>
B)
#$; 762  6
SK Protivanov
!R 4 G>
TJ Sokol Mostkovice
_3$HG> @V "

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

V
12
11
9
8
9
8
7
7
8
5
5
4
4
1

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

P
2
3
5
6
5
6
7
7
6
9
9
10
10
13

S
38:20
58:16
35:22
34:24
33:24
32:28
25:33
20:23
38:38
23:34
23:35
21:33
14:33
13:44

B
37
34
27
25
25
23
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

'  
2
1
3
0
3
0
13
0
3
0
1
0
4
0
11
3
1
0
12
1
11
0
1
0

Bernard BOŠEK
Jan BUREŠ
Štěpán KARAFIÁT
Tomáš KAZDA
Ivo KROUPA
Tomáš KUČERA
Martin SEDLÁČEK
Martin ŠLAMBOR
Oldřich TOMÁŠEK
Martin VOJTÍŠEK
Lubomír ZAPLETAL
Tomáš ZBOŘIL

Trenér: Jiří KAMENOV

útoèníci

1
1
1
0
0
0
2

*\

obránci

X][^\{[`qf*

9
10
10
5
2
1
4

0
1
0
1
0
0
1
0
0
3
1
0

13
7
11
2
14
11
2

Jan DOSEDĚL
Radek HANÁK
Marek CHMELAŘ
Radim KARAFIÁT
Ondřej MILAR
Vladimír VOJTÍŠEK
Michal VŠETIČKA

Václav DADÁK
Jiří KAMENOV
Jakub KŘIŠŤAN
Radim ORDELT
David VORÁČ
Dominik VORÁČ
Petr ZAPLETAL

1
0
2
0
4
2
0

0
1
1
0
4
0
0

{

1
0
0
0
0
0
1
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Martin LUKÁŠ

brankáøi

{
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" 

*\

`W

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

657
732
370
30
25
0
273

90
28
17
829
182
90
368
824
0
920
641
17

0 1102
0 530
0 1011
0
57
0 1282
0 733
0
90

+W

0 1282
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TJ SOKOL MOSTKOVICE
– hráèské statistiky na podzim 2017

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.

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

ALEA SPORTSWEAR
I.A TØÍDA, SK. „B“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV V novoročním vydání se opět roztočil kolotoč
oblíbenéhoseriáluFOTBALEXTRA,kterýjevregionudlouhodobě
nejkomplexnějším zpravodajstvím o hře na zeleném trávníku.
A v plném rytmu pokračujeme dál, neboť ani v této zimní pauze
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 odstartoval
sumářem„B“-skupiny této soutěže, v níž má Prostějovsko hned
osm želízek. A tento početný exodus jsme rozdělili na dvě části.
V té první, kterou jste mohli najít v minulém čísle, byl k přečtení
tradiční komentář i pohled na vystoupení úspěšného nováčka
z Kostelce na Hané, dále pak Lipové, Plumlova, Čechovic
a Protivanova. V dnešním dílu najdete nejen pohled trenérů
zbývajícího tria z Určic, Mostkovic a Němčic nad Hanou, ale také
zajímavou sondáž úspěšnosti derby zápasů.
V příštím vydání se zaměříme na I.B třídu Olomouckého KFS, abychom i v dalších číslech roku 2018 pokračovali pěkně soutěž po
soutěžinížanížaždojdemekIII.tříděOFSProstějov.Neopomeneme
ani účinkování regionálních fotbalistek a během zimní pauzy
nahlédneme i do kabin mládežnických týmů všech kategorií.

26
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rozdíl není. Je ale příjemnější, že nemusíme tak daleko cestovat. De facto kdyby
postoupily Opatovice a Bělotín, tak by se
z toho stala okresní soutěž, všechny týmy
by byly z okolí,“ vyjádřil své přání tamější
hrající kouč Pavel Růžička.
O další bod méně získal jeden z mála lipovských přemožitelů, TJ Sokol Čechovice.
Jeho fotbalistům se nepodařilo vyhrát
v ani jednom z hlavních derby, když
s Kostelcem a Plumlovem prohráli po
devadesáti minutách, s Mostkovicemi na
penalty. „Je to výborná věc v tom, že to
máte všude kousek, přijde hodně lidí. Ale
je pravda, že derby s Kostelcem, Mostkovicemi, Plumlovem jsou hodně vyhecované a je to možná jeden z důvodů,
proč Konice odešla do druhé skupiny.
Derby se hrají v úplně jiném nasazení
a agresivitě, kluci jdou na okraj svých
fyzických možností a najednou není
rozdíl mezi druhým a předposledním
mančaftem. A derby je hodně. Takže se
může stát, že mužstvo, které je relativně
kvalitní, žádné derby nevyhraje. Protože
nejde ani tak o hru, ale o prvky navíc jako
jsou srdce, bojovnost, nasazení,“ přemítal
čechovický lodivod Evžen Kučera.
Takové množství týmů z okolí tak
podle něj přináší nejen pozitiva, ale
i negativa. „Je to pro okres výborné, ale
pro lehkost soutěže a některý mančaft
z Prostějovska je to mnohem horší
než třeba pro Opatovice nebo Bělotín.
Tyto týmy jsou úplně mimo dění.
Dám příklad, na nás se v Mostkovicích
sejdou všichni a do Bělotína jedou
v jedenácti lidech. Jsem ale zastáncem
toho, aby derby byla, jsou kořením
I.A třídy,“ dodal.
O další bod zpět se v redukovaném
pořadí umístil Plumlov, jenž nejprve
se skóre 0:10 projel duely s Lipovou
a Kostelcem, avšak poté dalších pět derby
zvládl bez ztráty kytičky, aby v samotném závěru padl po nevyužité přesilovce
s Lipovou. „Je bezvadné hrát tolik derby.
Až na to, že to bohužel jde na úkor kvality
mužstev. Tím, že je tu kolem Prostějova
pět šest družstev hrajících stejnou soutěž,
tak je strašně těžké urvat nějakou posilu.
Není kam sáhnout, každý si hráče hlídá.
6
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4
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Branky: 5 - Preisler (Kostelec), 4
- P. Dostál (Lipová), Spáčil (Plumlov), Haluza (Čechovice), Chlud
(Němčice), P. Halouzka (Určice),
3 - Hatle (Čechovice), O. Halouzka
(Určice), P. Novák, Žilka (oba Lipová), Móri, Žídek (oba Kostelec)
Žluté karty: 4 - M. Vybíhal, 3 - Takáč,
Drexler (všichni Lipová), Haluza
(Čechovice), Milar (Mostkovice),
Spiller (Němčice)
Červené karty: 1 - Preisler (Kostelec), M. Vojtíšek (Mostkovice),
Liška (Lipová)

1. Kostelec
2. Lipová
/"% "
4. Plumlov
4NI"
5 "
   
?3F+I"

MINITABULKA PROSTÌJOVSKA:

My jsme to řešili dvakrát a vůbec nevíme,
jestli se povede někoho přivést. A když jo,
tak to třeba bude mladý kluk, dorostenec,
který bude potřebovat rok poctivě pracovat, aby se do mužského fotbalu dostal,“
podotýká kormidelník Plumlova Pavel
Voráč.
Zbylé kvarteto v této minilize
paběrkovalo. Určice ještě dokázaly
alespoň v polovině případů bodovat
a s Mostkovicemi i Protivanovem naplno, Mostkovice braly plné zisky proti
Kostelci a Němčicím. Protivanov se už
dočkal jen v Mostkovicích a Němčice
přidaly k bodu z Určic další dva až na
úplný závěr s Protivanovem. „V tomhle
ohledu je to velmi zajímavá záležitost.
(úsměv) Soutěž je hodně náročná, jde
o způsob vedení zápasu, který je jiný
než proti ostatním týmům. Mnozí
praktikují jednodušší způsob fotbalu,
ale na nás je, abychom se prezentovali
dobrým fotbalem, aby nás fotbal bavil.
A pak přijdou i ty kýžené body,“ věří
určický Pavel Zbožínek. Zvýšený počet
prestižních zápasů kvituje i Jiří Kamenov. „Je to dobré pro diváky, ale také
pro samotný fotbal. I ekonomicky je to
zajímavější, že nemusíte přece jen tolik

2. kolo:
9. kolo:

12. kolo:

Mostkovice – Kostelec 2:1 (0:1)

11. kolo:

Němčice – Plumlov 0:2 (0:0)
Čechovice – Protivanov 2:0 (1:0)

10. kolo:

Plumlov – Určice 3:0 (1:0)
Lipová – Němčice 2:0 (1:0)

Plumlov – Protivanov 3:0 (2:0)
Mostkovice – Lipová 0:1 (0:1)
Mostkovice – Čechovice 2:1 PK Určice – Protivanov 4:1 (4:1)
(0:1)
Kostelec – Čechovice 3:1 (1:1)
Němčice – Kostelec 1:2 (1:2)
13. kolo:
6. kolo:
Plumlov – Mostkovice 2:0 (0:0)
Čechovice – Lipová 2:1 1:0)
Lipová – Kostelec 2:3 (1:2)
7. kolo:
Protivanov – Němčice 2:3 PK (1:2)
14. kolo:
Plumlov – Čechovice 3:0 (0:0)
Plumlov – Lipová 0:1 (0:1)
Mostkovice – Určice 0:2 (0:0)

5. kolo:

Určice – Němčice 3:2 PK (1:1)
Protivanov – Lipová 1:4 (1:2)

4. kolo:

Určice – Kostelec 1:2 (1:0)
Mostkovice – Protivanov 2:4 (0:2)

3. kolo:

Čechovice – Němčice 3:1 (2:0)
Kostelec – Plumlov 6:0 (3:0)

Určice – Lipová 2:3 PK (1:1)
Němčice – Mostkovice 0:1
Kostelec – Protivanov 4:0 (1:0)

8. kolo:

něco úplně extra, tyto zápasy jsem si
užil a nevnímal jsem je jako derby, de
facto jsem si odpočinul. Když budu
hrát proti Klenovicím, Vrchoslavicím
a okolním rivalům, bude to daleko
peprnější, vyhecovanější, emotivnější,“
bral tyto souboje s rezervou němčický
kormidelník Radovan Novotný, jenž
také mohl mimo jiné posoudit hlavní
rozdíly mezi I.A a I.B třídou. „Hráči
jsou více v pohybu, je tu větší nasazení,
agresivita, lépe si dávají míč. Tady se
hraje fotbal, v I.B je to více o soubojích,“
povšiml si.

jak šla derby za sebou...

Určice – Čechovice 1:3 (1:3)
Lipová – Plumlov 4:0 (3:0)

1. kolo:

cestovat. Derby navíc nemá favorita, je
jedno, zda jste první či poslední, vždy to
má svůj náboj. Kluci se znají, potkávají
se i mimo hřiště, panuje jiná atmosféra.
Někdy je to trochu více vyhecované,
ale pořád to nepřevyšuje ta pozitiva.
Jediné negativum je to, že v rámci zimní
přípravy si nenajdete soupeře, protože
se chcete utkat a poměřit síly s jinými
mužstvy. Ale jinak to opravdu přináší
spíše pozitiva,“ míní kouč Mostkovic.
„S
Plumlovem,
Mostkovicemi,
Určicemi, Kostelcem jsem hrál zápasy
v klidu. Nepociťoval jsem, že by to bylo
 Dopadl podzim podle vašich
představ či nikoliv?
„Věděli jsme, že nová sezóna bude
o tom, abychom nějakým způsobem
zapracovali mladé hráče do týmu,
a z tohoto pohledu mám dobrý pocit.
Tito kluci nám dávají optimismus do
další práce a zkušenosti, které během
těžkých zápasů v mužské kategorii
získají, pak později určitě zúročí.“
 Plánujete tedy vůbec nějaké
změny v kádru?
„Je ještě krátce po sezóně, ale podstatné pro mě jako trenéra je, že stávající
hráči mají zájem v klubu pokračovat.
Chtěli bychom i nadále hrát fotbal
s těmi, kteří mají ke klubu určitý vztah,
tyto hráče následně posouvat a dávat
jim šance v mužském fotbale. Toto je
model, se kterým chceme pracovat, na
tom nám záleží.“
 Takže zásahy do mužstva se moc
čekat nedají?
„Jak jsem již říkal, kluci jsou mladí
a chybí nám hráč, který by mužstvo
organizoval a řídil ho z pozice

Ani osmadvacet zápasů nestačilo
v minulém ročníku Určicím, aby se
udržely v Krajském přeboru O KFS
a musely se tak poroučet o soutěž
níž. Kádr doznal v letní přestávce
několik změn a hlavně filozofie klubu se ubrala jiným směrem.
Začlenění mladých hráčů přinesl
současný trenér Pavel Zbožínek,
který předává své zkušenosti ze Sigmy, Žižkova či nedalekých Drnovic.
Určitě viděl před sezónou svůj tým
na lepších pozicích, nicméně sám
dobře ví, že cesta, kterou se vydal,
je během na dlouhou trať.

posune také nahoru. Zde nás trochu
bota tlačí a to je prioritou přes zimu,
získat takového hráče.“
 Jak tedy bude vypadat zimní
příprava Určic?
„Již od začátku se budeme věnovat
silovým věcem, tak abychom se už
v průběhu února dostali v kombinaci
posilovny, tělocvičny také na hřiště.
Scházet se budeme třikrát týdně. Do
startu jarní části bychom rádi odehráli

středního
záložníka
nebo
středního
obránce. Potřebujeme
osobnost nejen po
fotbalové stránce,
ale i po té verbální,
takový ten vůdčí typ.
Kluci mají své kvality, ale
musí mít tu podporu,
pak se jejich výkon
přípravných

zápasů pro co nejlepší zvládnutí
prvních kol.“
 Kde vidíte své mužstvo na konci
letošního ročníku?
„Chtěli bychom v jarní části udělat
dobré výsledky, které budou potvrzovat zvolenou strategii. Tím se nejlépe
připravíme už na další sezónu. Jaro
už bude takový předvoj toho, kam
bychom se chtěli s tímto mladým
mužstvem v budoucnu dostat.“

pět
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 Panuje v Mostkovicích spokojenost či nespokojenost s dosavadním průběhem sezóny?
„Před sezónou vše vypadalo, že by to
konečně mohlo dobře fungovat. Široký
kádr skýtal naději na dobré zvládnutí
první poloviny soutěže, nicméně realita byla posléze zcela odlišná... Postihlo
nás mnoho zranění a dalších trvalejších
problémů, které zapříčinily časté
změny v kádru, tím pádem také úroveň
mužstva, i když bych nerad snižoval
kvalitu kteréhokoliv hráče. Přivedli jsme
v dobré víře útočníka, který se ale také

Několik posledních sezón
se svěřenci Jiřího Kamenova
pohybují spíše na chvostu
tabulky „B“-skupiny I.A třídy.
Vždy se jim na poslední chvíli podařilo nebezpečí sestupu
odvrátit a příslušnost ve druhé
nejvyšší krajské soutěži uhájit.
Ačkoliv kvality mužstva by
mohly a měly sahat po vyšších
patrech tabulky, podzimní vystoupení nasvědčuje tomu, že
i v letošním ročníku se budou
hráči Mostkovic strachovat až
do posledních kol...

zranil. Posledních několik zápasů jsme
tak hráli v podstatě bez útoku, což se
celkově promítlo do zápasů, potažmo
do atmosféry mužstva. I když mě kluci
už několik let hecují, že je potřeba hrát
pod tlakem, s vysokou hladinou adrenalinu, tak tentokrát to hraničilo spíše
až s tragédií. Na druhou stranu jsem
v tom našel obrovské pozitivum. Osa
hráčů, která do zápasů nastupovala,
odvedla naprosté maximum, držela
partu a dala do hry potřebné srdíčko.
Bohužel jiná pozitiva najít nemohu...“
 Bude tedy potřeba na spoustě
věcí zapracovat. Jak bude vypadat
zimní příprava týmu?
„Musím uznat, že spolupráce s panem
Krátkým funguje naprosto perfektně,
máme volnou ruku v podstatě ve

všem. Poprvé se s klukama potkáme v pátek šestadvacátého ledna,
následovat budou tréninky ve středu
a v pátek. Středy využijeme k většímu
fyzickému zápřahu a naší tělocvičny,
v pátky budeme zajíždět do Kralic
na Hané na tamní umělku. Již máme
domluvené tři přátelské zápasy. Poslední únorovou neděli se střetneme
na umělce v Chropyni s Troubkami,
následující neděli, tj. čtvrtého března,
prověříme na stejném hřišti Tovačov
a generálku si odbudeme tentokrát
v sobotu čtyřiadvacátého března
proti Bělkovicím. To už bych rád na
přírodní trávě, uvidíme, co počasí
dovolí. Samozřejmě bych rád do
přípravy vložil i tradiční utkání s naší
rezervou, abychom si mohli nacvičit
různé herní situace.“
 Kde byste rád viděl svůj tým na
konci sezóny?
„Na to je jednoduchá odpověď.
Samozřejmě fanoušci by nás viděli
nejraději na prvním místě, ale moc
dobře víme, jaké by to přineslo starosti, navíc reálně by to snad už nešlo
ani zvládnout. (směje se) Ale první
a druhé místo od konce bych také
nechtěl, když to řeknu s nadsázkou,
místo zaručující udržení se v soutěži
by bylo v současné situaci dostačující.
Každá příčka navíc si myslím, že by

byla zasloužená. S lepším týmem hrajeme vyrovnanou partii či dokonce
vyhrajeme, pak bohužel ztratíme
v zápasech, které bychom měli zvládat. V silách týmu je rozhodně lepší
umístění, než na kterém se právě
nacházíme.“
 Dají se očekávat nějaké změny
v kádru?
„Něco se chystá, ale kolik toho bude,
to se teprve uvidí. Nejsme profíci,
abychom už měli v současné chvíli
dojednány smlouvy apod., ale v okolních klubech mnohdy panuje hráčský
přetlak, tak uvidíme, co se nakonec
dojedná. Už teď víme, že budou
chybět Michal Všetička a Kamenov
mladší, kteří prodělali operace. Bude
tak záležet na jejich aktuálním stavu.
U prvně jmenovaného to bohužel vypadá spíše na delší dobu. No, a pokud
se nám uzdraví marodi z podzimu, pak
to bude zase o něco příjemnější. Posílit
bychom každopádně měli.“
 Který post je pro vás největší
bolavou patou?
„Jak už jsem zmínil v úvodu, nejvíce
nás trápila pozice útočníka, o čemž
svědčí i nelichotivá střelecká bilance. Pak je to i častá rotace krajních
obránců, což projevu mužstvu příliš
nepřidá. Zápasy jsme v podstatě
nehráli nikdy kompletní.“

bych nechtěl, protože to znamená sestup...“

Posledním účastníkem I.A třídy
a při pohledu na konečnou tabulku
uplynulého ročníku I.B třídy také
tak trochu překvapivým nováčkem
vyšší soutěže se v létě tohoto roku
staly Němčice nad Hanou. Radovanu Novotnému a jeho boys se
tak podařilo završit obdivuhodný
vzestup tamější kopané, když ještě
nedávno se v rodišti Radoslava Látala
či Luďka Mikloška hrála jen III. třída
OFS Prostějov, aby se tento podzim
chodilo na druhou nejvyšší mužskou
krajskou soutěž. Samotných čtrnáct
devadesátiminutových představení
už takovou radost neudělalo
a pouhých pět získaných bodů nezavdává příliš impulzů k poklidnému
zimnímu rozjímání.
„Těžko se to hodnotí, měl jsem jiné
představy. Je pravda, že jsme šli ze třetího
místa a postoupili jsme díky tomu, že
dva týmy odřekly. Šli jsme do I.A třídy
na zkušenou a poznali jsme spou-

Jenže realita se ukázala být hodně odlišná,
plný bodový zisk nepřišel ani jednou
a výhra po penaltovém rozstřelu až v úplně
posledním mači v Protivanově. Soupeři
utekli na sedm a více bodů, což značí
minimálně dvojnásobný přísun, než se
podařilo v nejjižnějším městě okresu.
„Od začátku jsme měli smůlu. Okolnosti,
co se nám teď setkaly, jsem nezažil za čtyři
roky, co jsem u kluků. Honza Horák nám
chyběl hned na počátku, pak se zranili Peťa
Kolečkář, Michal Hamala i další. V Dubu
se nechal vyloučit Michal Tomek, na němž
se stavěl mančaft, protože je vynikající
gólman, někdy ale své emoce nezvládne.
Byl to kritický týden, teď honem shánějte
gólmana,“ vyjmenoval Novotný některé
z patálií.
Mezi tři tyče se tak po náročných peripetiích podařilo angažovat Libora Noska

Konkurz
na gólmana

stu věcí, je to úplně jiná soutěž a pro nás
zkušenosti k nezaplacení. Nemyslel jsem
na umístění vepředu, ale představoval
jsem si to jinak. Viděli jsme se uprostřed
tabulky a nehrát o záchranu,“ přiznává
bez mučení němčický lodivod.

z Dobromilic, zkušený brankář se stal
neplánovanou jedničkou. „Dvacet
gólmanů mi řeklo ne, až jednadvacátý
řekl, že nám pomůže. Libor si odvedl
svoje, a co vychytal, to bylo super,“ těšilo
kouče, jenž odmítá, že by si postup vytrucoval oproti mínění hráčů. „Když
jsme dostali nabídku od pana Peřiny
(sekretář krajského svazu - pozn. red.),
tak jsem obvolával hráče a potvrzoval si,
jestli do toho půjdeme, nebo ne. Není
pravda, že bych si postup rozhodl sám,
protože kdybych to chtěl jen já a hráči
ne, nemělo by to smysl. Hráči potvrdili,
že půjdeme do toho a nemáme co
ztratit,“ vypověděl.
Ale právě přístup hráčů ho ve výsledku hodně zklamal. A to natolik, že
chvílemi uvažoval o svém konci na
střídačce „A“-mužstva. „Myslel jsem, že
si toho kluci budou víc vážit, v tomto
mě dost zklamali. Myslel jsem si, že se
toho chytnou, chopí a budou daleko
zodpovědnější. Musím pochopit i jejich osobní život, ale licence ‚B' je mi
naprosto k ničemu, když hráče nemohu ovlivnit. Čím nižší soutěž jsme hráli,
tím víc jsme trénovali. Nevím, jak to
dělají jinde, že třeba Dub má na tréninku dvakrát týdně dvanáct hráčů, ale
mně se z ‚áčka' scházelo čtyři pět hráčů,

Vstup do sezóny ještě nevypadal tak tragicky
a první čtyři zápasy se podařilo dovést až
do penaltového rozstřelu. Ani jeden však
neskončil vítězstvím, aby poté následovalo
devět proher včetně výsledku 1:9 v Bělotíně.
„ZahrálijsmevelicedobrýzápassBeňovem,
měl jsem z toho dobrý pocit, přestože jsme
se hodně bránili. Na penaltách mám i já svůj
podíl, řekl jsem hráčům, ať na ně jde, kdo se
cítí, měl jsem určit, že na ně půjde zkušený
borec. Do Čechovic jsem jel s obavami,
hráli tam kluci z ‚béčka' a žák, stav 3:1 byl
pro nás super. Potom přišel Kojetín a pocit
jako bodnutí nožem do zad. Otočíte skóre
a vedete 2:1, ale ve dvaadevadesáté minutě
si po shodě náhod dáme vlastní gól a zase to
projedeme na penalty. V Určicích to stejné.
To jsou body, které nám chybí, mohli jsme
být třetí čtvrtí od konce,“ nechápavě kroutil
hlavou.
Zdá se tedy, že němčický oddíl našel svůj
nynější strop a v čele s Bělotínem a Opatovicemi soupeře, jimž může jen obtížně
konkurovat. „V I.A třídě jsou sponzoři

Zakleté
penalty

zbytek tvořili chlapi z ‚béčka', dorostenci, žáci,“ upozornil Radivan Novotný.

Němčicím není do zpěvu, Radovan Novotný se ale ještě nevzdává
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PROSTĚJOVSKO
Více
než
polovinu
účastníků
aktuálního ročníku I.A třídy O KFS,
skupiny „B“ tvoří fotbalové týmy
z Prostějovska. Jen během podzimní
části tak spolu sehráli téměř třicítku
duelů, v průměru se jednalo o dvě
derby na kolo. A jejich výsledky
kopírují celkovou podobu aktuálního pořadí. Regionální osmička
se totiž rozdělila na kvarteto Kostelec na Hané, Lipová, Čechovice
a Plumlov, které v lokálních bitvách
profitovalo, a zbylou čtveřici Určice,
Mostkovice, Protivanov a Němčice
nad Hanou, jenž se naopak trápila.
Jednoznačně nejlépe si vedli hráči
Kostelce, k průběžnému třetímu místu
jim dopomohla i skvostná série v derby. Tým Jaroslava Klimeše v sedmi
střetnutích pouze jednou prohrál, když
neudržel poločasové vedení v Mostkovicích, ve zbývajících šesti případech
však mohl slavit. Mimo jiné deklasoval
Plumlov 6:0 a Protivanov 4:0, i díky
těmto dvěma výsledkům vévodí nejen
bodovému, ale i brankovému srovnání.
Zejména díky čtyřem gólům do sítě
Plumlova pochází z jeho řad i nejlepší
střelec David Preisler. „Samozřejmě
jsme rádi, že nám to vyšlo. Je to jeden
okres, všichni se známe a jsme rádi, že
z těchto týmů jsme nejlepší. Toho si
vážíme. Minulý podzim jsme ale také
měli lepší než jaro, takže musíme být
pokorní a šlapat. Myslím si, že bodů
máme dost, takže můžeme mít klid na
fotbal a bavit se jím,“ konstatoval kostelecký trenér.
Jen o bod méně získala Lipová. Také
ona se činila v útoku i obraně, sehrála
však o zápas více a vedle závěrečné
prohry právě s Kostelcem ztratila ještě
bod v Určicích a další tři v Čechovicích,
i proto není podzimní královnou
okresu právě ona.
„Přestože teď pro nás byl skoro každý
zápas derby, nevzpomínám si, že by tam
byly větší emoce, prostě jako každý jiný
zápas. Zápasy jsou vyhecované i s dalšími
soupeři, třeba s Brodkem, Bělotínem,
Opatovicemi, takže v tomto pro nás

Regionálním bitvám kraloval Kostelec W-,1>&;'x4X'Q1'P,)>

Jaký byl fotbalový podzim ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS? DRUHÁ ČÁST
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Martin BUČEK
Adam BURIÁNEK
Michal HAMALA
Lukáš HOŠEK
Radek HRUDA
Michal JIŘÍČEK
Bronislav MRKVA
Vlastimil PALÍŠEK
Jan SVOZIL
Ondřej TOMEK
Oldřich VÉVODA
Jiří VODNÝ
Jan HORÁK
Lukáš CHLUD
Petr KOLEČKÁŘ
Martin RUBER
Patrik VEJVODA
Jan VRÁNA
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Šance na setrvání v I.A třídě se však Novotný
nevzdává, zásadní pro něj v tuto chvíli je,
jak kvalitní bude zimní příprava, jak se k ní
kluci postaví. „Od toho se bude odvíjet jaro.
U konce tabulky je i Dub, ale ten nás totálně
přejel rychlostí, důrazem, nasazením, stále
ale ještě není nic ztraceno. To by se ovšem
hráči museli vlednu sakra semknout azačít se
připravovat, museli by otočit o sto osmdesát
stupňů. Pokud ale nebudou na sobě makat,
nezamyslí se nad sebou a zodpovědnost
nebude na sto procent, tak to bude špatné.

Chybí
fyzièka

a placení hráči, co přišli z vyšších soutěží. My
jim neplatíme nic, ani cesťáky. Řekli jsme si,
že půjdeme vlastní cestou, s odchovanci,
kteří si soutěž vykopali od III. třídy, ať si ji
zkusí. Sbíráme zkušenosti, ostatní týmy tuto
soutěž hrají strašně dlouho,“ povšiml si rozdílu Novotný.

Trenér: Radovan NOVOTNÝ
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A jak jsme stoupali nahoru, tak budeme
klesat dolů. To je realita,“ nezastírá němčický
kormidelník.
Aktuální plán a dohoda zní tak, že tréninky
se budou konat třikrát týdně - v úterý,
pátek a sobotu. „Je jen na hráčích, jak to pojmou. Když budeme mít fyzičku, jsme tím
schopni spoustu věcí eliminovat. Odehráli
jsme třeba dobrý zápas s Opatovicemi, ale
přišla třiačtyřicátá minuta a fyzicky jsme
odpadli. V okrese i I.B třídě jsme vydrželi
devadesát minut a v šedesáté minutě jsme
nastupovali, zatímco soupeři šli dolů, dneska je to obráceně,“ smutně konstatoval.
Změny v kádru ale neplánuje a do zbývajících dvanácti bitev hodlá jít se stávajícím
vojskem. „Nikoho zkušeného přivádět
nebudeme. Hráči, pokud něco umí, tak
chtějí peníze, my ale nikomu peníze dávat
nebudeme. A když chcete někoho z okolí,
tak vám řekne, že nechce trénovat. Mančaft
doplňovat nebudeme a uvidíme, co bude,“
pravil s velkým očekáváním v hlase Radovan Novotný.
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Dominik DORŇÁK
Zdeněk CHALÁNEK
Ivan JARMER
Martin NAVRÁTIL
Jan NAVRÁTIL
Petr ŘEZÁČ
Zdeněk SPILLER
Jiří SVOBODNÍK
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Libor NOSEK
Michal TOMEK

" 



brankáøi
0
0
0

X][^\{[`qf*

14
14
12
3

Petr HALOUZKA
Ondřej HALOUZKA
Vladimír KRAJÍČEK
Michal TRAJER

Trenér: Pavel ZBOŽÍNEK
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Michal BUREŠ
Jaroslav DRAČKA
Jakub HANZELKA
Tomáš MENŠÍK
Milan MOHELNÍK
Richard PAUL
Vojtěch SLEZÁK
Matěj ŠNAJDR
Patrik VAJDÍK
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Tomáš HÝBL
Lukáš MENŠÍK
Petr ŠTEVULA

Jaroslav FREHAR
Simon HEJDUK
Přemysl MLČOCH
František PLAJNER
Petr VODÁK
Lukáš ZELINA
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Prost<jov premiérov< v Tipsport lize

PROSTĚJOV To tu ještě nebylo!
Fotbalový 1.SK Prostějov stále otvírá nové obzory a po loňské účasti
v druhé fotbalové lize se poprvé
účastní letošního ročníku Zimní
Tipsport ligy. Ve skupině D, která
své zápasy odehraje ve FrýdkuMístku, vyzve kromě domácích
fotbalistů také soupeře z Polska
a Slovenska.

Tomáš KALÁB

Letos se uskuteční už dvacátý
ročník této zimní fotbalové soutěže,
pořádané vždy první měsíc v roce.
Soutěž se zrodila v našem hlavním

městě a v roce 1998 nesla název Turnaj Čechie BVB Karlín. Název pak
měnila každoročně, až v roce 2001 se
příchodem sponzora ustálilo jméno
Tipsport Cup, v roce 2008 se pohár
změnil na ligu.
Původně turnaj pražských celků se
brzy rozšířil na Čechy a v roce 2006
se turnaj rozšířil ze dvou na čtyři skupiny, z nichž skupina D byla složena

z moravských týmů. Od roku 2013 se
skupina C hraje na jižní Moravě a skupina D na severní. Kromě českých
týmů se do klání zapojují i celky ze
Slovenska či Polska.
A právě mezinárodní konfrontaci zažijí od tohoto týdne také
svěřenci trenéra Oldřicha Machaly. Jak se vůbec do Tipsport ligy
dostali? „Jednoduše, byli jsme osloveni. A to nikoli poprvé. Jenže
v minulých letech nám účast nějak
nezapadala do programu zimní
přípravy, letos jsme se ale rozhodli
nabídky využít,“ vysvětlil předseda
klubu František Jura.

Eská3ko v zimní Tipsport lize (skupina D):
10. 1. 2018
17. 1. 2018
20. 1. 2018

11:00 hod.
13:00 hod.
11:00 hod.

Widzew Lódž – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – FK Poprad
MFK Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov

(Frýdek-Místek)
(Frýdek-Místek)
(Frýdek-Místek)

MEDIÁLNÍ HV ZDA ZP T DO ESKÁKA
JAN KOUDELKA ZNOVU V PROST JOV !
➢ ze strany 25

O Koudelkovy služby měl
prostějovský klub zájem už v létě,
kdy se reprezentant České republiky
a čerstvý mistr světa v malé kopané
vracel z půlročního angažmá v Rakousku. Vzhledem k začátku letní
přípravy už ovšem do eskáčka
nedorazil a podzim odehrál ve
Vyškově, který o jeho služby projevil
zájem.

Po veleúspěšném šampionátu a objevujících se nabídkách angažmá
nebylo úplně jisté, jestli předběžné
dohody o zimním přestupu do
Prostějova budou platit. O své
úspěšné sezóně Koudelka hovořil
se známým sportovním redaktorem
Robertem Zárubou v pořadu České
televize shrnujícím fotbalové dění
v uplynulém roce.
„S Honzou Koudelkou jsme se
dohodli a v pondělí nastoupí do
zimní přípravy,“ sdělil o víkendu

předseda klubu František Jura. To
konečně potvrdil i samotný hráč.
„Ano, vracím se zpět do Prostějova.
Klub hraje opět na špici MSFL
a už se do týmu moc těším. Na své
působení v Prostějově jsem vždy
rád vzpomínal, takže pocity mám
jen ty nejlepší,“ svěřil se exkluzivně
Večerníku Koudelka.
Jak zapadne do nového kolektivu,
budeme mít možnost sledovat hned
ve dvou těžkých utkáních tohoto
týdne.
(tok)

Není divu, Prostějov se dlouhodobě
výkonnostně pohybuje na pomezí třetí a druhé ligy. Minimálně
od doby, kdy v rámci přípravy
změřil síly i s pražskou Spartou,
je prostějovský fotbal na domácí
scéně známým pojmem. Opakovaná pozvánka do zimní soutěže
je toho důkazem.
„Možnosti odehrát tři zápasy
s kvalitními soupeři si ceníme, navíc
ještě v lednu hrajeme na Sigmě,
což je pro nás potvrzení kvalit

prostějovského fotbalu,“ dodal Jura.
A první týden přípravy bude opravdu náročný.
Už ve středu od 11 hodin odehraje
eskáčko první utkání proti polskému
Widzewu Lódž, který nahradil
původně ohlášenou Bielsko-Bialou.
Widzew je klubem s bohatou historií,
který ovšem doplatil na finanční problémy. Prošel si podobnou anabází
jako třeba Bohemka a dnes je na rozdíl od ní stínem věhlasného klubu
z evropských pohárových soutěží.

Hraje polskou třetí ligu, v jejíž tabulce
figuruje po podzimní části na druhém
místě s dvoubodovou ztrátou na
vedoucí příčku. Třiadvacetičlenný
kádr „první družiny“ vede trenér
Franciszek Smuda, který v době své
aktivní kariéry hrál na pozici stopera.
Lódž trénuje už popáté.
Ještě je třeba dodat, že o týden
později, tedy ve středu 17. ledna nastoupí Prostějov proti slovenskému
Popradu a v sobotu 20. ledna vyzve
domácí Frýdek-Místek.

ESKÁWKO LÁKÁ NOVÉ TALENTY
Spolupráce se školami na vysoké úrovni
PROSTĚJOV Nejlepší regionální tým se věnuje hráčům již od útlého věku až do seniorské kategorie. Jako každé kvalitní mužstvo,
tak i v současnosti lídr MSFL
potřebuje mít tu nejlepší základnu. Spolupráce s prostějovskými
školami ukazuje hráčům nejen
fotbalové možnosti, ale zároveň
je i komplexně připraví na cestu
životem.

Josef POPELKA

Nejdůležitější pro fotbalové benjamínky je přechod do starších kategorií, což je i hlavním cílem trenérů,
kteří působí u prostějovské mládeže.
„Chtěli bychom získat co nejvíce
hráčů, pracovat s nimi, vychovávat
je a snažit se o to, aby pak co nejlépe
přešli do žákovské, potažmo dorostenecké kategorie či začali výuku na
jedné z našich škol. Na vysoké úrovni
je spolupráce se ZŠ v ulici E. Valenty,
ze středních škol je to pak Gymnázium Jiřího Wolkera či SOŠPO.
Ve všech těchto zařízeních jsme našli

společnou řeč, za což patří vedení
těchto institutů obrovské díky,“ podtrhl důležitou součást výchovy fotbalové mládeže eskáčka její šéftrenér
Martin Neoral.
Zaměření je především na všeobecné
tělesné průpravě, ve spolupráci s fyzioterapeutkou Lenkou Fasnerovou,
která učí děti pracovat s jejich tělem
i mimo fotbalové prostředí. Od února
pak začne v její režii nová metoda slow
fit v prostějovském bazéně, kde půjde
hlavně o zvládnutí balancování na
vodě.
Další součást mimofotbalové aktivity je například atletická průprava, se
zaměřením na rychlost, výbušnost,
sílu, koordinaci v rámci hodin tělesné
výchovy či pohybové a sportovní hry.
„Chtěli bychom takto zapojit co
nejvíce dětí. Rádi novým zájemcům
ukážeme všechny činnosti, které by
je v případě společného projektu
čekaly,“ zdůraznil Martin Neoral.
Již v tomto útlém věku poměřují
hráči své dovednosti s nejlepšími
moravskými, později i českými týmy,

jako jsou Zbrojovka Brno, Baník
Ostrava, Sigma Olomouc, Zlín či
Slovácko.
„Naší snahou je vštípit dětem smysl
hry nenásilnou formou. Abychom
dětem navodili prostředí, kdy jsou
schopny samy se rozhodovat, řešit
situace nejen ve fotbale.
Do jarní části soutěží se chystá
také trenérská „patrola“, která
bude objíždět regionální týmy,
aby zde vedla tréninkové jednotky,
potažmo získala nové talenty do
řad prostějovského klubu.
Na červen se pak chystá mezinárodní
turnaj ročníku U13, kde prostějovští
mladíci poměří síly nejen s českými
velkokluby, ale také s polskými, rakouskými či maďarskými týmy.
„Všechny nadšence pro tuto úžasnou
hru rádi přivítáme v našem klubu
a postaráme se o to, aby vás fotbal
nejen bavil a přinášel vám ty nejlepší
životní okamžiky, ale posunul vás
i dále ve vaší bohaté fotbalové kariéře,“
uzavřel vizi prostějovské kopané
šéftrenér mládeže Martin Neoral.

Silvestrovský fotbálek v Brodku u Konice:
Sta(í porazili Mladé po lítém boji t sn 7:6
BRODEK
U
KONICE,
PROSTĚJOV Ještě jednou se
vracíme k uplynulému Silvestru 2017, který na mnoha místech
našeho regionu provázely různé
sportovní akce a mače. Jeden takový sváteční zápas se uskutečnil
v Brodku u Konice, a to v kopané.
V Silvestrovském fotbalovém utkání na brodeckém hřišti se střetly
dva výběry tamního oddílu TJ
Jiskra. Šlo o tradičně prestižní bitvu, ovšem ve správně přátelském
duchu. A nakonec Staří osvědčili
své bohaté zkušenosti, aby porazili
Mladé nejtěsnějším poměrem 7:6.
Společně zapít konec minulého roku
pak zvládli odpovídajícím způsobem
všichni společně.
(vič,son)

Oba fotbalové týmy TJ Jiskra Brodek u Konice – to znamená Staí i Mladí – na
spole.ném snímku po Silvestrovském ma.i 2017.
Foto: Radovan Viar.
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„Turci“ hledají stopera
PIVÍN Posilu do středu obrany
by rád během zimní přípravy ulovil trenér pivínských fotbalistů
Jaroslav Svozil. Na této pozici
naskakoval po celý podzim jeho
syn Martin, dvaatřicetiletý exligista by se však nejraději vrátil
do zálohy. Zkušený lodivod by
se nebránil ani doplnění útočné
formace a zisku parťáka k zatím
devítigólové letní akvizici Davidu
Trajerovi.
„Musím Martinovi poděkovat, že si
tam stoupl, zhostil se toho výborně.
Dirigoval obranu a prodal své
zkušenosti, stále se mi ale tlačí do
zálohy. Na rovinu jsem mu řekl, ať si
sežene stopera a půjde do středu, tak
nevím, co si sežene. (smích) Máme
v hledáčku i jednoho útočníka, ale
nedokážu odhadnout, jak to do-

padne. Budu se opakovat, ale dnes
uděláte dobrý přestup jen u starých
pánů, tam je ještě srdíčko,“ podotkla
hlava fotbalové rodiny.
Zimní přípravu zahájí mužstvo pod
jeho vedením v pátek 26. ledna,
o den později se představí v Chropyni na tamějším turnaji. „Čeká nás
tam pět zápasů a celkově odehrajeme
abnormální počet devíti střetnutí.
Jedeme totiž ještě patnáctého února
na soustředění do Boskovic, kde
odehrajeme zápas s Olešnicí, sehrajeme duel s Mohelnicí ‚B', dva týdny
před jarem se v Morkovicích utkáme
s tamějším ‚béčkem' a generálku
budeme mít v Dobromilicích na
trávě,“ představil Svozil plán pro období před jarní částí.
Radost mu udělali jeho svěřenci
už teď, z vlastní iniciativy navrhli

a posléze také zařídili soustředění.
„Nijak jsem se v tom neangažoval.
V Boskovicích je umělka, bazén,
dobré terény na běhání. Jedeme tam
už celkově potřetí, loni jsme nebyli.
Má jet patnáct kluků, tak uvidíme.
Bude záležet na tréninkové účasti,
sebelepší vypracovaný tréninkový
plán je na nic, když přijde šest lidí,“
podotýká.
Zpět do hry se mu měli vrátit i všichni
podzimní marodi, i díky nynější
dlouhé přestávce se stihli dát dohromady. „Pouze Jarda Svozil má problémy s kolenem, ale myslím si, že to
bude dobré. Nemám hlášeny žádné
potíže a všichni by měli nastoupit do
přípravy, tu bychom měli zahájit v sedmnácti lidech,“ těší se pokračování
práce se stávajícím mužstvem Jaroslav
Svozil starší.
(jim)
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ZLATÁ
BRÁNA
2018?
Premiéra
florbalu
na
ledě
jako
hrom!
Úvodní ročník unikátního turnaje na venkovním kluzišti vyhrál mezi školami tým ZŠ z ulice Dr. Horáka
PROSTĚJOV Letní fotbalový turnaj pro školáky z Prostějova má
svou zimní obdobu. Konkrétně to byl 1. ročník florbalového turnaje na ledě ZLATÁ BRÁNA 2018, který proběhl v pátek 5. ledna
na venkovním veřejném kluzišti před prostějovským muzeem.
Šlo o premiéru unikátní akce, která má vysokou míru originality
i značný potenciál do budoucna.

Marek SONNEVEND
Prvotní nápad uspořádat pro děti ze
základních škol nějaké sportovní klání
během zimy vznikl právě už v létě při
hodnotícím sezení na radnici po střetech
v kopané. Tehdy bylo hlavním záměrem,
aby si zahráli především neregistrovaní
malí nadšenci, pro něž to znamenalo silný a svým způsobem jedinečný zážitek.
Totéž se stalo cílem i tentokrát.
Nakonec vše vyústilo v něco, co svět
(možná) ještě neviděl: ve spojení dvou
podobných, přitom však i dost odlišných sportů. Zrodil se turnaj ve florbalu
na ledě, kdy se hrálo s florbalovými ho-

lemi i míčkem, ale přitom se bruslilo na
hokejových bruslích a chybět nesměly
kvůli bezpečnosti helmy. Proti sobě
přitom stály čtyřčlenné týmy, které se
snažily dát si navzájem góly do malých
branek o rozměrech přibližně sto na sedmdesát centimetrů.
Podle jednoho z hlavních partnerů dostal turnaj výstižný název ZLATÁ BRÁNA, zorganizovali jej společnými silami
Domovní správa Prostějov, Sportovní
klub K2 a Sportcentrum DDM Prostějov pod patronací školské i sportovní
komise při Radě města PV. K účasti
se povedlo přilákat družstva osmi škol
složená z chlapců i dívek čtvrtých a pá-

tých tříd. V pravidlech navíc figurovalo
omezení, že každý kolektiv může mít na
své soupisce pouze jednoho registrovaného hokejistu.
Když uvážíme, že třeba ve středu 3. 1.
se naším regionem prohnala sněhová
bouře a několikrát v prvním lednovém
týdnu pršelo, mělo vysokou důležitost
pro celý projekt pod otevřeným nebem příznivé počasí. A matka Příroda
nastavila vlídnou tvář, neboť srážky zůstaly nahoře v nebi a při devíti stupních
Celsia nad nulou nikoho netrápila ani
žádná vlezlá zima. Slavnostní zahájení
obstarala přátelská zdravice primátorky statutárního města Prostějov Aleny
Raškové, načež se šlo naplno bojovat.
Osm zúčastněných mančaftů pořadatelé
rozdělili do dvou základních skupin po
čtyřech, v nichž se utkaly každý s každým na dvakrát pět minut. O výsledky
primárně nešlo, leč děti logicky strhla
hra a při spontánní radosti ze sportování se každý snažil uspět. Do semifinále

nakonec postoupila objektivně nejlepší
čtveřice týmů, pro které turnaj vyvrcholil závěrečnými duely play-off na dvakrát
sedm minut.
Za výborné atmosféry živené spíkrem/
dýdžejem Pavlem Kovářem v prvním
semifinále ZŠ Dr. Horáka rozstřílela ZŠ
J. Železného 6:1 a ve druhém mači elitního kvarteta si ZŠ E. Valenty poradila
se ZŠ Kollárova 6:4. V zápase o bronz
dominovala ZŠ J. Železného 7:3 nad
ZŠ Kollárova, načež přišel doslova zlatý hřeb Zlaté brány 2018. Finále totiž
bylo nesmírně vyrovnané i dramatické
a po remíze 1:1 v normálním hracím
čase jej rozhodlo až tříminutové prodloužení. Jen několik sekund před jeho
vypršením vstřelil herně lepší výběr ZŠ
Dr. Horáka zlatý gól a po vítězství 2:1p
oslavil euforický triumf. Těsně poražený
soubor ZŠ E. Valenty bral též krásné
stříbro.
Úplný závěr skvěle vydařené akce obstaralo slavnostní vyhlášení výsledků,
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v rámci nějž obdržela všechna družstva
velmi hodnotné ceny věnované partnery. Předali je šéf Domovní zprávy Vladimír Průša, předseda školské komise Jan
Krchňavý, předseda sportovní komise
Pavel Smetana, manažerka obchodního domu ZLATÁ BRÁNA Karolína
Pořízková, zástupce ředitele Sportcentra DDM Jan Zatloukal a manažer
Sportovního klubu K2 Radek Pařenica.

Nejlepší hráčka turnaje Eliška Stráská
dostala chutně vypadající dort a nad
hlavami nadšených triumfátorů ze ZŠ
Dr. Horáka se objevil pohár pro vítěze.
Kompletní výsledky najdete v přehledu
na straně 20. A k celému klání ZLATÁ
BRÁNA 2018 se podrobně vrátíme za
týden v příštím vydání Večerníku!
Výsledkový servis turnaje najdete na
straně 20!
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Kompletní sbírka medailí z MČR! Šikulovi ovládli republiku i pohár
PRAHA,
PROSTĚJOV
Poslední
předvánoční víkend bojovali na motolské dráze závodníci všech kategorií o medaile v olympijském omniu. Cyklistický
víceboj vyžaduje vyrovnanost výkonů ve
všech jeho částech. Velmi dobře se dařilo
závodníkům a závodnicím prostějovského
týmu. Do klubové sbírky tak přibylo po
jedné zlaté, stříbrné i bronzové medaili
z Mistrovství České republiky na dráze
v disciplíně omnium.
Se starým rokem se v mužské kategorii vynikajícím výkonem se žluto-modrou kombinézou rozloučil Martin Spudil, který do
závěrečného závodu vstupoval se shodným
počtem sto osmi bodů jako Nicolas Pietrula, ten však vybojoval o čtyři body více než
prostějovský cyklista, a tak se z vítězství v omniu nakonec radoval závodník pražské Dukly.
Třetí příčku obsadil Jan Kraus, také závodník
Dukly Praha. Páté a šesté místo obsadili další
závodníci SKC TUFO Luděk Lichnovský
a Matěj Štibingr. V závodě mužů se představil
i mladý Tomáš Bárta, který v těžké konkurenci obsadil slušné jedenácté místo.
Výborně si vedli i prostějovští mládežníci.
V juniorské kategorii vybojoval bronz Matouš
Měšťan, který do Prostějova přestoupil
z týmu SP Kolo Loap Specialized. Zvítězil
Petr Kelemen z Dukly Praha, druhé místo obsadil Jan Voneš z TJ Favorit Brno. Závod kadetek opanovala ve skvělé formě závodící Gabriela Bártová, která vybojovala titul mistryně
republiky, když o dvaadvacet bodů porazila

* L   0 8  (   (#    C #
(     13
    ' 
   %(  !
Foto: Jaroslav Šikula st.

-  L   0 8  
 9   
 #    %(       
 17!
Foto: Jaroslav Šikula st.

  0%G"H1

druhou Kristýnu Burlovou z pražské Dukly. V kategorii žaček,
o pouhé dva body, uteklo třetí místo Patricii Müllerové, a tak se
mladá prostějovská závodnice musela spokojit s tolik neoblíbenou bramborovou medailí.
(oš, jp)
Výsledky najdete na straně 22

PROSTĚJOV Týden před Vánocemi ukončili sourozenci Šikulovi závodní lezeckou sezónu účastí na
Mistrovství České republiky v lezení na rychlost.
Závody se tradičně konaly na stěně DURO v Brně
a sjela se na ně nejen kompletní lezecká špička z tuzemska, ale i závodníci ze Slovenska, Polska či z Kazachstánu. V disciplíně, při níž mnohdy rozhodují
setiny sekundy, se podařilo Járovi získat domácí titul v kategorii U12. Jeho sestra Hanka se ve velmi
vyrovnané konkurenci umístila na třetím místě do
čtrnácti let.
„Výsledky jsou to velice cenné, neboť se jedná o disciplínu, které se téměř nevěnujeme a ani ji netrénujeme. Navíc u Hanky byla ztráta na ještě lepší umístění opravdu

minimální,“ cenil si výsledku Jaroslav Šikula starší.
Samotný závěr sezóny byl pro mladé lezce úspěšný
i v Českém poháru mládeže v lezení na obtížnost. Série
závodů pokračovala po letní pauze akcemi v Lanškrouně a Trutnově a finále hostila Ostrava. Kategorii chlapci
U12 ovládl Jára Šikula a stal se celkovým vítězem, když
ze šesti dílů byl hned čtyřikrát první a ve zbylých dvou
případech obsadil druhou pozici.
I Hance se v jednotlivých závodech dařilo pravidelně
umisťovat na stupních vítězů. Tím si zajistila celkovou
druhou příčku v kategorii dívek do čtrnácti let.
„S letošní sezónou jsem spokojený. Járova bilance čítá
tituly mistra republiky na obtížnost i v rychlosti, k tomu
se stal celkovým vítězem Českého poháru mládeže. Hanička je domácí vicemistryní na obtížnost, byla třetí v lezení na rychlost a celkově druhá v Českém poháru mládeže, to jsou výborné výsledky. Navíc se jednalo o rok,
kdy byly děti ve svých kategoriích jedny z nejmladších,“
pochvaloval si Jaroslav Šikula starší, jenž neopomněl za
dosavadní podporu poděkovat oddílu HO SK Prostějov
a také statutárnímu městu Prostějov.
(jim)

Ohlédnutí za házenkářským podzimem ve druhé lize
PROSTĚJOV V minulé sezóně 2.
ligy mužů skončili házenkáři Kostelce na Hané třetí a Prostějova desátí v jihomoravské skupině této
soutěže. Pokud nahlédneme do
aktuálního pořadí v polovině probíhajícího ročníku 2017/2018,
za půl roku se nic podstatného
nezměnilo. Pojďme se teď krátce ohlédnout, jak podzimní část
z hlediska obou zástupců prostějovského regionu vypadala.

KOSTELEC:
POSTUPNÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Mužstvo Sokola v létě trenérsky
převzal někdejší dlouholetý kapitán a hráčská ikona David Ševčík
společně s dalšími bývalými parťáky
Milanem Varhalíkem a Tomášem
Varhou. Do kádru společně zařadili
několik mladých odchovanců klubu
s tím, že prioritou je jejich postupné
zabudovávání. A na výsledky se
nebude za každou cenu tlačit.
Přesto samozřejmě nikoho nepotěšil
špatný vstup do sezóny v podobě
tří úvodních porážek v Ivančicích,
s Maloměřicemi i v Bohunicích.
„Trochu jsme doplatili na těžký los,

který nás hned na začátku poslal proti třem nejsilnějším týmům soutěže.
Prohry jsme se proto snažili brát
s nadhledem a věřili, že se chytíme,“
ohlížel se hlavní lodivod David
Ševčík.
Premiérový triumf přišel ve 4. kole
a měl podobu mohutné přestřelky
s Brnem B 45:34. Vzápětí však
kostelečtí házenkáři podlehli
v Telnici, což znamenalo krajně
nepříjemnou bilanci jediného
vítězství a čtyř proher. „S klukama jsme tehdy tu situaci rozebrali. A společně si řekli tři věci:
že zůstaneme v klidu, pořádně
zabereme a tím zvládneme další
zápasy proti papírově slabším nebo
srovnatelným soupeřům,“ zavzpomínal Ševčík.
Přesně to se poté zdařilo. Hanáci
v klíčovém střetnutí vyloupili
Napajedla, otočili tradičně vypjaté
derby s Prostějovem, nejtěsnějším
poměrem uspěli v Kuřimi a bez
problémů skolili Dolní Cerekev.
„Sice jsme nepředváděli nijak oslnivé výkony, ale tahle vítězná série
nám samozřejmě moc pomohla.
Dostali jsme se ze spodku tabulky
do jejího klidného středu a to se

pak mančaftu mnohem líp dýchá,“
vypíchl lodivod – nováček.
Jeho svěřenci sice vzápětí padli na
horké půdě Velkého Meziříčí, leč
podzim zakončili zdoláním Juliánova, čímž se v součtu dostali na dvanáct
získaných bodů. Slušný počin
zajišťující průběžné páté místo, jen
dva bodíky od třetí pozice. „Celkově
to z naší strany nebylo špatné, konto
je nakonec solidní. A za nejdůležitější
považuju, že do mančaftu úspěšně
zapracováváme mladé kluky. To je
pro mě momentálně větší téma, než
jestli skončíme třetí, pátí nebo sedmí,“
zdůraznil Ševčík.

PROSTÌJOV:
BOJ VE SPODNÍCH PATRECH

Sokol II koncem jara jen tak tak
zachránil druholigovou příslušnost,
načež pokračoval v přestavbě kolektivu. Ten nyní tvoří povětšinou
mladí plejeři s potenciálem do
budoucna, ovšem momentálně
výkonnost takto složeného družstva
ještě pokulhává. Zvlášť, když jeho
potenciálně největší tahoun Jiří Kosina po dlouhodobém zranění ještě
nemohl hrát naplno.

K tomu je navíc nutné připočítat
absenci domácího prostředí, neboť
se extrémně protáhla rekonstrukce
haly RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici. Nový kouč Anatoliy
Vasilyev měl tím pádem hodně
složitou výchozí pozici a byť se s ní
všichni Prostějované snažili společně
rvát, ve většině utkání to výsledkově
nestačilo.
Zahajovací mač byl odložen, načež
přišla hladká prohra s Ivančicemi, krutý
debakl v Maloměřicích a další jasná
porážka od Bohunic. „Já se na to dívám
optimisticky a nepochybuju, že se
budeme zlepšovat. Od minulé sezóny
ale došlo v mužstvu k mnoha změnám,
zavedl se jiný způsob práce i nová taktika a je jasné, že nemůže všechno začít
hned fungovat. Je to jako se stromem,
který zasadíte a musíte počkat, než
začne plodit. Zatím hodně trpíme
na své vlastní chyby, kterých děláme
strašně moc,“ analyzoval Vasilyev.
Jiskru naděje znamenalo první
vítězství na hřišti brněnského
béčka, ovšem pak následovaly další
neúspěchy doma s Telnicí, v derby na palubovce Kostelce (vzdor
dlouhému vedení) i v Napajedlech.
Zaplaťpánbůh, že ze zbývajících čtyř

Foto: Marek Sonnevend

bitev hanácká parta urvala alespoň
dvě proti Kuřimi a Velkému Meziříčí
v dramatických závěrech rozdílem
jediné branky. Naopak ztracené duely v Dolní Cerekvi i Juliánově dost
mrzely, protože tradičního frekventanta třetí nejvyšší soutěže ČR poslaly
na předposlední jedenáctou příčku
s pouhými šesti body na kontě.
„Škoda dohrávky v Juliánově, kde
jsme to měli skvěle rozjeté a při
kompletnější sestavě tam určitě šlo
vyhrát. Tím by celý podzim vyzněl
mnohem lépe, dostali bychom se
aspoň na deváté místo. A situace by
hned vypadala trochu jinak. Ani takhle
podzim nedopadl úplně hrozně, na

druhou stranu však ani není proč jásat.
Dál zůstáváme na sestupové pozici
a čeká nás tedy velice těžké jaro. Jasným cílem bude postupné zlepšování
výkonnosti celého mančaftu a posun
nahoru do klidnějšího středu tabulky,“
rozebral aktuální stav prostějovských
házenkářů oddílový předseda Svatopluk Ordelt.
Jarní část odstartuje o víkendu 17.
a 18. února, do té doby vás budeme
pravidelně informovat o přípravě
obou regionálních vyslanců ve
2. lize mužů JM. A těsně před
zahájením odvet přineseme obsáhlou sondu do kosteleckého
(son)
i prostějovského tábora.
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rozhovor Večerníku

JAN
KOLLER:
„ŽIJU
SPOKOJENĚ
S
RODINOU“
Fotbalová legenda v interview pro Večerník o akci Sportovní hvězdy dětem,
ale též o Spartě nebo svém životě v Monte Carlu
diště. Přijelo sem hodně známých
lidí z různých oborů, aby děti co nejlépe pobavili, a to se myslím povedlo
na jedničku. Krásně strávený den.“
(úsměv)
 Jak jste si užil roli kapitána jednoho ze soupeřících týmů?
„Kapitánovalo se mi velice dobře. Děti
byly šikovné a šlo jim to, z celé show
měly velkou radost, což je ze všeho
nejdůležitější. Mě tahle akce taky moc
bavila a myslím, že všichni dohromady
jsme si ji parádně užili. Hlavně bylo
celé dopoledne perfektně zorganizované, navíc vše provázela skvělá atmosféra. Co víc si přát?“
 Radil jste nějak svým malým
svěřencům?
„Spíš jsem se snažil je povzbuzovat,
a když něco děti nevěděly, tak jim pomoct. Ale vyloženě radit
nebylo potřeba, ony totiž
všechno zvládaly výborně
v rámci exkluzivního
samy. A určitě většinou
interview
i líp, než bych to dokázal
třeba já.“ (úsměv)
pro Večerník
 Už jste Prostějov něse ptal
kdy dřív navštívil?
„Ne, jsem tady poprvé
Marek
v životě. Ale když mě sem
SONNEVEND
organizátoři akce Sportovní hvězdy dětem pozvali
 Co říkáte na akci pro mládež a vysvětlili mi, o co půjde,
v hale Sportcentra DDM?
rád jsem takovou nabídku přijal. Kro„Bylo to perfektní. Organizátoři
mě vší té zábavy pro mladé se
dobře vymysleli jednotlivé discinavíc pomohlo dobré
plíny, které měly velkou zajímavost,
věci věnováním
a myslím, že nás všechny bavily. Hlavně tedy samotné děti, a to jak ty přímo
soutěžící, tak i všechny ostatní, co
fandily z hle-

spousty peněz na charitu. A já mám radost, že jsem u toho mohl osobně být,
rovněž pomoct svým malým dílem.“
 Potěšilo vás i setkání s kolegy-sportovci?
„To je jasné, řadu z nich bych normálně asi nepotkal. Ve svém oboru jsou
špička a navíc se pořád aktivně věnují
svým sportovním kariérám. Tím hezčí od nich je, že si v jistě nabitém programu našli prostor zúčastnit se téhle
prospěšné, maximálně vydařené akce.
A musím říct, že pobavit se s Lukášem
Krpálkem, Kájou Plíškovou i všemi
ostatními bylo fakt moc příjemné.“
 Jaké to je vystupovat coby vzor
pro malé děti?
„Už s tím mám nějaké zkušenosti.
(smích) Docela často objíždím různé fotbalové školy a snažím se tam

tím jakýkoliv aktivní pohyb, kterému se děcka věnují. Pokud je v tom
můžu svým přispěním povzbudit,
rád to udělám.“
 Kolik podobných akcí jako
v Prostějově absolvujete třeba za
rok?
„Asi vám neřeknu žádné přesné číslo,
ale hlavně přes léto, které pravidelně
trávím v Česku, bývám na různých akcích pro veřejnost docela často. Samozřejmě v rozumných mezích, ovšem
jak už jsem řekl, baví mě to a snažím se
tím nějak trochu pomáhat.“
 Nakolik sledujete český fotbal?
A jste spokojen s tím, čeho dosáhl
v roce 2017?
„Český fotbal sleduju pozorně, i když
většinu času na dálku. A myslím, že
nejsem zdaleka sám zklamaný tím, že

strávíme Vánoce i celé sváteční období. Pokud budu tady, Silvestrovské
derby si pochopitelně moc rád zahraju.“ (Jan Koller oblíbený fotbalový mač
31. prosince nakonec neabsolvoval
- pozn. red.)
 Co vůbec říkáte na současnou situaci ve Spartě?
„Spousta lidí se mě na to ptá...
Jestli věřím na italskou cestu
a podobně. Vedení klubu se tak
prostě rozhodlo, ale na můj
vkus tam v létě přišlo moc nových hráčů. Snad se všechno
zlepší, až teď v zimě kádr
trochu zúží. Druhé místo
v lize a tím účast v předkole Ligy mistrů ještě nejsou
ztracené, musí však začít
všechno konečně šlapat.“

Jsem tady poprvé v životě. Ale když mě organizátoři
akce pozvali a vysvětlili mi, o co půjde, rád jsem
takovou nabídku přijal. Kromě vší té zábavy
pro mladé se navíc pomohlo dobré věci
věnováním spousty peněz na charitu.
mladým talentům předat aspoň
trošku z toho, co vím
a co jsem uměl. Strašně mě
to baví a pozitivně hodno-

naše mužská reprezentace nepostoupila na mistrovství světa. Navíc šlo
o to, jakým způsobem, že ani výkony
nebyly zpravidla nic moc a šanci na
 Dost často koúspěch jsme ztratili už dlouho domentujete do mépředu. Příliš radosti nepřinesla
dií dění v českém
ani podzimní účast našich
fotbale. Proč?
klubových zástupců
„Protože mi voláte
v evropských povy novináři a chcehárech, kde se
te pořád vědět, co si
žádný tým myslím o tomhle nebo támhletom.
(smích) Většinou teda právě o Spartě, případně o českém nároďáku. Já
sám rozhodně nemám žádnou touhu hrnout se do médií a být neustále
slyšet nebo vidět. Pokud mi ale někdo zavolá s žádostí o názor, případně přijde pozvánka do televizního
studia, snažím se vždycky vyhovět,
když zrovna můžu.“
 Jak jste si zvykl na roli sledované celebrity?
„Až zase taková celebrita nejsem!
(se smíchem) Od toho jsou jiní,
mnohem slavnější lidé. Pokud však
vezmu obecně popularitu, na jednu
stranu je samozřejmě příjemná, pokud vám okolí dává najevo přízeň.
Na stranu druhou může být popu-
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Foto: Marek Sonnevend.
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PROSTĚJOV Trvale žije v pohádkovém Monaku, ale jakmile
má příležitost, dost často i rád se
alespoň na skok vrací do rodné
České republiky. Tady ho (téměř)
každý dobře zná, neboť je jedním
z nejslavnějších fotbalistů ne tak
vzdálené historie. Jan Koller = někdejší famózní fotbalový útočník
a nejlepší kanonýr v dějinách národní reprezentace naší země. V polovině prosince během sladkého
předvánočního času poprvé v životě navštívil Prostějov, aby se aktivně
zúčastnil show pořádané marketingovou společností TK PLUS pod
názvem Sportovní hvězdy dětem
Olomouckého kraje 2017. Kromě
soutěžení, rozdání stovek autogramů i foto selfíček stihl v úžasném
mumraji také věnovat Večerníku
tento exkluzivní rozhovor.

z České republiky jako obvykle nedostal do Champions League. Aspoň
že se Plzni dařilo pěkným fotbalem
v Evropské lize a do jarního play-off se probojovala. Jinak doufám, že
do budoucna to s českým fotbalem
půjde nahoru a budeme se ve všech
ohledech zlepšovat.“
 Dlouhodobě žijete v Monaku. Neoslabuje to nějak váš vztah
k České republice?
„Vůbec ne. S domovem jsem neustále
v kontaktu a poměrně často do Česka
cestuju, celkově zde netrávím úplně
málo času. Na druhou stranu doma
jsme teď s rodinou jinde, to je pravda.
Každopádně já osobně jsem vždycky
byl, stále jsem a navždy budu hrdým
Čechem.“
 Neláká vás jako bývalého Sparťana účast na tradičním Silvestrovském derby?
„Je pravda, že mě ze Sparty oslovili,
jestli bych se nezúčastnil. Uvidím, zda
v tu dobu budu v České republice,
neboť s rodinou ještě zvažujeme, kde

larita i nepříjemná tím,
že
ztratíte
soukromí na
veřejnosti.
A když se něco
nepovede, jsou
jedinci, kteří
vám to třeba dají
pořádně sežrat.
Já se dál snažím
zůstávat normálním člověkem, kterým jsem vždy byl,
a totéž mohu doporučit komukoliv.“
 Jaký je vůbec život v Monte
Carlu?
„Samozřejmě příjemný tím, že je
tam většinu roku krásně a mnohem tepleji než v České republice.
(úsměv) Někdo by však nebyl šťastný třeba ani na nejkrásnějším místě světa. Já díky rodině rozhodně
spokojený jsem. Věnuju se holkám,
nějakým svým pracovním zájmům
a taky jsem v rámci možností sportovně aktivní. To znamená, že si jdu
čutnout fotbálek, když je příležitost,
občas chodím hrát i hokej a nejvíc ze
všeho se teď věnuju tenisu. Dokonce
ve Francii hrávám amatérské turnaje, docela mě to chytilo. Stejně jako
chataření, protože jsme nedávno
koupili chalupu nějakých čtyřicet
kilometrů od Monte Carla. Trávíme
tam poslední dobou dost času.“

vizitka
JAN KOLLER
✓ bývalý vynikající český fotbalista
narodil se 30. března 1973 v Praze,
má tedy 44 let
✓ je ženatý, s manželkou Hedvikou (39)
mají dvě dcery Hedušku (14) a Kačenku (9)
✓ s fotbalem začínal v pěti letech ve
Smetanově Lhotě, odkud pochází
✓ v roce 1989 odešel do ZVVZ Milevsko,
první velký přestup jeho života přišel roku 1994 do Sparty Praha
✓ v rudém dresu se příliš neprosadil, ovšem po odchodu do zahraničí se z něho postupně stala hvězda
✓ prošel Belgií (KSC Lokeren, Anderlecht Brusel), Německem
(Borussia Dortmund, FC Norimberk), Francií (AS Monaco,
AS Cannes) a Ruskem (KS Samara)
✓ doslova legendou se stal díky působení v reprezentaci České
republiky, za níž nastřílel 55 gólů a tím je nejlepším národním
kanonýrem v historii
✓ podílel se na reprezentačním bronzu ČR z mistrovství Evropy 2004, na klubové úrovni je finalistou Poháru UEFA 2001/02
a čtyřnásobným držitelem mistrovského ligového titulu
✓ z individuálních ocenění získal Fotbalistu roku v ČR 1999
a Zlatou kopačku v Belgii 2000
✓ na sklonku aktivní kariéry se s rodinou usadil v Monte Carlu,
kde společně žijí dodnes
zajímavost: proslulou se stala jeho přezdívka Dino odkazující na obrovitý vzrůst s výškou 202 centimetrů a hmotností přes 100 kilogramů
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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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VEČERNÍKU BOJ O ŠESTKU SE PŘIOSTŘUJE

DO HRY VSTUPUJÍ VZÁJEMNÉ ZÁPASY

JON-CHRISTOPHER FULLER

Dvakrát po sobě překonal křídelník ligového nováčka
dvacetibodovou hranici. Střelecký apetit zřejmě získal
po povedeném vystoupení na Utkání hvězd. Proti
posledním soupeřům se pokaždé třikrát trefil
z dlouhé vzdálenosti. V obou případech si na své
konto připsal po sedmi doskocích. V průběhu
duelu proti Nymburku navíc rozdal i tři asistence, což je jeho maximum v Kooperativa NBL.

PROSTĚJOV Zhruba za dva měsíce skončí základní část Kooperativa NBL, která
tabulku rozdělí na dvě poloviny. O účast v té lepší znamenající jistý postup do
čtvrtfinále play-off usiluje reálně stále devět týmů. Tři kluby budu míst smůlu
a spadnou do skupiny hrající o 7. až 12. místo. Ve hře jsou i hráči Olomoucka,
kteří mají šanci skončit na pozicích znamenajících postup do skupiny A1.
Původní zpravodajství

DARKO
ČOHADAREVIČ

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

7

„Je před námi ještě hodně zápasů. Po každém kole se
tabulka mění, takže je těžké odhadovat, jak vše dopadne. Bylo by to věštění z křišťálové koule. Z našeho
pohledu to však není rozehrané špatně,“ míní trenér
ligového nováčka Predrag Benáček.
V extrémně vyrovnaném středu tabulky může svoji roli
hrát poměr vzájemných zápasů a právě to je velké téma
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posledních týdnů, kdy probíhají odvetné duely. Z tohoto
pohledu jsou výsledky BK Olomoucko hodně zajímavé. Na startu druhé poloviny základní části oplatili
USK porážku z prvního kola a mají lepší skóre. S Kolínem naopak prohráli i druhý duel v sezóně. „Tam jsme
si to pokazili sami, protože se nám nepodařilo zvládnout domácí utkání,“ poznamenal sportovní manažer
BK Prostějov Michal Pekárek.
Poloviční úspěšnost mají Hanáci také s dalšími soupeři, s nimiž bojují o postup do skupiny A1. Děčín sice
ve vlastní hale porazili, vyhráli ale pouze o čtyři body
a celkově na Severočechy osm bodů ztrácejí. Naopak

Foto: www.bkolomoucko.cz

s ústeckou Slunetou byli stoprocentní a uspěli v obou
duelech s ústeckým klubem.
„Všechny takové zápasy jsou hodně důležité. Ale aby
nám pomohly, musíme splnit další dvě důležité podmínky – neztrácet zbytečně doma a bodovat v zápasech s papírově slabšími soupeři,“ připomíná Benáček.

ALEX
DAVIS

6
Ústí v závěru sestřelily trojky Močnika a Mitchella
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Hanáky nezastavila
ani porucha autobusu
Ústí nad Labem/lv – Přes nepříjemné komplikace se museli přenést basketbalisté BK Olomoucko
před utkáním na půdě Ústí nad
Labem. Kvůli poruše autobusu
vyráželi na dlouhou cestu nadvakrát, přičemž nebylo jisté, že dorazí
včas. Nakonec dorazili do dějiště
střetnutí půl hodiny před začátkem a nastoupili přes nedostatečné
rozcvičení. „Bylo to hodně nepříjemné. Vyjeli jsme včas, o poruše
autobusu jsem v předstihu informoval zástupce Slunety i vedení
soutěže. Byli jsme domluveni, že
dostaneme odpovídající prostor na
rozcvičení, pak ale domácí názor
změnili. Prý jsme zbytečně zastavili na oběd, což je nesmysl. Tým
se najedl ve chvíli, kdy měl řidič
povinnou bezpečnostní přestávku
během jízdy,“ ohlédl se za strastiplnou cestou sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek, který
byl přístupem ústeckého vedení
zklamaný. „Rozhodně to nebylo
sportovní. Hráči se stačili akorát
převléct a zatejpovat a šli do zápasu. Tak si korektní přístup k soupeři nepředstavuji,“ dodal Pekárek.

Ke Lvùm
pro deváté vítìzství
Prostějov/lv – Na první vítězství
v sezóně zatím stále čekají Lvi z Jindřichova Hradce, to však neznamená, že basketbalisty Olomoucka
čeká v rámci 17. kola nejvyšší soutěže snadný soupeř. Jihočeši v posledních týdnech dokázali sehrát
několik nadějných partií. V Kolíně
po třiceti minutách vedli dokonce
o šestnáct bodů, naposledy s ústeckou Slunetou prohráli 89:100, na
začátku poslední čtvrtiny ale drželi
nerozhodné skóre. „Rozhodně si
nemůžeme myslet, že se soupeř
sám porazí. Musíme podat zodpovědný výkon, jinak budeme mít
problémy,“ varuje před podceněním trenér Predrag Benáček. Utkání se hraje 13. ledna od 18 hodin.

"
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BK UNL
BK OL

79:83

ÚSTÍ NAD LABEM Další dramatickou koncovku zvládli basketbalisté
BK Olomoucko, tentokrát na půdě
Ústí nad Labem. Po velké bitvě vyhráli 83:79, přestože se cestou na sever
Čech museli vyrovnat i poruchou autobusu a do dějiště střetnutí dorazili
těsně před začátkem.
Jako první se trojkou prosadil domácí
Pecka, po pěti minutách ale Olomoucko
vedlo 13:8, když její hráči dokázali najít
recept na obranu Ústí. Stačilo ovšem

mírné povolení v koncentraci a Sluneta
sérií osmi bodů otočila skóre. Další nápor
zastavily trojka Močnika a body Mitchella. Vyrovnanou desetiminutovku zakončila akce Šepy s Čohadarevičem, která
určila stav 21:21.
Vstup do další periody přinesl další ofenzivu Severočechů a ta přinutila hostující
výběr za stavu 24:30 vybrat oddechový čas. Pauza Hanákům pomohla, po
návratu na palubovku otočili na 37:33,
především zlepšenou obranou. Drobné
vedení ligový nováček udržel do konce
poločasu a za stavu 46:43 držel naději
na dobrý výsledek. Na začátku druhé
půle Norwa natáhl vedení na rozdíl pěti
bodů, Ústí však zabralo a když hosté

minuli několik otevřených střel, bylo to
ve 29. minutě 60:59 pro svěřence Antonína Pištěckého. Ti zvládli i koncovku
periody, za stavu 67:63 měli blíže k devátému vítězství v sezóně.
Olomoucko se o chvíli později dostalo
do kontaktu, po ztrátě Fullera ovšem
domácí drželi pět minut před koncem
náskok pěti bodů (73:68). Tři minuty
před koncem ale snížili hosté na rozdíl
jedné přesné střely z dálky. Tu zařídil
rozehrávač Močnik. Na 78:78 vyrovnal 103 sekundy před koncem řádné
hrací doby. Jeho parádu pak okopíroval Mitchell v závěru a šlo o rozhodující střelu zápasu. Náskok už žluto-modří neztratili.
(lv)

 

NA TISKOVCE...
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My jsme po třech vítězstvích v řadě věděli, že nás čeká další těžký zápas.
Soupeř přijel půlhodinu před zápasem, upřímně jsem čekal, že do zápasu vstoupíme lépe. Druhým důvodem naší porážky z mého pohledu byla
skutečnost, že jsme v poslední čtvrtině absolutně přestali hrát jako tým
v útoku. Všechno se to strhlo v hru jeden na jednoho. U některých hráčů
mi navíc chyběla sebedůvěra, nechápu, proč to tak bylo.

 =9/3
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V Ústí se lehce nevyhrává. Letos tady prohráli lepší týmy než my, a proto je
toto vítězství velmi cenné. Dobré je, že teď máme lepší vzájemnou bilanci.
Rozhodla naše touha po vítězství, chtěli jsme opravdu moc vyhrát a kluci
dle toho také bojovali a udělali více než své maximum. Bylo to vyrovnané
utkání a nikoho by nepřekvapilo, kdyby Ústí dnes vyhrálo. My jsme měli
větší štěstí v koncovce. Mitchell trojku trefil a Pecka ne.

Pěkný souboj s mistrem rozhodla třetí čtvrtina
PROSTĚJOV Rozhodný nástup
úřadujícího českého šampiona
do druhého poločasu určil vítěze
utkání 16. kola Kooperativa NBL
mezi BK Olomoucko a Nymburkem. Domácí prohráli 92:119,
když hosté využili hlavní hvězdy i
širokou lavičku.
Domácí začali na rozehrávce bez
Jana Močnika, ten ovšem musel na
palubovku za stavu 0:2 už ve 2. minutě. Přesto hosté ukazovali svoji sílu
a v průběhu 5. minuty poprvé vedli
dvouciferným rozdílem (2:12). Ve
třech hráčích vysunuli obranu až na
polovinu Olomoucka, žluto-modří
přesto postupně chytili dech a další
nárůst manka do konce čtvrtiny nedovolili – 19:28.

Krajský výběr nehodlal být odevzdaným statistou ani v dalším pokračování poločasu. Slinu chytli střelci
z dálky a po sérii tří trojek upravoval
Šepa na 31:34! Když ovšem Nymburk začal snajpry domácího týmu
bránit, dokázal se odpoutat až na
rozdíl čtrnácti bodů. Koncovku
přesto zvládli domácí. Fuller současně se sirénou trefil další pokus z dálky a v poločase prohrávali Hanáci
přijatelným rozdílem 50:59.
Třetí periodu zahájily dva neúspěšné
pokusy ligového nováčka a předznamenaly pád týmových akcií na
úspěch. Po sérii 2:17 ve 26. minutě
prohrával 52:76 a trojka Raye ve 29.
minutě navýšila nymburský náskok
už na rozdíl třiceti bodů – 58:88.

BK OL
BK NYM

92:119  

Deset minut před koncem pak úřadující šampion mířil za vítězstvím
při výsledku 89:63.
Stovka padla až ve 35. minutě a příspěvek do mistrovské pokladny tentokrát připadl Peterkovi. Oba týmy
už v závěru příliš nebránily a skóre
pravidelně narůstalo na obou stranách. Domácí nakonec čtvrtinu prohráli o jediný bod a díky závěrečné
trojce Čohadareviče se dostali i přes
devadesát bodů.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
najdete na straně 22

 =9#$-"#

NA TISKOVCE...
89 &   0

Měli jsme špatný začátek, i tak se týmu podařilo hrát docela vyrovnaně
celý poločas. Opravdu jsme dělali, co jsme mohli. Nymburk ale disponuje
velkou silou a to opět ukázal, hlavně ve třetí čtvrtině. Donutil nás k velkému počtu ztrát, i ty konečný výsledek hodně ovlivnily. Musím soupeři pogratulovat k zasloužené výhře a popřát mu hodně štěstí v dalších zápasech
na evropské pohárové scéně.
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Bylo to oboustranně hodně ofenzivní utkání. Domácí potvrdili, co si myslím, že totiž z pohledu útoku patří k nejlepším týmům v celé lize. Pětka,
která byla na palubovce na začátku druhého poločasu, dokázala soupeře
v obraně zastavit. Na defenzivu jsme se soustředili, přinesla nám úspěch.
Nebylo to jednoduché utkání, ale máme další vítězství a splnili jsme cíl, se
kterým jsme do zápasu vstupovali.

Charles MITCHELL: „Bez výher by statistiky nic
PROSTĚJOV Letní posila BK Olomoucko Charles Mitchell patří mezi největší pořízky v elitní české soutěži, soupeře ovšem umí překvapit až neočekávanou pohyblivostí. A také nečekanou střelbou
z dálky, která se už týmu BK Olomoucko několikrát hodila. Pivot, od
něhož může přijít i důležitá trojka, se vždy hodí. „Hlavně v letních
pauzách se snažím pracovat na nových možnostech zakončení. Je
fajn, když můžete ohrozit koš soupeře různými způsoby,“ usmívá se
203 centimetry vysoký a přes metrák vážící Mitchell.
Se svým osobním koučem přes léto

exkluzivní rozhovor
takové věci cvičím, opakuji to každý
pro Večerník den. Trénuji takhle už asi šest posled-

Ladislav VALNÝ
 V dosavadním průběhu ligy
jste několikrát protivníky zaskočil
i technickým nájezdem do koše ze
střední vzdálenosti. Byla to náhoda?

ních letních příprav a přidávám další
způsoby, jak v zápasech skórovat.
Někdy se dostanu ke koši snáz, ale jindy je potřeba vymyslet i něco navíc.
Když je možnost, využiji i netradiční
zakončení.
 Máte zajímavé osobní statis-

neznamenaly“
tiky. Patříte mezi nejlepší střelce,
vysoko jste v tabulce doskočených
míčů. Počítal jste s něčím podobných při svém příchodu?
Do české ligy jsem přišel hlavně
v cílem pomoci svému týmu vyhrát
co největší počet zápasů. Všechno
ostatní z toho vychází. Na statistiky se
nesoustředím, ale věřím sobě i týmu a
jsem na ta čísla pyšný. Pokud bychom
ale nevyhrávali, neznamenalo by nic.
 V minulé sezóně jste hrál nejvyšší soutěž v Nizozemí. Můžete
srovnat tyto dvě ligy?
Musím říct, že česká liga je lepší. Jsou

tu kvalitnější hráči a každý
zápas musíte bojovat o vítězství, což se mi líbí mnohem
víc, než co jsem zažil loni
v Nizozemsku. V české soutěži se můžu i osobně zlepšovat, což je výborný bonus.
 V minulých týdnech se
hovořilo o Vašem odchodu
z týmu. Jaká je současnost?
Tohle období je už za mnou a
nechci se vracet do minulosti.
Všechny svoje síly odevzdávám
do týmu BK Olomoucko. A už se
na tom nic měnit nebude.
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Boxeři směřují za mistrovským titulem
Tým DTJ Prostějov má v polovině nejvyšší mužské soutěže stoprocentní zápasovou bilanci

PROSTĚJOV Nadmíru slibně se pro boxery DTJ Prostějov zatím
vyvíjí aktuální sezóna. V extralize družstev mužů ČR 2017/18
mají za sebou tři duely, to znamená polovinu celé soutěže. A dosud ze všech utkání odešli Hanáci jako vítězové. Tím pádem se
na jejich kontě skví plný počet šesti bodů, čímž logicky jsou největším favoritem na zisk mistrovského titulu. Vybojovali by ho
znovu po dvou letech.

Marek SONNEVEND
Připomeňme, že prostějovští rohovníci během uplynulého podzimu nejprve doma porazili Třeboň 10:6, poté
stejným poměrem uspěli i v Ústí nad
Labem a následně vyhráli na půdě Děčína 16:0 kontumačně. „Soupeř nedal
dohromady sestavu, tím pádem jsme
zvítězili bez boje,“ objasnil hlavní trenér boxerského oddílu DTJ Petr Novotný.
Původně mělo být extraligové pole pětičlenné, leč obhájce zlata z Ostravy se
ze soutěže ještě před jejím startem odhlásil. „Je to trochu paradox, že udělali
titul a nový ročník ligy vůbec nezahájili. Jen to dokládá, že český amatérský

box na tom není vůbec dobře,“ posteskl si Novotný.
On sám za sebe a především za své svěřence však může být spokojený. „Oba
odboxované zápasy proti Třeboni
i v Ústí jsme zvládli v rámci možností
slušně. Sice to nebyla žádná paráda,
ale na druhou stranu jsme splnili roli
určitého favorita. Když k tomu připočítáme ten kontumační výsledek z Děčína, jsme zatím na maximu možného
a dá se říct, že směřujeme za dalším
titulem. V dané situaci při současném
rozložení sil zpátky na trůn rozhodně
chceme,“ zdůraznil kouč.
Že bude mít případný triumf nižší hodnotu? Tím se vůbec netrápí. „Extraliga
teď samozřejmě nemá takovou úroveň

jako ve většině předchozích let, ovšem
to není naše vina ani náš problém. My
děláme, co můžeme a o totéž by se měl
každopádně snažit Český boxerský
svaz. Jinak se taky může klidně stát, že
od léta elitní tuzemská soutěž úplně zanikne. Což by přes veškeré potíže byla
škoda,“ nadhodil Novotný.
Nyní prochází hanáčtí boxeři delší
zápasovou přestávkou. „Probíhá ale
příprava, pravidelně trénujeme. A do
toho kluci i holky z našeho oddílu absolvují střetnutí oblastní soutěže. Jeden
z takových turnajů přivítáme v Prostějově v sobotu 3. března,“ prozradil kormidelník. Půjde o rohovnicky nabitý
víkend, neboť hned o den později v neděli 4. března bude následovat mač 4.
dějství mužské extraligy doma s Děčínem (od 10.00 hodin v sokolovně na
Skálově náměstí).
„Dva týdny nato pojedeme k utkání
pátého kola do Třeboně a pak už bude
zbývat jen závěrečný zápas v našem
ringu proti Ústí nad Labem, jehož
přesný termín teprve upřesníme,“ řekl
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Novotný Večerníku. Na jaře détéjéčko
v každém případě zorganizuje jednu
národně významnou akci. „Zkraje
května pořádáme v KaS Centru třídenní mistrovství republiky příprav-

ky a školní mládeže,“ informoval.
Prostějovský box zkrátka nezahálí, právě naopak. „Snažíme se ten náš sport
dělat pořádně a co nejvíc pro mladé,
aby to za něco stálo. Proto bych rád

i touhle cestou poděkoval městu Prostějov, Olomouckému kraji a dalším
partnerům za podporu, stejně jako
všem fanouškům za přízeň,“ uzavřel
Petr Novotný.

?/QX,5*4}+wx+. Českobudějovický Motor drží čelo hokejové
x*P;*P%1;9&-4(% WSM ligy, Jestřábi dál směřují do play-off
>>> dokončení ze strany 25
Velký úspěch sklidily i závodnice
ve druhé lize. Kolektiv ve složení
Markéta Vidmuchová, Zuzana
Mazalová, Nela Borská, Nikola
Cibulcová a posila z TJ Šumperk
Neli Gronychová pod vedením
trenérů
Veroniky
Lukášové,
Vladislavy Ponížilové a Miloslava
Musila nečekaně obsadil úžasné,
i když nepopulární čtvrté místo
z celkového počtu dvaceti družstev
z celé republiky. Prostějovský oddíl
si tak připsal další zápis do kroniky,
protože se mu podařilo postavit
hned dvě ligová družstva.
Ve stejný čas se v Praze uskutečnilo
také republikové klání hochů v povinných sestavách. I z hlavního
města putovaly na střední Moravu
cenné kovy. V kategorii VS4, tedy
I;J5 '    " (  G  L ;6 N ;  S  5
do osmnácti let, obsadil Jindřich   =%( L(6 N '  H , T   !
Šafran třetí místo a zdárně za- 
  <
stoupil Daniela Ponížila, jehož
pustilo přetrvávající zranění kolene rovněž bronz Martin Mlčoch. Jakub Mezuliánek. V kategorii VS3
jen do čtyř nářadí ze šesti. A v kat- Dvanáctý dále skončil Adam Nosek do patnácti let načínal Filip Petrásek
egorii VS2 do jedenácti let bral a devětadvacátou pozici obsadil druhou desítku pořadí.
(jim)

PROSTĚJOV Úvodní týden nového kalendářního roku přinesl
v hokejové WSM lize mužů ČR
2017/18 dvě odehraná kola.
A suverénně největší událostí
byla přímá bitva o vedoucí příčku
tabulky mezi Českými Budějovicemi a Karlovými Vary.
Sobotní spektákl pojatý v retro stylu
u příležitosti 90 let jihočeského klubu
a před fanoušky vyprodanou ČEZ
Arénou nakonec urvali domácí, když
nesmírně dramatickou bitvu rozhodli
až po samostatných nájezdech poměrem 2:1. „Takhle by mělo slavnostní
utkání vypadat. Myslím, že pro diváky to byl moc hezký zápas. V poslední
třetině jsme hosty přitlačili s tím, že
zkusíme za každou cenu zvítězit. Ten
bod navíc pak byl příjemnou odměnou,“ zhodnotil asistent trenéra Motoru Luboš Rob.
Největší aspirant postupu do extraligy zůstal tím pádem první o tři body
před karlovarským konkurentem.
„Viděli jsme střetnutí vynikajících
parametrů. Od začátku bylo vyrovnané, hrálo se v parádní atmosféře
nahoru dolů. Hráčům musím navzdory těsné porážce poděkovat za

obětavý výkon, rozhodně se nemáme zač stydět,“ shrnul druhý kouč
Energie Tomáš Mariška.
Možnost poskočit na druhé místo
promarnilo Kladno, když po čtvrtečním smetení Slavie Praha 7:2 podlehlo o dva dny později v Havířově 1:2.
„Měli jsme dobrý vstup do utkání,
vstřelili vedoucí branku a dostávali se
do dalších šancí. Ty jsme bohužel nevyužili a pak nás domácí svou ohromnou bojovností přetlačili,“ litoval kormidelník Rytířů Miloslav Hořava.
Na čtvrtou pozici se posunul Přerov
tím, že nejprve rozprášil Litoměřice
8:3 a následně v přímé řeži o bramborový post přetlačil v Praze tamní Slavii
2:1. „Do zápasu jsme vstoupili velice
slušně a aktivně, protože jsme čekali,
že soupeř bude chtít pokračovat v aktivním hokeji jako na Kladně. Což se
taky potvrdilo. Celkově se dá říct, že
štěstí přeje připraveným, a to jsme my
byli,“ usmíval se po loupeži v české
metropoli lodivod Zubrů Kamil Přecechtěl.
Pátí hned za svým arcirivalem
jsou prostějovští Jestřábi, ačkoliv
nezvládli duel 36. dějství soutěže
v Třebíči (2:4). Následně však vy-

dřeli souboj s Ústím nad Labem
(4:3), čímž o bodík přeskočili sešívané. „Jsme rádi za tři body. Zápas
to určitě nebyl hezký, z naší strany
hromada nepřesností. Připadalo
mi, že máme zbytečný strach z výsledku. Hokej by měl být radost jak
pro hráče, tak pro diváka, ne starost.
Dnes tomu tak nebylo. Nakonec se
ale počítají hlavně body,“ rozebral
v sobotu večer až filozoficky trenér
LHK Jiří Vykoukal.
Každopádně teď ptačí dravci mají už
dvanáctibodový náskok na deváté
místo, čímž nadále a nezadržitelně
směřují k průniku do osmičlenného
play-off. O dvě poslední postupové
příčky naopak zuří nesmlouvavý boj
mužstev od sedmé po dvanáctou pozici průběžného pořadí. A zajímavou
perličkou uplynulého týdne určitě
je, jak dno tabulky trvale okupující
Kadaň po strašlivém debaklu 0:11 ve
Vsetíně vzápětí zabrala nečekaným
udoláním Třebíče 3:2.
Po třech dohrávkách dříve odložených střetnutí pokračuje WSM liga
ve středu 10. ledna kompletním 38.
kolem a v sobotu 13. 1. rovněž celým
39. dílem.
(son)

TENISOVÁ DROBOTINA SLAVILA ÚSPĚCH

PROSTĚJOV Tenisoví benjamínci nabírají od útlého věku pohárové zkušenosti. Uplynulou sobotu započala série halových tenisových turnajů mládeže v areálu TK Prostějov. K vidění bylo
několik soubojů těch nejmenších, na programu byl Agrofert Minicup. Výraznou prostějovskou stopu zanechali hned dva zástupci TK Agrofert. Druhou pozici si vybojovala Tereza Pěnčíková,
těsně pod bednou skončil David Gerišer. Program pokračuje o víkendu dalším turnajem babytenisu, po něm se na řadu dostanou také mladší i starší žáci.
(jp)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

VELKÉ SKOKY, PÁDY, NÁVRATY, STAGNACE
To všechno nabídl tenisový rok z pohledu světových žebříčků
PROSTĚJOV Velké žebříčkové propady Adama Pavláska a Lukáše Rosola, vypadnutí Tomáše Berdycha
z první světové desítky, ale také zajímavé zlepšené Václava Šafránka a mírný posun Zdeňka Koláře. To
vše nabídl uplynulý rok z pohledu prostějovských tenistů. Podobné to bylo také u žen, které spadají pod
TK Agrofert. Zajímavých příběhů však letopočet 2017 přinesl více než dost. Karolína Plíšková se probila
až na vrchol žebříčku WTA ve dvouhře, Lucie Šafářová kralovala půldruhého měsíce deblovému pořadí. Kristýna Plíšková zakončila sezónu na stejném místě jako tu předešlou, což je unikát. Lucie Šafářová
se vrátila na příčku zajišťující nasazení při grandslamech. Propadla se naopak Barbora Štefková i Tereza
Smitková a samostatnou kapitolu by si zasloužila Petra Kvitová. Po následcích přepadení ve svém bytě
přišla o půlku sezóny, přesto jí patří umístění ve světové třicítce, v což bezprostředně po operaci pořezané
ruky téměř nikdo nedoufal. V každém případě ženy loni táhly nejen prostějovský, ale celý český tenis.
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Pozn.: částky
jsou uváděny
v amerických
dolarech

101 404
Zdeněk KOLÁŘ

160 161
Václav ŠAFRÁNEK

470 739
Adam PAVLÁSEK

KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ

WTA

"   "

2 917 835
Jiří VESELÝ

#) #$

4 096 004
Lukáš ROSOL

Obecně se dá skutečně říci, že větší
radost dělaly v minulém roce tuzemským tenisovým fanouškům vyslankyně něžného pohlaví, neboť úspěchů
mužů bylo prokazatelně méně, než
v předchozích sezonách. Platilo to také
v případě zástupců prostějovského TK
Agrofert. Celou situaci poměrně věrně
kopírují také žebříčky ATP a WTA.
„U mužů máme problémy. Tomáš Berdych má už svoje roky, přesto, pokud je
zdravotně v pořádku, drží si vysokou
kvalitu. Ale ostatní hráči trošku přešlapují na místě. Nejsou schopni udělat
další krok nahoru. Nebo měli zdravotní problémy, což znamenalo propad
v žebříčku. Není to příjemné, je to
však realita. Na druhou stranu je třeba
uznat, že v obrovské konkurenci globálního sportu je stále těžší se prosadit
mezi absolutní špičku. Na to, jak jsme
malý stát, si nevedeme úplně špatně,“
míní Jaroslav Navrátil, šéftrenér prostě-

perti vidí potenciál užší světové špičky.
Do té doby musíme čekat,“ poskytl
Večerníku obsáhlejší analýzu Miroslav
Černošek. Muž, který řídí prostějovský
tenis a marketingově se stará o zajištění
reprezentačních týmů České republiky.
Naopak ženy i nadále dělají příznivcům radost. Pravidelně se dostávají do
závěrečných kol špičkových turnajů,
okupují horní patra žebříčku WTA
Tour a v příštích letech by tomu nemělo být jinak. „Tato generace je silná,
holky nám ještě udělají hodně radosti.
Navíc se do popředí posouvají další
tenistky, i budoucnost talentovaných
hráček vypadá hodně nadějně. Věřím, že se to potvrdí i v týmovém Fed
Cupu. Bylo by hezké zase pohár vyhrát,“ přeje si šéf tenisového svazu Ivo
Kaderka. Světlé zítřky by neměl ohrozit ani nedávný spor Karolíny Plíškové
a Barbory Strýcové, který hasil Miroslav Černošek. „S oběma hráčkami
jsem osobně hovořil a přestože ta
situace byla citlivá, což umocnil ještě
odchod kondičního trenéra ke Kristýně Plíškové, jsou to profesionálky.
Vše jsme si rozebrali, vyjasnili a v další
společné spolupráci nevidí žádný problém a jsou připraveny reprezentovat,“
věří muž, jehož marketingová agnetura Česká sportovní bude i v roce 2018
stát za daviscupovým a fedcupovým
výběrem.

24 040 818
Petra KVITOVÁ
12 008 804
Lucie ŠAFÁŘOVÁ
10 835 391
Karolína PLÍŠKOVÁ
7 113 849
Barbora STRÝCOVÁ
1 701 938
Kristýna PLÍŠKOVÁ
755 170
Tereza SMITKOVÁ
107 682
Barbora ŠTEFKOVÁ

Ladislav
VALNÝ
a Petr
KOZÁK

jovského tenisového oddílu a nehrající
kapitán daviscupového týmu České
republiky.
V první světové třístovce má prostějovský tenis šest zástupců, z tohoto
pohledu je zajímavý pohled Jaroslava
Balaše, sportovního ředitele Českého tenisového svazu. „Podívejte se na
Švédy. Jejich nejlepší hráč Ymer je na
142. místě žebříčku ATP, další jsou až
ve čtvrté stovce. A rozhodně to není
tím, že by švédský svaz nepracoval,
nebo měl finanční problémy. Někdy
se to prostě sejde tak, že po tučných
letech přijdou ty hubené,“ všímá si někdejší kouč TK Agrofert.
„Situace v mužích není do nejbližších
let optimistická. Tomáš Berdych si sice
udržuje vysokou výkonnost, leč začíná mít své limity. Jirka Veselý stagnuje,
když nenavázal na svůj vzestup z juniorské kategorie. U Adama Pavláska je
problém s dostatečnou připraveností,
ať už fyzickou či mentální. Radek Štěpánek po zdravotních problémech
skončil a Lukáš Rosol se sezónou protrápil. Toto všechno mělo za důsledek
sestup z elitní skupiny Davisova poháru
a pohled do budoucnosti nenasvědčuje, že bychom na tom mohli být v nejbližších letech líp. Naším cílem tak je
ještě více podpořit mládežnický tenis.
V tuto chvíli se maximálně zaměřuje
na duo Švrčina – Lehečka, u nichž ex-

28 220 153
Tomáš BERDYCH

Původní
zpravodajství
pro Večerník

ATP
Pozn.: částky
jsou uváděny
v amerických
dolarech

rok 2017:
rok 2016:

4.
6.

+2

Nejlepší česká tenistka v průběhu
roku 2017 opět posunula svá maxima. Zahrála si semifinále na Roland
Garros, vyhrála tři tituly na okruhu
WTA a především se 17. července
2017 stala první českou světovou
jedničkou v ženském singlu a historicky dvacátou třetí v pořadí. Logicky
vyhrávala absolutní pořadí v anketě
Zlatý kanár a plánuje útoky na grandslamové tituly. „Herně jsem se opět
dokázala posunout. Chci být především úspěšná na grandslamech,
to je dlouhodobý cíl pro následující
sezóny. Na žebříčku se to pak projeví.
A také by bylo hezké vyhrát Fed Cup,“
tvrdí Plíšková, která koncem roku dovedla TK Agrofert k zisku desátého
extraligového titulu v řadě za sebou.

LUCIE
ŠAFÁØOVÁ
TOMÁŠ
BERDYCH
rok 2017:
rok 2016:

19.
10.

-9

Po dlouhých letech vypadl z první
světové desítky, když poprvé měl
větší zdravotní problémy, které limitovaly jeho výkony. Opakovaně
si stěžoval na potíže se zády, přesto
se neúnavně rval s nastupující generací. Postoupil do semifinále Wimbledonu, zahrál si finále v Lyonu, a
pokud byl v pohodě, ukazoval, že se
s ním stále musí počítat. „Tento rok
nebyl povedený, ale bylo to hodně
ovlivněné tím zraněním. Jediná část
roku kdy mě nebolela záda, přišla
kolem Wimbledonu a tam jsem postoupil mezi čtyři nejlepší. To hovoří za všechno,“ komentoval sezónu
dvaatřicetiletý tenista.

JIØÍ
VESELÝ
rok 2017:
rok 2016:

62.
55.

-7

Žádný excelentní rok neprožila ani
mužská dvojka. I Veselého trápily
zdravotní potíže, díky kterým dokonce předčasně ukončil sezónu
kvůli bolestem kyčle. Rok ukončil s
bilancí 24 výher a 26 porážek, jeho
největším úspěchem je titul na challengeru v Prostějově. Na okruhu
ATP si zahrál nejlépe semifinále na
antuce v Marrákeši, třikrát byl ve
čtvrtfinále. V Davis Cupu se mu nedařilo. Z jednoho triumfu se letos
radoval na okruhu ATP ve čtyřhře
s Romanem Jebavým. „Sezóna podobná těm předešlým. Byla nahoru a
dolů. Chyběla mi vyrovnanost, v tom
byl problém,“ hodnotil rok Veselý.

BARBORA
STRÝCOVÁ

ADAM
PAVLÁSEK
rok 2017: 202.
rok 2016: 55.

- 127

Na začátku roku se díky svému postavení na žebříčku bez problémů kvalifikoval do hlavní soutěže na Australian
Open a ve Wimbledonu se dostal
dokonce do druhého kola, v němž si
zahrál s Novakem Djokovičem. Jinak
se ovšem trápil a důvodem byla především zraněná ruka. Paběrkoval na
turnajích kategorie challenger a padal
žebříčkem. Už v říjnu trápení ukončil,
když nedohrál v Taškentu. „Bohužel
sezónaproměnebylaúspěšná,alepřinesla mi několik nezapomenutelných
zážitků. Největší byl, když jsem mohl
stát na kurtu proti Djokovičovi. Proti legendě,“ ohlédl se za uplynulým
rokem Pavlásek.

ZDENÌK
KOLÁØ

rok 2017:
rok 2016:

23.
20.

-3

Podruhé ze sebou si na konci sezóny zahrála turnaj Elite Trophy
v čínském Ču-chaji pro dvanáct
nejlepších tenistek sezóny, které se
nekvalifikovaly na Turnaj mistryň
do Singapuru. V říjnu vyhrála turnaj WTA v Linci, což se jí naposledy
podařilo v roce 2011. Po raketovém
vstupu do sezóny a semifinálové
účasti v Sydney se dostala na 17.
příčku světového pořadí a v dalších
měsících se jí dařilo držet kvalitní
formu. „Uhrála jsem několik dobrých výsledků, postoupila do semifinále v Praze a Bielu. Třešničkou
byl turnaj v Linci. Byl to vcelku dobrý rok,“ ohlédla se Strýcová.

PETRA
KVITOVÁ
rok 2017:
rok 2016:

- 88
Na sezónu, kterou začínal na hranici světové stovky, se bude snažit
zapomenout zkušený daviscupový
reprezentant. Sám přiznal, že důvody propadu byly dva. Natržený
břišní sval a rozpad manželství
s Michaelou Ochotskou. Letos hrál
převážně nižší challengerové turnaje a v hlavní soutěži na ATP Tour se
objevil jen třikrát. V září byl členem
daviscupového týmu, který prohrál
v Nizozemsku. „V první polovině
roku jsem prožíval nejtěžší životní
období...,“ přiznal tenista, který měl
smůlu i v závěru sezóny. V říjnu musel na operaci Achillovy šlachy, kterou si natrhnul na tréninku.

- 18

Operace, rehabilitace, kontroly
u lékaře - absolutně netenisové starosti měla v první polovině sezóny
dvojnásobná wimbledonská vítězka. Z tohoto pohledu je žebříčkový
propad o osmnáct míst naprostou
maličkostí. Největší bitvu Kvitová
vyhrála, i když nestála na kurtu.
Dokázala se totiž vrátit, navíc jako
hráčka, která může myslet na další
skvělé úspěchy. Tři týdny po návratu
vyhrála turnaj v Birminghamu, což
nečekal téměř nikdo. „Někdy to nebylo snadné, ale pořád jsem věřila,
že se vrátím. Povedlo se, dokázala
jsem to. Už to je vítězství, ta tenisová
teď přidám,“ plánuje Kvitová.

TEREZA
SMITKOVÁ
rok 2017: 222.
rok 2016: 244.

+ 22

Talentovaný tenista, který stále patří
mezi největší naděje a dostal se i do
reprezentačního výběru v Davisově
poháru, během roku přešlapoval na
místě. Dostával se do závěrečných
kol na turnajích kategorie Futures,
na challengerech už tak úspěšný
nebyl. Výjimkou byla semifinálová
účast v italském Mestre a čtyři postupy do čtvrtfinále. Na plánovaný průnik do světové dvoustovky to zatím
nestačilo. „Stále ovšem platí, že může
být opravdu kvalitním hráčem. Už by
se však potřeboval posunout o kategorii výše a na challengerech získávat
více výher,“ říká nehrající kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil.

rok 2017:
rok 2016:

228.
261.

+ 33

Poprvé si zahrál hlavní soutěž na
podniku ATP Tour a hned to bylo
na grandslamovém US Open, kde
se probil říkolovou kvalifikací, pak
už nestačil na bulharského bombardéra Dimitrova. V průběhu zatím nejúspěšnější sezóny poskočil
až na 197. místo žebříčku a zahrál si
semifinále na challengeru v Liberci
a postoupil mezi nejlepší osmičku
v Taškentu. Na konci roku vyhrál
Zlatého kanára v kategorii Největší
postup na žebříčku ATP. „V nové
sezóně bych se rád dostal k hranici sto padesátého místa, snem je
umístění v nejlepší světové stovce,“
plánuje Šafránek.

rok 2017:
rok 2016:

30.
64.

+ 18

Další tenistka, která předčasně
ukončila sezónu. U Šafářové byl důvodem zánět šlachy v levém zápěstí, díky němuž odehrála poslední
utkání v září v Quebecku. Na turnaji se dostala do semifinále. Mezi
čtyři nejlepší se probojovala ještě
ve třech případech, na US Open si
zahrála osmifinále, což je její kariérní maximum. Tomu odpovídal
výrazný postup zpět na příčky
mezi nejlepší třicítkou. „Mohlo
to být ještě lepší, ale nakonec jsem
odřekla turnaje v Asii, kde se dalo
ještě něco uhrát. Přednost dostala
léčba. Když budu zdravá, udělám
nějaké výsledky v nové sezóně,“
říká odhodlaně Šafářová.

KRISTÝNA
PLÍŠKOVÁ

VÁCLAV
ŠAFRÁNEK

LUKÁŠ
ROSOL
rok 2017: 203.
rok 2016: 113.

29.
11.

rok 2017:
rok 2016:

61.
61.

0

Udržet si své postavení není nic
snadného, což si na vlastní kůži
vyzkoušela Kristýna Plíšková. Potřebovala k tomu postoupit do finále na turnaji v Praze nebo uhrát
3. kolo na Australian Open a navrch přidat čtyři starty ve čtvrtfinálových zápasech na okruhu WTA.
A to se sestře Karolíny Plíškové podařilo. „Nebyl to úplně špatný rok,
ale něco mu scházelo. Třeba porážka v pražském finále mě mrzela.
Některé zápasy jsem během sezóny
prohrála zbytečně. V nové sezóně
se budu snažit, abych postoupila
alespoň do padesátky,“ naznačila
své ambice Kristýna Plíšková.

rok 2017:
rok 2016:

240.
182.

- 58

Na pomezí druhé a třetí světové
stovky zatím hledá nový impuls
osmifinalistka z Wimbledonu
2014, která už byla šedesátá na
světě. V minulé sezóně vítězila
především na turnajích nižší kategorie. Na těch velkých musela hrát
kvalifikace a do hlavní soutěže se
jí podařilo postoupit například
v Birminghamu nebo Gstaadu.
Naději na lepší zítřky si v závěru
sezóny přivezla z francouzského
Joue-Les-Tours, kde celkově vyhrála turnaj s dotací 25 tisíc dolarů, když porazila pět soupeřek
v řadě. To se jí v roce 2017 v předchozích měsících nepovedlo.

BARBORA
ŠTEFKOVÁ
rok 2017: 454.
rok 2016: 162.

- 292

Osm měsíců bez soutěžního zápasu musela vydržet nadějná tenistka, kterou po slibném startu
do sezóny začaly trápit záhadné
bolesti obou zápěstí. Nemohla ani
trénovat a vrátila se až na konci
roku, kdy absolvovala dva turnaje
ITF v Milovicích a Praze. Naplno
do tenisového kolotoče naskočí od
nové sezóny. „Ruce drží, vše se zdá
být v pořádku. Mám na osm turnajů chráněný žebříček a toho se pokusím maximálně využít. Myslím
si, že pokud zůstanu zdravá a už se
mi to nevrátí, tak věřím, že se tam
vrátím zpátky, kde jsem byla,“ tvrdí
odhodlaně talentovaná Štefková.

