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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Matku málem ubil k smrti, napadal děti, seniory i personál v léčebně. Tohle
dobře skončit nemohlo... Je to už pět let, co se tehdy dvaadvacetiletý Michal Mihály ocitl
bez domova. Rodákovi z Kuřimi lékaři po těžkém porodu amputovali obě nohy, zároveň
má poškozenou páteř a trpí psychickými problémy. Přibližně rok žil v domě na začátku
prostějovské ulice Újezd. Soužití s ním však bylo nesnesitelné. Majitel mu proto do domu
zakázal vstup.
Většinu peněz z jeho invalidního důchodu v té době inkasoval Milan Bělohlávek, který se
vydával za jeho ošetřovatele. Celý příběh „nebohého invalidy“ tehdy zpracovala televize
Nova v pořadu Na vlastní oči.
Po pěti letech vše dospělo ke smutnému, nicméně naprosto logickému vyústění...

ÈTÌTE V PRAVIDELNÉ RUBRICE NA STRANÌ 4

STÍNY MINULOSTI

Milan Bělohlávek se nějaký čas vydával za opatrovníka Michala Mihályho a inkasoval jeho invalidní důchod. Oba muži nakonec
skončili na úplném dně.
Foto: archiv Večerníku
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RYCHLÝ

„Èerní nájemníci“
Prostějov (mik) – V roce 2017
bylo přiděleno občanům Prostějova celkem 47 městských bytů. Jak
se ale záhy ukázalo, v pěti případech
prokázaly následné kontroly porušení nájemních smluv. „Bytová
komise samozřejmě dohlíží i na
nedovolené podnájmy. Jen v roce
2017 bylo zaměstnanci Domovní
správy odhaleno pět takovýchto
případů. Tyto byty byly vyklizeny
a nabídnuty k dalšímu pronájmu,“
uvedl k opatřením Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.

Jaro? To snad ne...
Prostějov (mik) – Prozatímní neuvěřitelně teplá zima už na mnoha
místech ukazuje, že by jaro na sebe
nemuselo nechat dlouho čekat.
„Před panelákem nám už rostou
sněženky,“ hlásila do redakce Večerníku žena ze sídliště v západní
části města. V jiných lokalitách už
zase raší květy sakur, kvetou „kočičky“ a pupeny už můžeme vidět
na třešních či meruňkách. Nenechte se ale zmást, už tento týden má
i v Prostějově mrznout a sněžit!

Prasátko bude!
Prostějov (mik) – Už druhý únorový víkend čeká Prostějovany opět
po roce masopustní slavnost na
náměstí T. G. Masaryka. Na otázku
Večerníku, zda i letos bude součástí
veselice atraktivní zabijačka, odpověděla náměstkyně primátorky rozhodně. „I přesto, že v tomto termínu
je spousta masopustních slavností,
čuník určitě bude. Firma, která nám
vše zabezpečuje, ho určitě někde zajistí,“ přesvědčivě odpověděla Ivana
Hemerková.
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VEÈERNÍKU

VELKÝ KOSÍŘ Jak najít zdatného a kvalitního samce? Tenhle problém řeší v přírodě
nejedna samice napříč všemi živočišnými
druhy. Lze nějak poznat toho nejsilnějšího,
nejrychlejšího a nejodolnějšího? Zatímco
například samice čolků upřednostňují samce, kteří bez nadechnutí vydrží nejdéle pod
vodou, lidští samci se v nejrůznějších disciplínách utkávají na sportovních kolbištích.
Ti nejlepší si pak odnáší zlaté medaile. Na
ty následně lákají samičky, které do té doby obvykle trávily čas vystavováním svých
těl na přehlídkových molech. Že by se něco
podobného přeneslo i do psí říše?
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Foto: Martin Zaoral

Agentura Lidem bez domova budou vychystávat i „minutky“
A co by si nepošmákli! Vždyť je to
jenom pár týdnů do roka! Agentura
Hóser bedlivě sleduje charitativní
akci před místním nádražím v Prostějově, kde zastupitelka Miládka
Sokolovská rozlévá lidem bez trvalého přístřeší horké polévky. „Kluci
a holky jsou rádi za každé teplé
sousto,“ přitakává známá dobračka. Jenomže jak se naše agentura
dozvěděla, prostějovský magistrát
se do této charity hodlá také výraz-

     

tt1POEʏMÓtt
Na dobré si lehce zvyká. Na začátku týdne se dělníci s kladivy vrhli do rozbíjení ledu na veřejném kluzišti u ZLATÉ BRÁNY. Některým lidem to po více jak
dvou měsících nepřetržitého provozu přišlo líto. Nicméně všechno jednou končí
a nezbývá než věřit, že příští rok v listopadu se kluziště u muzea opět objeví.
ttÁUFSâtt
Komunista do plynu? Dokážete si představit, že by během protektorátu
český komunista veřejně skandoval vymyšlené citáty Adolfa Hitlera? U takového člověka by si gestapo mohlo vybrat: buď ho zavezou do koncentráku,
vězení, či jej dají do psychiatrické léčebny na pokusy. Levicový radikál Aleš
Rozsíval se na Facebooku zaštiťoval vůdcem nacistické říše. Od soudu vyvázl
s podmínkou. To by se mu během druhé světové války jistě nestalo...
tt4UʭFEBtt
Alkohol a 4×4. „Red bull vám dává křídla, alkohol vám dá 4×4,“ mohl by konstatovat muž plazící se po čtyřech z hospody. Pakliže se s opicí vydáte domů po
vlastních, je to vaše věc, horší je, když sednete za volant a budete ohrožovat jiné.
Své o tom vědí jednačtyřicetiletá žena, která bourala na D46 u Olšan, i pětačtyřicetiletý muž, který to zapíchl do křoví mezi Kraličkami a Vrbátky.
ttɇUWSUFLtt
Úspěšné Eben trio. Živit se interpretací soudobé vážné hudby není nic
snadného. Trojici muzikantů vystupujících pod názvem Eben trio se to však
daří. Zahráli si už na prestižních pódiích v Praze, Paříži, Mnichově, Washingtonu, Pekingu či Šanghaji. Nově do tohoto výčtu patří i Prostějov.
tt1ÈUFLtt
Volte pokrok do minulosti! Někde jsem slyšel, že s každými novými volbami se
blížíme naší „skvělé“ minulosti... Naším prezidentem totiž byli nejen vysokoškolský profesor a celoživotní sokol T. G. Masaryk, ale i těžce nemocný alkoholik Klement Gottwald. Ať už byl u moci kdokoliv, Češi zůstali sví: nestali se ani o moc
lepšími, ani horšími. A to bude platit i po letošních prezidentských volbách.
tt4PCPUBtt
Králové na ledě. „Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu...“ Známou dětskou písničku si mohli zanotovat všichni koledníci z Konice a okolí až týden
po Tříkrálové sbírce, během níž panovalo skutečně jarní počasí. Ledu se dočkali až uplynulý víkend, kdy pro ně konická Charita uspořádala společné
bruslení v místní víceúčelové hale.
tt/FEʏMFtt
Prodloužené Vánoce. Vánoce nastanou vždy, když budeme držet všichni pospolu... To platilo i během koncertu v kostele Povýšení sv. Kříže. Vystoupila na
něm prostějovská Schola se svými hosty – Pěveckým sdružením Magnificat
Brno a brněnským katedrálním orchestrem.



Zaplněno dobrými lidmi. Další
ročník významného plesu Pomáháme tancem, který se konal v sobotu
ve Společenském domě, zaznamenal
rekordní návštěvnost i výtěžek z charitativní sbírky. Tolik lidí s otevřeným
srdcem se snad na jediném místě
ještě nikdy nesešlo! Peníze i dary pomohou těm potřebným.

Martin ZAORAL

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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ně zapojit a chce bezdomovcům ještě více přilepšit. „Ke každému obědu
patří i druhé jídlo, nevím tedy, proč
by bezdomovci měli být výjimkou.
Proto jsme se dohodli v kuchyni
Národního domu, že kromě polévek udělají denně i třicet porcí
takzvaných minutkových jídel. Na
pořadu budou například hovězí bifteky, ražniči, restovaná játra a další
mňamky. Tato jídla bude fasovat
šofér magistrátu a každý den před
polednem je bude vozit k místnímu
nádraží,“ uvedla pro Agenturu Hóser Alena Rašáková, primátorka
Prostějova.
Co by ne, ať se do konce února bezdomovci pomějí! Tento charitativní

KRIMI


Není kapsář, jako kapsář. Osmatřicetiletý maník z Brna se
rozhodl v našem městě krást.
V supermarketu obral téměř
osmdesátiletou stařenku o peněženku se dvěma tisícovkami,
pak si počkal na muže v jednom
ze vchodů prostějovských domů
a šikovně mu z kapsy vybral
sedm stovek.

2 700
Řeklo by se, že šlo o běžné činy
malého zlodějíčka. Zatímco po
prvním případě ho policisté ještě
pustili na svobodu, po tom druhém
mu už šlápli na krk. Jednalo se totiž
o nepolepšitelného recidivistu, takže zběhlý kapsář z Brna putoval
rovnou do vazební věznice! A to
i přesto, že způsobil škodu „pouze“
za dva tisíce sedm set korun...

  
608 960 042

plán má však své kritiky. „Já bych
těm lidičkám nerada něco upírala,
vždyť kromě polévek jim rozdáváme
i koláčky, perníky a často i obložené
chlebíčky. Ale mám strach, že po těch
minutkách od magistrátu mohou
mít střevní potíže. Na tolik jídla nejsou zvyklí! Co od nich vím, tak jim
většinou po celý rok stačí denně k životu dva rohlíky a tři litry vína,“ pokrčila rameny Miládka Sokolovská.
S tím souhlasí i jeden z bezdomovců.
„Bojím se, že tolik jídla nepozřu, ale
co! Je to zadarmo, tak to sežeru,
i kdyby mě to mělo roztrhat! A taky
že asi roztrhá! Jenom bych chtěl
všechny ty dobé lidi poprosit, zda by
nám ještě ke každé porci nepřivezli

jedno nebo dvě piva,“ zaškemral
Ládík Voves, který zatím přespává
v polorozpadlém domečku za místním nádražím, ale od března získal
místo k bydlení v lesíku u dálnice ve
směru na Olomouc.
Uvidíme, jak se charita zaváňějící
přejídáním osvědčí. Agentura Hóser
bude akci před místním nádražím
i nadále sledovat. „Já se z toho asi
po....,“ má jasno z „minutek“ další občanka bez domova Jenovéfa
Piškvorková.
Za Agenturu Hóser Majkl



Hádali se při volbách. Volby, ať jsou
parlamentní, komunální či senátní,
vždy provázejí mnohdy i ostré diskuse mezi voliči. Ani ty prezidentské
během uplynulého víkendu nebyly
výjimkou, právě naopak. Večerník
na mnoha místech u volebních místností zaznamenal doslova hádky
mezi prostým lidem...
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Tříkrálová sbírka na Prostějovsku
trhala rekordy. V konickém děkanátu vybrali koledníci v jednotlivých obcích přes půl milionu korun!
V Prostějově nemají výsledky sbírky
ještě spočítané, ale už teď je jasné, že
tady bylo vybráno přes milion korun. Lidé se tedy mají dobře, přitom
však nezapomínají na druhé...
 

EBEN TRIO

5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
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Foto: internet

PÁTRÁNÍ

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

MICHAL KREPL
se narodil 14. května 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28.
listopadu 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 35 do 40 let, měří okolo
185 centimetrů, má střední postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

Ve čtvrtek večer nadchlo diváky
v Městském divadle v Prostějově
hudební uskupení Eben trio. Jeho
členové sice nemají nic společného
se známým moderátorem a hercem
Markem Ebenem, ovšem jejich představení bylo opravdu famózní.
 



„HLAVNĚ
PROBOHA NE
PRASE Z OKOLÍ
ZLÍNA!“

Před masopustní veselicí měl
jeden z radních na tiskové
konferenci obavy, aby čuník
na zabijačce nepocházel
z území zamořených
africkým morem...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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JARMILA NESVADBOVÁ

Ètvrtek

2/-5 °C

se narodila 25. července 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11.
ledna 2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50 let, měří mezi 160 až
170 centimetry, má střední postavu
a hnědé vlnité vlasy.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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Michal KADLEC

Podle zástupců vedení města jde o naprosto neuvážený a svévolný čin, který
může mít dalekosáhlé právní následky.
Jak totiž každý ví, mezi městem a společností Manthellan, která před měsícem parkoviště uzavřela kvůli archeologickému průzkumu před výstavbou
obchodního centra Galerie Prostějov,
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PROSTĚJOV Opoziční prostějovský zastupitel Jan Navrátil se
v sobotu odpoledne rozhodl vzít
„spravedlnost“ do svých rukou.
Společně s dalšími kamarády aktivisty vzali do rukou krumpáče
a další nářadí. Během několika
desítek minut skupina odstranila
těžké betonové zábrany znemožňující vjezd na parkoviště mezi
Wolkerovou a Komenského ulicí!
Navrátil se podle svého vyjádření
Večerníku neobává žádných žalob.
Ale to by zřejmě měl!

zpravodajství

SMRŽICE Tohle mohla udělat
pouze lidská bestie! Během uplynulého týdne se po sociálních sítích začaly šířit snímky brutálně
umláceného psa, kterého lidé našli
ležet poblíž říčky Romže nedaleko
Smržic. Hrůzný čin byl na Facebooku okamžitě odsouzen stovkami diskutujících, do vyšetřování se
pustila i policie.

Michal KADLEC

0C QRQ\KéPÊJQ \CUVWRKVGNG ,CPC 0CXT¾VKNC
UGOQåP¾P[PÊUGU[RQWåCNQD[PCXÊEJQRąK
éKPWPCéCRCNKUMTWOR¾éGOXTWEGUVT¾åPÊEK
O÷UVUMÆRQNKEKG
 

vládne už doslova válečný stav. „Já chtěl
jen pomoci občanům, aby měli před
sobotním plesem ve Společenském
domě kde parkovat,“ hájí se Jan Navrátil.
„Pan zastupitel si zřejmě neuvědomuje
následky svého jednání,“ oponuje mu
náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Případ
řeší
i městská policie, opatření se
dají očekávat
i ze strany společnosti Manthellan...
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Jako první přišla s touto otřesnou
zprávou žena, která zakrvavené zvíře
bez známek života zřejmě našla. „Pejsek byl nalezen při rybářské kontrole
u Romže. Nepochopím to, někteří
lidé jsou pěkné svině,“ nebrala si servítky na sociální síti Barbora Sivcová. „Chudáček malinká, co si musel
vytrpět! Ty hajzly chytit a týrat taky,
až z toho zdechnou,“ přidala se rázně
v diskusi na Facebooku Zuzana Bilinská. Podobné emoce vyjadřovali
i další lidé, stovky z nich tento čin
jednoznačně odsoudily. „Oznámení
týkající se této věci jsme obdrželi.

$G\XN¾FPÆV÷NQRUCPCwNKW4QOåGRQDNÊå5OTåKE2Q\P¾X¾VGJQP÷MFQ"2QNKEKU
VčOD[VQWTéKV÷RQOQJNQRąKX[wGVąQX¾PÊ
Foto: Facebook

Konkrétně ve znění, že oznamovatelka na sociální síti zjistila informaci
o tom, že byl nalezen mrtvý pes a další nějaké podrobnosti. V současnosti
toto oznámení šetří policisté z obvodního oddělení Prostějov 2,“ uvedl
k případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Případ je teprve na

začátku vyšetřování, proto nemohu
uvést další informace,“ dodal mluvčí
prostějovských strážců zákona. Je jen
škoda, že nález umláceného psa nenahlásili policistům ti, kteří ho našli.
Vyšetřovatelé se tak o hrůzném činu
dozvěděli se zpožděním až poté, co si
oznamovatel všiml rozsáhlých diskusí
na sociální síti.

5$6,67$=35267÷-29$
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Aleš Rozsíval exkluzivně pro Večerník:
„Bangové ode mě neuvidí ani korunu!“

Hasiči z kraje
„STŘÍBRNÍ“
OLOMOUCKÝ KRAJ Statistické
údaje hasičů z celého Olomouckého kraje z loňského roku zaznamenaly extrémní nárůst událostí
technického charakteru, a to o 1
627 případů oproti roku 2016.
„Tento nárůst byl způsoben několika plošnými událostmi zejména
v souvislosti s přírodními vlivy,
hlavně po vichřicích, přívalových
srážkách či dokonce orkánech.
Nejnáročnějším dnem v roce
2017 byla neděle 29. října, kdy
v časovém rozmezí dvanácti hodin
řešili hasiči celkem 520 událostí. Toto číslo je větší než měsíční
průměry událostí v předchozích
letech,“ uvádí Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. V celkovém počtu událostí
v historii krajských hasičů obsadil
Olomoucký kraj s celkovým počtem 7 296 za rok 2017 stříbrnou
příčku. Prvenství si drží rok 2006
s 7 401 událostmi. Hasiči v průběhu roku 2017 při všech událostech
bezprostředně zachránili nebo
evakuovali z ohrožených prostor
564 osob.
(mik)

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Dvaatřicetiletý Aleš Rozsíval na sebe
před sedmi lety upozornil jako „kouzelník“ s nožem v soutěži Česko Slovensko
má talent. I po letech však zůstává dokonalým důkazem, že magoři v Prostějově
ještě nevymřeli. Na Facebooku vyhro-

žoval zpěváku Radku Bangovi likvidací
„trojnásobným plynem“ za to, že při
předávání ceny Zlatý slavík 2016 pro
skupinu Ortel odešel ze sálu. Od prostějovského soudu odešel s podmínečným trestem odnětí svobody a Bangovi
má navíc zaplatit odškodné. Zatímco se
Rozsíval soudu zbaběle vyhnul, Večerníku týž dne poslal exkluzivní vyjádření
k rozsudku. „Bangové ode mě neuvidí
ani korunu,“ zmínil se mimo jiného odsouzený rasista.

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 26
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Obøí záøe

Foto: Pavel Martinek





DRŽOVICE Tento snímek „Tajemné záře nad Držovicemi“ z uplynulé středy se objevil ve
facebookové skupině Prostějov Bez Cenzury. Podivný úkaz pochází z velkokapacitního
skleníku rajčat vybudovaného nedávno mezi Smržicemi a Čelechovicemi na Hané. (mls)

ČTĚTE NA STRANĚ 11

➢

18011210088

PROSTĚJOV „S Ortelem povstaneme, černý tlamy vystřílíme!
Zkurveným židům postavit tak
koncentrák!“ Těmito a spoustou
dalších nenávistných poznámek
častoval Aleš Rozsíval (32) na Facebooku cikánské bratry Radka
a Patrika Bangovy, zapojil se i do
diskuse o „rehabilitaci“ židovského hřbitova. V úterý se zachoval
jako typický internetový „hrdina“: po lavině nadávek a urážek
se snažil vymlouvat na vše možné
a úternímu soudu se nakonec obloukem vyhnul.
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

      Beznohý psychopat

   ! Michal Mihály  

PROSTĚJOV Tohle byla hodně
ošemetná záležitost! Večerník
byl loni na podzim upozorněn na
případ známého prostějovského
podnikatele, který si drží městský byt, přestože má reálně bydlet ve vlastním rodinném domě.
Tím by hrubě porušoval nájemní
smlouvu s magistrátem. Domovní správa v této věci provedla šetření a zjistila, že muž v bytě čas
od času přebývá. Obvykle přitom mívá dámskou společnost.
Věci se následně daly rychle do
pohybu a podnikateli pronájem
městského bytu skončil...
Domovní správa loni řešila celkem
pět případů neoprávněného podnájmu. Na jeden z nich byl upozorněn i Večerník. „Majitel známé
prostějovské restaurace má městský byt, přestože jsem ho v domě
tak pět let neviděl. Pokud vím, tak
si už dávno postavil rodinný dům,
kde žije. Místo něj tam ovšem
přespávají různá děvčata. Dost se
tam střídají,“ sdělil redakci jeden
z našich čtenářů. Domovní správa po tomto upozornění provedla
kontrolu a muže v bytě objevila
ve společnosti mladé dívky. Její
jméno se neshodovalo se jménem
osoby, která se tam měla zdržovat!
Ohledně svého rodinného domu
podnikatel mlžil a vymlouval se na

Napsáno
pred

14. 1. 2008

➢ztitulnístrany

to, že stále není dokončený... „Nájemní smlouva k tomuto bytu vypršela na konci listopadu. Přestože
muž řádně platil nájem, dohodli
jsme se, že ji už nebudeme prodlužovat,“ nenechala se obalamutit
Marie Hájková z Odboru kanceláře jednatele Domovní správy Prostějov, pro niž to rozhodně nebyl
jediný případ nedovoleného podnájmu. „Podobný problém, kdy
byt užíval někdo jiný, než na koho
byla psána nájemní smlouva, jsem
nedávno řešila v ulici J. V. Myslbeka a také v Norské ulici. V obou
případech nedošlo k jejímu prodloužení. V prvním skončila ná-

jemní smlouva začátkem ledna, ve
druhém letos v březnu,“ prozradila
Hájková s tím, že prokazování nedovoleného podnájmu bývá často velmi ožehavé. „Jsme v tomto
případě odkázání na oznámení
ze strany veřejnosti. Ta se mohou
následně ukázat jako neopodstatněná, cizí lidé mohou být v bytě
třeba jen na návštěvě. Pokud se
však nedovolený pronájem prokáže, bývá to důvod k neprodloužení nájemní smlouvy. Stejně tak,
pokud v bytě opakovaně přespává
člověk, který tam není nahlášen,“
shrnula na závěr vyslankyně Domovní správy v Prostějově. (mls)

PROSTĚJOV Michal Mihály byl
schopný chovat se nějaký čas
slušně. V těchto chvílích sám
sebe prezentoval jako člověka,
kterému křivdí celý svět. Stačilo jej však blíže poznat a ukázalo se, že dokáže být i hodně
vulgární a agresivní. Za tímto
chováním stála jeho psychická
choroba. Kvůli jeho naprosto
nezodpovědnému přístupu s ní
však nebyl schopný nikdo nic
udělat...
Postupem času tak Mihály od
sebe dokázal odehnat všechny,
kterým na něm upřímně záleželo, a to včetně svých rodičů.
Navzdory opakovaným útokům
jeho matka péči o Michala dlouhé roky nevzdávala. „Jednou mě
stáhl za halenku a současně udeřil
vařečkou do obličeje. Tím mi přerazil nos a než jsem se vzpamatovala, obličej jsem měla úplně rozbitý. Zachránila mě dcera, která
Michala silou praštila přes ruce
lžící na boty,“ svěřila se Večerníku před lety s jednou z celé řady
svých šílených zkušeností Jitka
Cibulková.

Policie už dva týdny vyšetřuje tragický případ z Dolní ulice v Prostějově, kde na Nový rok měla
z balkonu panelového domu ze
šestého patra vyskočit osmnáctiletá Veronika P. Případ je zatím veden jako sebevražda, v což
ovšem nevěří matka nebohé dívky Lenka P. Ta navštívila redakci
Večerníku, aby se svěřila se nám
s trápením, které jí nedá spát.
Lenky P. se původně dotkla poznámka na závěr našeho článku
o spekulacích a možných důvodech
sebevražedného skoku její dcery.
„S manželem jsme sice rozvedeni,

ovšem je to už devět let a vzájemné styky máme dobré. O tom, že
se s dcerou rozešel přítel, taky nemůže být ani řeči, přesně naopak.
Veronika se chtěla rozejít s ním
a chtěla mu to sdělit právě na Nový
rok ráno,“ řekla nám na úvod Lenka
P., maminka Veroniky. Podle jejího
svědectví se dcera chtěla rozejít
s přítelem už dříve. „Sama jsem jí
řekla, ať to na Vánoce a Silvestra
nechá v klidu a ať mu to sdělí až
později. Podle všeho mu v onen
osudný moment na Nový rok ráno
vše řekla, že s ním končí. A předpokládáme, že jí k následnému skoku

z balkonu dopomohl on! V pokoji
onoho bytu totiž byli jen oni sami
dva,“ uvedla roztřeseným hlasem
maminka. „Na Nový rok v osm hodin ráno jsme si telefonovali. Holka
i řekla, že se právě oblékla a že jde
vyvenčit psa. Byla oblečená, měla
na sobě čepici a boty. Domnívám
se, že při tomto našem hovoru zašla do pokoje a příteli sdělila, že se
s ním rozchází. Slyšela jsem, jak jí
vytrhl mobilní telefon z ruky a začal na ni křičet. A za pár minut došlo k jejímu pádu z balkonu! Nevěřím, že si sama vzala život, chceme,
aby to policie důkladně vyšetřila.

#    + + "   %    * " +   " " &  
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Matce nebyl osud jejího syna dlouhé roky lhostejný. To se nezměnilo
ani poté, co Michal dosáhl plnoletosti. Pohár trpělivosti však definitivně přetekl po odvysílání reportáže televize Nova Na vlastní
oči´. Tehdy Michal Mihály před
celým národem prohlásil, že by se
ke své matce nevrátil ani za milion
korun. „Od té doby už nejsem s Michalem absolutně v žádném kontaktu, pouze mi čas od času chodí dopisy kvůli exekucím, které jsou na něj
vedeny. Jedna z pracovnic brněnského centra Kociánka, kam jsme s Michalem docházeli, mi před časem
říkala, že se přestěhoval do Prahy,
kde se seznámil s člověkem provozujícím zvláštní sexuální praktiky,“
reagovala na dotaz Večerníku Jitka
Cibulková, která jinak tuto těžkou
životní kapitolu sama v sobě definitivně uzavřela. „Jsme tím ale poznamenaní celá rodina. Nicméně nyní

vychovávám osmiletou dceru, která
rovněž vyžaduje péči. Kromě toho
mám další dvě dospělé děti, s nimiž
vycházím naprosto bez problémů.
I kvůli nim jsem si zakázala trápit se
tím, co s Michalem je, přestože by
mě to jako matku přirozeně zajímalo,“ uzavřela Cibulková.
V celém příběhu sehrál zajímavou
roli i jedenačtyřicetiletý Milan Bělohlávek. Ukázkový parazit a skutečný
expert na to, jak všemi možnými
způsoby „okrkat“ stát, se nějaký čas
vydával za Michalova opatrovníka.
Jejich cesty se však relativně brzy
rozešly. Bělohlávek se svého času
věnoval neoprávněnému vybírání
nájemného na základě zfalšovaných
dokladů v domě v ulici Újezd, který
patří Jiřímu Wolkerovi. Za zpronevěru byl tento muž typický velkohubým vystupováním prostějovským soudem opakovaně odsouzen.
Inu, jsou případy, které od počátku směřují k jedinému cílu a dobře
skončit nemohou... Tyto dva jsou
toho dost přesvědčivým důkazem.
(mls)

Určitě to bylo jinak, než se prezentuje,“ míní Lenka P., která se nyní
rozhodla bránit čest a důstojnost
své dcery. „Silvestra jsme strávili
společně, Veronika se chovala normálně, byla veselá a bavila se. Rozhodně v žádné psychické nepohodě nebyla! A kdyby se druhý den
ráno chtěla zabít, tak se přece těsně
předtím neoblékne na procházku
se psem,“ dodala ještě podstatnou
záležitost maminka nebohé Veroniky. Oba rodiče jsou tak přesvědčeni, že hlavní roli při tragickém
pádu sehrál její o deset let starší
partner, se kterým se chtěla rozejít.

Podle slov mluvčí prostějovské policie celý případ důkladně šetří kriminalisté. „Opustí-li nás nečekaně
mladý člověk, je to tragédie, se kterou se nemohou smířit rodina, přátelé, ani blízké okolí. Všichni poté
hledají důvod, nějaké vysvětlení
a zabývají se různými myšlenkami.
Policisté nyní provádějí prověřování celé události. Každý takový
případ vyšetřujeme se stejnou důležitostí jako nejzávažnější trestnou
činnost. Zjistíme, jak k celé tragédii
skutečně došlo,“ uvedla pro Večerník Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR Prostějov.

Poznamenalo
to celou rodinu

Matka Veroniky nevěří v sebevraždu své dcery

18011110075




   

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Plumlovská ulice

Případ, který před deseti lety
skutečně zaujal veřejnost, a nikoliv pouze obyvatele panelového
domu na začátku Dolní ulice. Několik sousedů skutečně na policii
vypovědělo, že těsně před tragickým pádem slyšelo z bytu zemřelé
velký křik. Následné podrobné vyšetřování však za pomoci expertů
z ústavu biomechaniky prokázalo, že dívka vyskočila z balkonu bez cizího zavinění. Nikdo ji
podle kriminalistů nestrčil či přímo nevyhodil. Celá tragédie byla
nakonec skutečně uzavřena jako
sebevražda. Otázkou ale zůstává,
co se několik desítek vteřin před
pádem mladé dívky v bytě skutečně odehrálo. To jsme se nikdy
nedozvěděli.
(mik)
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skončil rovnou ve vazbě! 
168 Kapsář
„Jeho kriminální minulost je bohatá,“ vysvětlil mluvčí policie

  



Doga na ubytovně

PROSTĚJOV Nejen vrazi nebo lupiči mohou za své činy putovat po svém zadržení
rovnou do vazby. O tom se přesvědčil zdatný kapsář z Brna, který v Prostějově okradl
starší seniorku v supermarketu a pak ještě
muže ve vchodu jednoho z městských domů. Po první lumpárně ho policisté ještě
pustili na svobodu, po druhé už ale nikoliv!
Po souhlasu soudce putoval osmatřicetiletý Brňák rovnou do vazební věznice!

Ve čtvrtek 11. ledna před polednem vyjížděli strážníci na oznámení
o volně se pohybujícím psovi s náhubkem, který vběhl na ubytovnu
a všichni bydlící se ho bojí. Na místo byla vyslána hlídka. Od svědků,
které doga obtěžovala a napadla
jejich psa, byl zjištěn majitel zvířete.
Ten k události uvedl, že šel s odpadky a psa uvázal ke kontejneru. Ten
mu však z úvazu utekl. Strážníci
pětapadesátiletého muže poučili
o povinnosti majitele zabezpečit
své zvíře proti útěku. Bylo zjištěno,
že pes není zaregistrován a není za
něj zaplacen poplatek. Přestupkové
jednání předali strážníci k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.
O tom byl hlídkou dotyčný poučen.

Michal KADLEC
Ze dvou skutků krádeže na osobách viní prostějovští
kriminalisté osmatřicetiletého muže z Brna. Prvního
se měl dopustit dne 29. prosince loňského roku odpoledne v jednom z prostějovských supermarketů. „Tam
si vybral devětasedmdesátiletou nakupující. Využil její
neopatrnosti a nepozornosti a z nákupního vozíku jí
v nestřeženém okamžiku odcizil koženou kabelku.

S tou žena přišla i o peněženku s osobními doklady
a finanční hotovostí dvou tisíc korun a o mobilní telefon značky Siemens. Bezprostředně po krádeži byl
však pachatel zadržen pracovníkem ostrahy prodejny
i s odcizenými věcmi a následně předán přivolaným
policistům. Po provedených úkonech byl však muž
propuštěn,“ uvedl k první lumpárně Brňana v Prostějově František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Chlapík se však nadlouho nepoučil a již 4. ledna se
měl dopustit další krádeže. „Tentokrát měl ve společné
chodbě domu v Dolní ulici v Prostějově ze zadní kapsy
kalhot šedesátiletého muže odcizit peněženku s finanční hotovostí 700 korun,“ uvedl mluvčí prostějovské policie.
Člověk by si řekl, že se jednalo o banální krádeže. Ale
zloděj nakonec putoval do vazby! „Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. V pátek 5. ledna podezřelý muž převzal
sdělení obvinění. S ohledem na všechny okolnosti,
mezi které patří také kriminální minulost obviněného,


Opilý i z „bylinek“
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podali policisté podnět k návrhu na vzetí obviněného
do vazby. Tomu bylo soudem vyhověno a obviněný
je v současnosti stíhán vazebně. V případě odsouzení
mu za uvedená jednání hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta,“ vysvětlil František Kořínek..

Přiznal šest vloupání!  
Recidivista řádil i v jiných městech



PROSTĚJOV Rozhodně to nebyl
žádný troškař! Prostějovským policistům se notorický zloděj přiznal hned
k šesti případům vloupání do různých
prodejen v obcích na Prostějovsku, ale
taktéž v okolí Olomouce, Kroměříže
a Přerova.
„Z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci viní prostějovští kriminalisté
pětapadesátiletého muže z Prostějovska.
Těchto skutků se měl obviněný dopustit nejméně v šesti případech. Tři z nich,
které se staly na Prostějovsku, vyšetřují
prostějovští kriminalisté. Jedná se o vloupání do prodejny v obci Pavlovice u Kojetína a dvě vloupání do prodejny v obci
Čelčice. Ve všech třech případech měl
obviněný do objektu vniknout po rozbití výlohy obchodu. Svým jednáním



Spáč vykopl dveře

Ve večerních hodinách v pátek 5. ledna nahlásila oznamovatelka, že jim
někdo právě vykopl vchodové dveře
do domu v centru města. Vyslanou
hlídku kontaktoval přítel oznamovatelky, který neznámého muže pronásledoval. Společně se jim podařilo
pachatele dostihnout. V muži byl
zjištěn pětadvacetiletý bezdomovec. K události se nijak nevyjádřil.
Ovšem oznamovatelka uvedla, že
v předchozích dnech se dotyčný do
domu nějakým způsobem několikrát dostal bez poškození vstupních
dveří. Na chodbě se vždy vyspal a na
druhý den odešel. Poškozením dveří
způsobil muž škodu jiné osobě, a tím
se dopustil přestupku proti majetku,
který dořeší správní orgán.

měl v uvedených prodejnách způsobit
škodu vyčíslenou na bezmála 40 tisíc
korun. Na základě důkazů zajištěných při
důkladném prověřování dnes již obviněnému muži nezbylo než se ke vloupání
do tří prodejen na Prostějovsku přiznat.
S tím se však prostějovští kriminalisté
nespokojili a muž se následně doznal
i k dalším třem případům, kterých se měl
dopustit v okresech Olomouc, Kroměříž
a Přerov,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Protože se jedná o člověka
s kriminální minulostí, který byl za obdobnou trestnou činnost v posledních
třech letech již potrestán, hrozí mu v případě odsouzení trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

 

Močil do kanálu

    !

PROSTĚJOV Není to poprvé,
co v letošním roce prostějovská hospodářská kriminálka
řeší případ úvěrového podvodu, kterého se dopustila
žena. Tentokrát policisté obvinili dámu z Němčicka, která
spadla do dluhové pasti a vytloukala klín klínem. Novým
věřitelům lhala o své schopnosti půjčky splácet.
„V období od května roku 2016
do března roku následujícího
uzavřela
devětačtyřicetiletá
žena z Němčicka celkem jedenáct úvěrových smluv a smluv
o zápůjčkách s různými společnostmi. Takzvané „vytloukání
klínu klínem“ však bylo trvale





neudržitelné a osobní předlužení ženy vyústilo v její osobní
bankrot. Protože při sjednávání
produktů budoucím věřitelům
záměrně zamlčela skutečnou
výši svých závazků i svou nezpůsobilost dohodnuté splátky
produktů hradit, byla navíc obviněna z přečinu podvodu a přečinu úvěrového podvodu,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Celková výše způsobené škody dosáhla bezmála 110
tisíc korun. V případě odsouzení
ženě za uvedené přečiny podvodu hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ doplnil
František Kořínek.
(mik)



GAMBLER LÁKAL NA ZÁZRAČNÝ PROGRAM, PENÍZE PROSÁZEL

Dvě hodiny po poledni v neděli 7.
ledna při dohledu na veřejný pořádek
v centru města si strážníci povšimli
muže močícího do kanálové vpusti,
a to před obchodním domem ZLATÁ
BRÁNA. Jednalo se o sedmapadesátiletého muže bez domova. Přestupek
vzbuzování veřejného pohoršení, kterého se dopustil, odmítl na místě se
strážníky řešit. Záležitost projedná příslušný správní orgán. O tom byl hlídkou bezdomovec poučen.

Maminka Romana Grézla (40) synovi dávala 20 tisíc měsíčně,
on prošustroval mnohem víc
PROSTĚJOV Mít bohaté rodiče není vždy
výhoda. Může tomu být i naopak. Pokud
chcete žít vlastní život, pak vám cestu
k němu může „opičí láska“ hodně zkomplikovat. Vyprávět by o tom mohl Roman
Grézl. Syn podnikatele z Uničova je sice
otcem tří dětí, na vlastní nohy se však
nikdy postavit nedokázal. Dlouhodobě
nezaměstnaného muže živila jeho maminka, on sám se snažil k penězům přijít
prostřednictvím sázek na sportovní zápasy. Úspěšný ovšem nebyl a tak se vydal na
cestu lží a podvodů, která ho v úterý přivedla až k prostějovskému soudu.

Zadrželi hledaného

V ranních hodinách v úterý 9. ledna
si strážníci okrskové služby při kontrolní činnosti v ulici Dolní povšimli
muže, o kterém z místní znalosti
věděli, že se jedná o celostátně hledanou osobu. Přes operační středisko městské policie bylo pátrání po
muži potvrzeno. Osmatřicetiletý
muž byl zadržen a předveden na obvodní oddělení Policie ČR. Zde ho
strážníci předali službu konajícímu
policistovi k dalším úkonům.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

18011220083

„Jsem člověk na hovno,“ připustil u soudu Roman Grézl, který se nedávno nechal oficiálně
přejmenovat na Romana Kučeru. Gambler, který
v sázkách na sportovní zápasy dokázal prohrát
stovky tisíc ročně, byl obžalován z podvodu. Pod
falešným jménem od minimálně pěti lidí vylákal
peníze, ačkoliv mu muselo být jasné, že už je nikdy nevrátí. Nabízel jim přitom podezřele vysoké
zhodnocení. Aby mu uvěřili, nakukal jim, že vyvíjí speciální počítačový software, který je schopný
zajistit jistotu výhry, ať už daný zápas dopadne
jakkoliv. Ve skutečnosti se jednalo o volně dostupnou aplikaci pracující na principu „Sure Bets“
(viz. níže).

děpodobně nikdy neuvidí. „S družkou vychováváme tři dcery. Jsem deset let nezaměstnaný,
družka nepracuje asi šestnáct let, po většinu času
brala přídavky na děti. Živila nás moje matka,
která nám na domácnost přispívala asi dvacet tisíc korun měsíčně. Kvůli dluhům jsme však přišli o dům ve Věrovanech a museli se přestěhovat
do podnájmu v Tovačově,“ vypověděl Roman
Grézl, který má údajně přislíbeno, že od března
začne pracovat ve firmě svého otce, s nímž má
dle svých slov komplikovaný vztah. „Všechno
je to kvůli mému bratrovi, který byl protěžovaný,“ hledal příčiny rozkolu Grézl, který se vyučil
slévačem, načež dva roky byl zaměstnaný v mladoboleslavské škodovce. Poté musel do vězení
a po návratu z něj už naplno propadl sázení na
sportovní zápasy. „Někdy jsem vyhrál, ale větši- <   ,"*; "%    &   
nou jsem byl v mínusu, nechci ani vědět kolik.  =";    " *  ; &   &
  
Netuším, jaká je výše mých dluhů, bude toho " #"+  " * * 
asi dost,“ vypověděl Grézl, který stejně jako čím měl ze své závislosti léčit. Hlavní líčení v úterý nedál více našich spoluobčanů očividně nevnímal skončilo a kvůli výpovědím dalších svědků bylo
odloženo na konec ledna.
vztah mezi vyděláváním peněz a prací.

  

Zadlužený gambler vystupoval při svých podvodech pod řadou smyšlených jmen. Vypůjčené peníze chtěl dle svých slov využít na „Sure Bets“, jak
slíbil svým investorům. Kvůli nízkým výnosům
z tohoto druhu sázek však neodolal a rozhodl se
peníze nakonec „okotit“ na tzv. live sázkách. Na
nich byla vidina zisku a tím pádem i riziko ztráty
mnohonásobně vyšší. Tímto způsobem postupně prohrál vše. Obžalovaný se ve své obsáhlé
výpovědi u soudu v jednu chvíli „ke všemu přiznával“, krátce na to však stále opakoval, že nebylo
jeho úmyslem někoho podvést. Přestože ho sázky
dovedly až do pekel, on sám stále věřil, že právě
díky nim se vše dá zase do pořádku. „Všímáte si,
Pracoval jen dva roky
že si protiřečíte a že vypovídáte pokaždé jinak?“
Grézlovi „investoři“ po něm u soudu požadovali upozorňoval soudce Petr Vrtěl opakovaně gamvrátit zhruba 1,1 milionu korun. Ty však prav- blera, který však nikdy neuvažoval o tom, že by se

Co jsou Sure Bets?

Sure Bets (kurzové arbitráže) jsou jednou
ze sázkových technik. Je při nich třeba vsadit na všechny výsledky jediného utkání na
dvou různých sázkových portálech. Zisk
plyne z rozdílu v kurzech a po započtení
manipulačního poplatku se pohybuje maximálně v jednotkách procent. Takové příležitosti lze vyhledat jen díky softwaru, který je
v současnosti volně dostupný na internetu.
Zásadní nevýhodou tohoto způsobu sázení
je, že musíte být zaregistrovaný u velkého
množství sázkových kanceláří a zejména
to, že tyto sázky nelze opakovaně využívat.
Pokud tak uživatel činí, sázková kancelář jej
vyhmátne a zruší mu účet. Zisky tak nejsou
ani vysoké ani dlouhodobé. Zároveň existuje riziko, že sázkař bezhlavě utratí své peníze
na některém z portálů, na kterém se musel
zaregistrovat.



V pátek 5. ledna před třiadvacátou
hodinou zjistila policejní hlídka
v Olomoucké ulici v Prostějově cyklistu, který svým stylem jízdy ihned
vzbudil její podezření, že řídí v podnapilém stavu. Podezření se policistům potvrdilo, když sedmatřicetiletého muže zastavili a provedli
u něho dechovou zkoušku. Ta ukázala hodnotu 1,97 promile alkoholu
v dechu. Muž se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití šesti
desetistupňových piv a čtyř odlivek
Bylinné hořké během předchozích
hodin. Další jízdu policisté muži
zakázali. Nyní je pro své jednání podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za to mu hrozí
pokuta od 2 500 do 20 tisíc korun.
Věc bude k dořešení oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Nakupoval za cizí
V úterý 9. ledna v ranních hodinách
se dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem a na nezjištěném
místě v Prostějově zmocnil platební
karty sedmapadesátiletého muže
z Olomouce. Během následující
přibližně hodiny a půl pak pachatel
odcizenou kartou zaplatil nákup
ve čtyřech prodejnách. Celkem tak
z účtu poškozeného neoprávněně vyčerpal 640 korun. Přestože
jde o velmi nízkou výši způsobené
škody, zahájili policisté ve věci úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Cyklisté odešli po svých!
Ve čtvrtek 11. ledna řešili prostějovští policisté dva případy cyklistů,
kteří sedli pod vlivem alkoholu na
jízdní kolo. V dopoledních hodinách zastavili a kontrolovali třiačtyřicetiletého muže v ulici Na hrázi.
Dechová zkouška odhalila, že má
popito a přístroj vykázal hodnotu
1,55 promile alkoholu v dechu.
Cyklista souhlasil s naměřenou
hodnotou a od hlídky odešel po
svých, protože další jízda mu byla
zakázána. V nočních hodinách pak
zastavili policisté jednapadesátiletou cyklistku u rybníka v Drozdovické ulici. Ženu zastavili policisté
z toho důvodu, že nebyla zezadu
osvětlena. Byla vyzvána k dechové
zkoušce, které se podrobila a nadýchala 2,07 promile. Cyklistka se přiznala, že popíjela před jízdou víno.
I jí policisté další jízdu zakázali. Oba
skutky bude řešit příslušný správní
odbor.

Okraden ve vchodě

V pondělí 8. ledna v devět hodin
večer ve vchodu domu v ulici Šárka v Prostějově přistoupil zezadu
k poškozenému pětašedesátiletému seniorovi neznámý muž, který
se s ním dal do řeči a pak rychle
odešel. Po jeho odchodu zjistil, že
mu z pravé kapsy bundy odcizil
peněženku. V ní měl poškozený
osobní doklady, finanční hotovost
150 korun a platební kartu. Případ
policisté šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku, za které hrozí dle trestního zákoníku až dvouletý trest odnětí svobody.

milujeme vecerník


Filip PLUHÁČEK
7. 1. 2018 50 cm 3,55 kg
Kostelec na Hané

Matyáš GREPL
8. 1. 2018 53 cm 4,10 kg
Ptení

Barbora VEČEŘOVÁ
8. 1. 2018 52 cm 3,80 kg
Dobrochov

Kevin OULEHLA
9. 1. 2018 52 cm 3,80 kg
Nezamyslice

Sofie PŘIDALOVÁ
9. 1. 2018 52 cm 3,20 kg
Nezamyslice

"#$ %     

Z NEMOCNICE ...

Pavel KONEČNÝ
7. 1. 2018 49 cm 3,70 kg
Brodek u Konice

Marie ŠTĚTINOVÁ
7. 1. 2018 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Tyto tóny písně se linuly v pátek 5. ledna
Nemocnicí Prostějov, kterou navštívili tříkráloví koledníci Kašpar, Melichar a Baltazar z Charity Česká republika.
Tři mudrcové z Východu přišli popřát štěstí a zdraví malým pacientům a personálu dětského oddělení prostějovské nemocnice. Kromě zpěvu a hraní na housle zpříjemnili
koledníci pacientům den také drobným dárečkem v podobě cukrovinek. Posvěcenou křídou poté koledníci nad vchod dětského oddělení napsali tři písmena K + M + B –
„Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus požehnej tomuto domu“. „Ať tedy poselství pokoje, lásky a míru zůstává v každém z nás,“ vzkázali koledníci všem.



Nádavkempakvšemrodičůmzašlemejakopoděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník - Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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

Miloš ŽANDA
9. 1. 2018 54 cm 3,55 kg
Stínava

Barbora ŠVECOVÁ
10. 1. 2018 52 cm 4,50 kg
Prostějov

Denisa DUCHKOVÁ
6. 1. 2018 54 cm 3,90 kg
Mostkovice

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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Večerník se ještě během sobotního večera
telefonicky spojil s Janem Navrátilem, lídrem hnutí Změna pro Prostějov. Požadovali jsme vysvětlení, proč se k takové partyzánštině odhodlal. „Raději bych se k tomu
moc nevyjadřoval, celé se to začne řešit až
v pondělí na radnici. Mým cílem bylo, abychom během soboty uvolnili zablokované
příjezdy na parkoviště, aby hosté večerního
charitativního koncertu ve Společenském
domě měli vůbec kde zaparkovat. Prostě
jsme vzali do rukou krumpáče, rozkuchali
jsme ty betonové skruže a odstranili i další
zábrany,“ uvedl pro Večerník Jan Navrátil.
Na otázku, zda se nebojí trestního postihu
či jiných právních následků, odpověděl velice klidně. „Nebojím! Udělali jsme dobrou
věc pro občany. Sám jsem zvědav, jak se náš
čin bude řešit a kam se to všechno pohne,“
odpověděl opoziční zastupitel města Prostějova. Skutečnost, že ho přímo při činu
přistihli strážníci, mu hlavu rovněž netíží.
„Ano, se strážníky městské policie jsem na
místě mluvil. Setrvali jsme v přátelské debatě, byli velmi vstřícní. Samotní policisté
vědí, že takhle to dál s parkovištěm nejde,“
dodal Jan Navrátil. Exkluzivní vyjádření

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak předesíláme už
na třetí straně dnešního vydání
Večerníku, Jan Navrátil a další aktivisté v sobotu odpoledne násilím odstranili betonové zábrany, které znemožňovaly vjezd
vozidlům na parkoviště mezi
Komenského a Wolkerovou ulicí.
Skupinka zoufalců prostě vzala
do rukou krumpáče a dala se
do rozbíjení betonových skruží.
Partyzánská akce opozičního zastupitele Jana Navrátila vzbudila
ostré reakce. A ta ještě ostřejší
bude s velkou pravděpodobností následovat během tohoto týdne ze strany společnosti
Manthellan...

výhodnost té či oné nabídky. „Celková
předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 60 967 655 korun bez DPH. Spolufinancování bude město Prostějov směřovat na dotaci, která je poskytována v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu, který se zaměřuje na dotace
pro obce. Možná výše dotace může činit
až 90 procent způsobilých výdajů,“ připomněl Zdeněk Fišer.
Prostějovský magistrát údajně při opravě tohoto secesního skvostu nepodcení
ani záruky. „Záruku na jakost stavebních
prací, s ohledem na podmínky dotací,
požadujeme v délce šedesáti měsíců a
záruku na jakost navrhujeme ve výši pěti
procent z nabídkové ceny díla. Pojištění
dodavatele na riziko škody způsobené třetím osobám požadujeme ve výši
pojistné částky deset milionů korun a
stavební a montážní pojištění ve výši pojistné částky dvacet milionů korun. Po
dodavateli pro zajištění jeho povinností
plynoucích z účasti v zadávacím řízení
dále požadujeme složení jistoty ve výši
dvou procent z předpokládané hodnoty
zakázky,“ vyjmenoval náměstek Fišer.
(mik)
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Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, pan
Navrátil může počítat s tím, že nějaká reakce na jeho neuvážené kroky může přijít,“
míní Jiří Pospíšil.
Večerník ještě během sobotního pozdního večera zastihl na telefonu primátorku
Alenu Raškovou. „Jsem z tohoto neuváženého činu pana Navrátila v šoku. Co kdyby se teď na parkovišti něco stalo, někdo by
spadl do jedné z hlubokých děr? Nebo, nedej Bože, by se tady někdo zabil? Také mě
osobně nenechává chladnou současná situace, proto začínáme se společností Manthellan intenzivně vyjednávat. Jenomže
situace je taková, že ti, co teď nejvíce křičí,
nenesou žádnou odpovědnost. Čin opozičního kolegy budeme samozřejmě řešit,
jak se k němu postaví společnost Manthellan, to v tuto chvíli nedokáži předpovídat,“
sdělila Večerníku primátorka Rašková.
Během tohoto týdne se tedy můžeme
ohledně uvedeného svévolného činu
Jana Navrátila dočkat nemilých věcí. Uvidíme, jak se záležitost bude vyvíjet, Večerník bude každopádně celý vývoj bedlivě
sledovat.

   $$& VHUL¾O
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V sobotu 13. ledna 2018 ve 14.40 bylo na městské policii přijato oznámení, že na parkovišti v Komenského ulici několik osob rozbíjí betonové kvádry. Městská policie je povinna přijmout a adekvátně reagovat na každé oznámení. Protože oznámení bylo specifikováno jako několik osob, vyslalo operační
středisko na místo dvě hlídky městské policie. Ty na místo přijely z Komenského ulice, dále ulicí Na
spojce a v protisměru z Wolkerovy ulice. Maják strážníci použili pouze z důvodu toho, že ve smyslu silničního zákona projeli úsek Wolkerovy ulice v protisměru, což zákon umožňuje a současně ukládá. Na
místo k parkovišti se dostavila i hlídka Policie ČR pro posouzení věci. Bylo zjištěno, že se na místě
nachází občan, který uvolnil vjezdy na parkoviště odstraněním betonových skruží. Žádná osoba,
mimo oprávněného majitele, či pověřené osoby majitelem nemohou nakládat s cizím majetkem
či prostředky, vyjma zákonem stanovených případů, jako je například protiprávní jednání nebo
oprávněná držba, krajní nouze a tak dále, a to pouze na základě zákona. Policie ČR ponechala věc
v gesci městské policie. Škodu na místě hlídka nezjistila a vyzvala osobu k zanechání činnosti.
Následně byl prostor vymezen páskou městské policie z důvodu ochrany životů a zdraví a eliminace rizik, aby nedošlo v tomto prostoru k úrazu. Jsou zde totiž vykopané sondy a vyloučen
 % &  $
tak není možný pád do výkopu i přes zábrany, případně vjezd vozidla. V prvním případě, to
je v prosinci 2017, kdy došlo k provádění archeologických prací v tomto prostoru, byla taktéž
městská policie přivolána na místo. V tom případě však nebylo zjištěno protiprávní jednání, neboť na místě se nacházel zástupce
města ve věci památkové péče a městská policie má i od správy majetku města písemné stanovisko, že se nejedná o protiprávní
jednání, ale smluvní spor. K tomu je nutné dodat, že městská policie v rámci veřejného práva může činit jen to, co ukládá a umožňuje zákon, nemůže vstupovat a zasahovat do obchodních či občanských sporů, pokud nedošlo ke spáchání trestného činu či
přestupku. Samozřejmě vnímáme, že je zde nedostatek parkovacích míst, ovšem to městská policie nevyřeší. Doufejme, že právníci záležitost v blízké době vyřeší ke spokojenosti občanů.
Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov

PROSTĚJOV Vyčerpaný, ale věčně usměvavý a ochotný. Michal Nesvadba si po svém předvánočním vystoupení v sále Kulturního klubu Duha a
následném zhruba hodinovém fotografování s dětmi si našel ještě chvíli
času na otázky nejčtenějšího regionálního periodika.
mu, často také improvizovat a trošku
EXKLUZIVNÍ
měnit předem daný scénář. Takže je
rozhovor
mnohdy vyšší tempo a u toho se člověk samozřejmě zapotí.“
pro Večerník
 Nejste v Prostějově poprvé, paMichal
tří místní děti mezi vaše nejoblíbeKADLEC
nější publikum?
 Podle vašeho vzezření usuzuji, „Dneska si spolu povídáme v Duze,
že je představení pro děti fyzicky ale o den dříve jsem tady měl také
náročné...
představení pro mateřské školy. A brzy
„To ano, vypadám zpoceně jako po přijedu znovu. (úsměv) Děti v Pronějakém sportovním utkání, že? (smě- stějově jsou zřejmě naučeny chodit
je se) Fyzicky náročná dětská předsta- více do divadel. Je jich zde při mých
vení nebývají, ale to víte, děti vždycky představeních vždycky plno a panuje
navodí nějakou jinou atmosféru, takže parádní atmosféra. Mám je velmi rád.“
nikdy to není úplně stejné. A já musím  Jak jste oslavil šedesátiny, které
reagovat a vyrovnávat hladinu ryt- jste měl začátkem listopadu?

„Jéjej! Musím přiznat, že v takovém
věku je člověk v šoku, že něco takového vůbec přišlo. A ještě v devětapadesáti letech se ujišťujete, že dokud
nedorazí šedesátka, tak jste pořád
mladík. Kulaté narozeniny jsem slavil
nadvakrát, nejdříve s kamarády, pak s
rodinou. A to si pište, že v obou případech jsem si to užil!“
 Co byste popřál prostějovským
dětem?
„Asi by se slušelo popřát jim to, co se
přeje i dospělým. Ale já teď zkusím
něco jiného. Myslím si, že nejdůležitější pro děti je, aby měly neustále
úsměv na tváři, aby je rodiče a vůbec
dospěláci netrápili a ony si mohly úplně v klidu užívat svého dětství. Přeji
jim tedy jen samé úsměvy na tvářích.
A já se budu všemožně snažit o to, aby
je tam skutečně měly!
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PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v
němž se známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, jede divokou dráhou dál. Jako prvního respondenta v letopočtu 2018 jsme si přizvali zástupce Rady statutárního města Prostějov, následně došlo na vyslance podnikatelské sféry, aby dnes přišla na řadu osobnost z kulturní či společenské oblasti a jako poslední v již
celkově páté rundě vyzpovídáme již příště pracovníka ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

na vzniklou situaci bude reagovat nájemce
prostoru po bývalé sodovkárně, tedy společnost Manthellan, každopádně se vzniklou situací budeme zabývat a postupovat
v souladu s platnou legislativou a s právním
řádem. Výsledek těchto jednání, ale ani to,
zda došlo ze strany pana kolegy Navrátila a dalších aktivistů k porušení zákona,
nechci předjímat. Toto je záležitost, která
spadá do kompetence příslušných orgánů
a bude řešena v souladu s právem,“ uvedl
Pavel Smetana.
O rozkopání zábran mnohými aktivisty
v čele s Janem Navrátilem se dozvěděl
rovněž náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Tato informace mě
zarazila. Pan Navrátil a jeho přívrženci
si zřejmě vůbec neuvědomují možné
následky svého jednání. Kdyby pan
Navrátil trochu uvažoval a možná se
i zeptal právníků, tak by určitě nečinil
kroky, které činí. Může se teď stát, že na
parkovišti někdo přijde k úrazu. Potom je to záležitost těch, kteří zábrany
odstranili, ale samozřejmě do problémů se může dostat i město Prostějov.

&  *"   ; "   " & +   &

%$  &'    

 *; * *  *       % 2 

vážný úraz. „To je zajímavá otázka. Ponese
v tomto případě odpovědnost město, jako
majitel pozemku, který pronajalo? Ponese
odpovědnost nájemce pozemku, který
tento řádně zabezpečil? Nebo ponese odpovědnost kolega Navrátil a aktivisté, kteří
bez vědomí jak majitele, tedy města, tak nájemce společnosti Manthellan provedli neodborné zprovoznění tohoto prostoru neoficiálně využívaného k parkování v době,
kdy jsou zde výkopy z důvodu archeologického průzkumu? Kdo tedy uhradí škody na majetku či na zdraví případným
poškozeným, kteří v dobré víře zaparkují
v tomto prostoru nebo se zde budou pohybovat? Jsou na toto pan kolega Navrátil
a další aktivisté připraveni? Uvědomují
si rizika, která způsobili svým konáním?
Obávám se, že nikoliv, oni pouze vnímají
svůj zájem a nebojím se říci, že stavěním
se do role ‚bojovníků za zachování KaSC‘
usilují o zaujetí veřejnosti, jako předpole k blížícím se komunálním volbám,“
odpověděl Pavel Smetana. Jak dodal, čin
Jana Navrátila bude mít s největší pravděpodobností velké následky. „Nevím, jak

 

velitele Městské policie Prostějov Jana
Nagyho pro Večerník přinášíme v rámci
této reportáže zvlášť.
Dlužno dodat, že akce Jana Navrátila a dalších aktivistů byla stejně zbytečná, strážníci
městské policie nakonec vjezdy na parkoviště stejně zapáskovali, takže návštěvníci
plesu Pomáháme tancem stejně museli
parkovat někde jinde.
Následovaly ovšem poměrně ostré reakce
členů vedení města, kteří se o akci opozičního zastupitele postupně dozvídali.
„Když jsem se tuto skutečnost dozvěděl,
byl jsem nemile překvapen, a to především
z toho důvodu, že bych od zastupitele
města očekával aspoň elementární znalost
práva. Též bych očekával, že kolega Navrátil chápe, že pokud je město majitelem
nějakého pozemku, tak za něj nese odpovědnost. A jestliže je tento pozemek někomu pronajat, a teď nehodnotím to, zda je
smlouva stále platná, či nikoliv, což může
rozhodnout pouze soud, a on v souladu
se smlouvami o smlouvách budoucích
a platnými zákony provádí na tomto pozemku nějakou činnost, tak nemůžeme
jako město a ani Jan Navrátil jako zastupitel
spolu s dalšími aktivisty provádět jakýkoliv
‚partyzánský‘ zásah do této činnosti. Pokud bychom porušovali zákony a smlouvy,
tak se jako partneři staneme nedůvěryhodnými, dostaneme občany a podnikatelské
subjekty do situace právní nejistoty a navíc
by nám v takovém případě mohlo hrozit
obvinění ze zneužití pravomoci veřejného
činitele. Smlouvy se nám mohou líbit či
nelíbit, stejně jako zákony, ale jako veřejně
činné osoby je musíme dodržovat, nejsme
bohové, kteří sami rozhodují co je správné
a co ne. Dále v souladu s právem musíme respektovat rozhodnutí předchozích
zastupitelstev. Jakou by pak měli občané
právní jistotu, pokud by každé nové složení
zastupitelstva měnilo předchozí rozhodnutí, jak se mu zlíbí?“ rozhořčil se Pavel
Smetana (ČSSD), náměstek primátorky
Prostějova. Večerník se ho vzápětí zeptal,
co by se stalo, kdyby se po násilném otevření zablokovaného parkoviště stal někomu
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„Kolega Navrátil je nezodpovědný, neuvědomuje si právní následky,“ shodují se radní

61 MILIONŮ KORUN
PROSTĚJOV Prostějovští konšelé
vyhlásili minulý týden zadávací řízení
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce při opravách Národního
domu v Prostějově. Jak Večerník již
informoval, po dohodě s památkáři
se může pokračovat v rekonstrukci
této ojedinělé secesní památky. Ta
má být definitivně ukončena v říjnu
příštího roku a do té doby jsou celkové náklady vyčísleny na bezmála 61
milionů korun!
„Jde o celkovou opravu budovy Národního domu v Prostějově. Mám-li být konkrétní, jedná se o opravy fasád, určených
vnitřních prostor v suterénu, druhém a
třetím podlaží a obnovu a revitalizaci zahradní restaurace,“ vyjmenoval dílčí části
rozsáhlé rekonstrukce první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer s tím, že práce
by zde měly být zahájeny do 1. dubna
tohoto roku. Dokončení oprav secesní
budovy a předání díla je plánováno do
25. října roku příštího. Ve vnitřních částech Národního domu by stavbaři měli
být s opravami hotovi do 20. září 2019.
Při hodnocení v zadávacím řízení bude
dáván největší důraz na ekonomickou

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Národní dům ještě„spolkne“
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z pronájmu prodejních míst! „Letošní,
a sice vlastně už loňský jarmark, byl
oproti těm minulým o pár dní kratší,
ale přesto jsme vyinkasovali od trhovců
za pronájem stánků celkem 655 200
korun. Je to o více než 200 tisíc korun
víc než za předešlý jarmark. Přičítala
bych to ale hlavně tomu, že jsme nyní
přikročili k poměrně velkému navýšení poplatků. Prodejci větších stánků
platili i tisíc korun denně. Ovšem ti, co
na prostějovském náměstí prodávali, si
nestěžovali. A to především vzhledem
k vysoké návštěvnosti jarmarku. Všem
se to vyplatilo,“ dodala náměstkyně primátorky Ivana Hemerková. Nezbývá
než se těšit na Vánoční jarmark roku
2018. Ale to je ještě za hodně dlouho...

/+ + " "  D  E"$
   % #   " "$
 " + +    #%" *+
     +     
     

ZVÝŠIL

vecerník




2015

 

2016

2017

nici obdrželi sedmapadesát žádostí od
nejrůznějších prodejců na možnost
pronajmout si stánek na náměstí T. G.
Masaryka během vánočního jarmarku. Měli jsme postaveno celkem dvaatřicet stánků a po důkladné analýze
jsme nakonec vyhověli žádostem 34
prodejců. Někteří trhovci totiž vznesli
požadavky na prodej během pouhých
dvou týdnů nebo i menší dobu. Všichni se tedy nakonec prostřídali. Co se
týká sortimentu prodejců, nechtěli
jsme už dopustit, aby všichni prodávali pouze alkohol, za což jsme v minulosti byli hodně kritizovaní. Punč a
další nápoje se tak prodávaly pouze na
šestnácti stáncích, ve zbylých nabízeli
trhovci různé vánoční zboží nebo občerstvení s nealkoholickými nápoji,“
vyjádřila se Večerníku ke skladbě Vánočního jarmarku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Prostějova.
Rovněž ona zastává názor, že jarmark
se vydařil. „Ano, jsem spokojená. Nezaznamenali jsme z řad občanů žádné
příliš kritické připomínky či dokonce
stížnosti. Každý rok se jistě najde někdo, kdo namítá, proč se v rámci jarmarku neprodává to či ono. Trošičku
jiná situace nastala v okolí kluziště, kde
jsme rovněž povolili několika stánkařům prodej alkoholu. V tomto případě si lidé bydlící na náměstí stěžovali,
že z těchto míst vychází hluk až do
pozdních nočních hodin. Je pravda, že
v několika případech to hosté u kluziště přehnali s pitím punče a popíjeli ho
zde déle, než bylo povoleno. Řešení
těchto problémů bylo ale v kompetenci strážníků městské policie,“ vysvětlila
náměstkyně primátorky.
V minulých letech se ovšem několika
přestupků dopouštěli samotní trhovci, vyskytly se také situace, kdy někteří
prodejci zanechali po jarmarku na náměstí stopy po své činnosti. Například
vloni po dvou prodejcích opékaných
uzenin a dalších pochutin zbyly na
dlažbě velké mastné skvrny, které pak
složitě odstraňovali pracovníci technických služeb. „V těchto případech
jsme náklady na odstranění škod strhávali prodejcům z kaucí, které podle
smlouvy složili na magistrátu ještě
před zahájením jarmarku. Musím ale
říci, že nyní jsme neřešili ani jeden
takový problém, kauce jsme všem trhovcům vraceli celé. Během jarmarku
se řešily pouze drobné přestupky prodejců, například překročení provozní
doby nebo naopak případy, kdy trhovci otevřeli svůj stánek mnohem dříve, než bylo ve smlouvě o pronájmu
stanoveno. Magistrátní komise pak
kontrolovala také bezpečnost během
jarmarku a rovněž to, zda trhovci skutečně prodávají ten sortiment, který
uvedli v žádosti o pronájem. V těchto
záležitostech došlo pouze k jedinému
pochybení, což bylo vyřešeno pokutou,“ uvedla Ivana Hemerková.
Kromě spokojenosti Prostějovanů měl
uplynulý Vánoční jarmark ještě jedno
pozitivum vzhledem k městské pokladně. Rapidně se totiž radnici zvýšil zisk

PROSTĚJOV Už v prvním čísle Večerníku v tomto roce jsme informovali
o tom, že silvestrovské a novoroční
oslavy v Prostějově proběhly v naprostém klidu bez významnějších incidentů řešených policií či snad dokonce
zranění některého ze slavících občanů. Podle zjištění Večerníku ale zas až
takoví „beránci“ někteří Prostějované
nebyli, během oslav zničili poměrně
velké množství městského mobiliáře.
Opilí jedinci z řad vandalů se nejvíce vyřádili na odpadkových koších či umělohmotných kontejnerech. „Zatím nemáme konečný stav škod, ale jako tradičně

votočivé zatáčce vyjela mimo komunikaci.
Přitom poškodila kovové zábradlí před
školou. Po příjezdu policistů k vozidlu je
na sedadle řidiče překvapila šestadvacetiletá žena,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Ke zranění osob při havárii naštěstí nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
Alkohol u ženy policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou předmětem
dalšího policejního šetření. Řidička je nyní
pro své jednání podezřelá hned z několika
přestupků podle zákona o silničním provozu,“ doplnil František Kořínek.
(mik)

vyřádit na majetku města, proč to třeba
nezkusí doma, že by například rozbili
svůj odpadkový koš, že by vybili výplň
svých oken, rozkopali si dveře. Stručně
řečeno jsou to …, raději to nebudu ani
říkat,“ ulevil si Jiří Pospíšil.
Řádění vandalů zaznamenal i ředitel
společnosti FCC Prostějov, která bude
poničený mobiliář města nahrazovat.
„Naše společnost dohromady se zástupci odboru správy a údržby majetku
města postupně tyto škody mapuje.
V převážné míře se jednalo o rozbité
odpadkové koše a vyvrácené dopravní
značky. Na některých místech jsme se

setkali i s převrácenými kontejnery na
směsný komunální a tříděný odpad.
Jsme připraveni tyto poškozené odpadové nádoby dle požadavku zástupců
města v co nejkratší době nahradit,“
uvedl pro Večerník Martin Grepl. „Toto
počínání samozřejmě odsuzuji. Bohužel je to nepříjemný jev, který každý rok
silvestrovské oslavy provází a je velice
obtížné tomu zabránit,“ doplnil ředitel
společnosti FCC Prostějov.
Vandalské činy řešila během Silvestra i
Nového roku samozřejmě i městská policie. Mluvčí strážníků popsala Večerníku
konkrétní případ. „V neděli 31. prosince

deset minut před půlnocí si hlídka povšimla v Plumlovské ulici tří osob, z nichž
jedna vhodila do odpadkového koše petardu. Po výbuchu došlo ke zničení koše
a rozmetání jeho obsahu do vzdálenosti
zhruba deseti metrů. Skupinku strážníci zadrželi nedaleko. Jeden z nich, a sice
osmadvacetiletý muž, se k činu přiznal.
Kamarádi se k události nevyjadřovali.
Muž je svým jednáním podezřelý z přestupku proti majetku. Celá záležitost byla
předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. O tom byla trojice poučena,“
uvedla Tereza Greplová z Městské policie
Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o vstřícném
hlasování prostějovského zastupitelstva, které v závěru loňského
roku schválilo Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA v ulici Tetín půlmilionovou
dotaci na rekonstrukci střechy budovy.
„Chtěla bych poděkovat všem sponzorům a nadacím za poskytnuté
sponzorské dary na opravu střechy,
kde jsou již hotové dvě etapy a třetí
se chýlí ke konci. Naše velké poděkování patří statutárnímu městu
Prostějov a zastupitelům města za
poskytnutí dotace v roce 2017 ve
výši 250 tisíc korun. Stejnou částku
pak zastupitelé schválili na opravu
střechy i organizaci Lipka,“ uvedla
ředitelka Jistoty Marie Turková. „Zároveň bych chtěla všechny co nejsrdečněji pozvat na Den otevřených
dveří, který se v našem zařízení na
Tetíně koná už 9. února,“ dodala ředitelka.
(mik)

míří poděkování

PROSTĚJOV V závěru října loňského roku se zástupci
vedení města sešli s občany místních částí Prostějova z
Čechovic, Domamyslic a Krasic, kde se lidé mimo jiné
dotazovali na možnost rozšíření osvětlení ulice Kosířská. Padaly i argumenty, že právě tato ulice je „sto let za
opicemi“ a osvětlena je sloupy z osmdesátých let minulého století. Navíc je jich žalostně málo.
„Při vzniku nových ulic a satelitních městeček investoři
často zapomínají na osvětlení. Mnohdy se také stavebníci
zavážou, že postaví komunikaci ke svým domům, ale nestane se tak. Vždy upozorňujeme na to, že toto je věc stavebníků. V případě Kosířské je ovšem situace jiná. Ulice
totiž vznikla v osmdesátých letech. Požadavek si značíme a
město osvětlení vybuduje,“ uvedl při říjnovém setkání s občany náměstek primátorky Jiří Pospíšil. V současné době
jsou v ulici Kosířská dvě lampy veřejného osvětlení se sadovými svítidly umístěné blíže k Plumlovské ulici. „Mezi
koncovou a krajní lampou je proluka asi pětasedmdesát
metrů, kde není zajištěno dostatečné osvětlení v nočních
hodinách. Necháme zde proto umístit dva nové stožáry
veřejného osvětlení. Navíc nahradíme dva stávající stožáry
s nevhodnými sadovými svítidly za stožáry s uličními svítidly,“ uvedl minulý týden při tiskové konference rady města
první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a přidal odhad
ceny na zhotovení projektové dokumentace asi na 16 tisíc korun. Samotná realizace nového osvětlení nás přijde
zhruba na 150 tisíc korun bez DPH,“ doplnil Zdeněk Fišer.
(mik)
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Radní se shodli na dobudování veřejného osvětlení

Z TETÍNA Konec doby temna v Kosířské ulici

jsou většinou poničeny odpadkové koše.
Naše pracovnice obchází celý Prostějov
a sčítá veškeré škody, takže konečná čísla
ještě nemáme. Odhadem vandalové ve
městě poničili během silvestrovských
oslav na dvě desítky košů či popelnic,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Prostějova. „Každý rok hlásíme tyto škody na městském majetku
jako pojistné události. Většina je hrazena
z pojištění města,“ dodal náměstek. Jak
Večerník zjistil, za škody spáchané na
Silvestra roku 2016 zaplatila pojišťovna zhruba 70 tisíc korun. „Pořád tomu
nerozumím, že někteří jedinci se musí

Po oslavách vystřízlivění, MĚSTO SČÍTÁ ŠKODY
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PROSTĚJOV Nebyla opilá. A zřejmě
ani zfetovaná. Přesto mladá řidička
Mercedesu policistům na výzvu ke
kontrole nezastavila a zběsilou jízdou
jim chtěla uniknout. Havarovala až
před základní školou v ulici Dr. Horáka,
kde nejdříve prorazila zábradlí a smetla
dopravní značku.
„V neděli 8. ledna krátce po půlnoci se
policisté v Rumunské ulici v Prostějově
pokusili zastavit a zkontrolovat osobní
automobil značky Mercedes-Benz a jeho
řidiče. Pokyn k zastavení však řidič vozidla
nerespektoval a naopak se zrychlenou jízdou policistům pokusil ujet. Před základní
školou v ulici Dr. Horáka však osoba za
volantem rychlou jízdu nezvládla a v pra-

Nedávno ukončený Vánoční jarmark
v Prostějově proběhl bez výrazných
potíží. Tu a tam sice zasahovali například strážníci, kteří mnohdy řešili
přestupky alkoholem posilněných
jedinců. To ovšem nic nemění na
tom, že jarmark byl úspěšný. „Během
podzimu loňského roku jsme na rad-

   "    "
#  $# "   

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Prosincový Vánoční jarmark na náměstí T. G.
Masaryka je úspěšně za námi. A úspěšné hodnocení je skutečně na místě. Prostějované brali velice pozitivně novou skladbu
prodejců i inovovanou vánoční výzdobu„dřevěného městečka“
i celého náměstí. Velmi podstatnou věcí však je, že magistrátu
se po tomto jarmarku rapidně zvýšil zisk, lépe řečeno výtěžek
z nájemného za prodejní stánky. Bylo to hlavně tím, že radnice
v prosinci 2017 zvýšila poplatky za pronájem prodejních míst,
ovšem trhovci nijak neprotestovali. Sami zřejmě dobře předem
věděli, že se jim to vzhledem k vysoké návštěvnosti jarmarku
taktéž bohatě vyplatí...

„Letos jsme navíc nemuseli řešit žádné škody,“
připomíná náměstkyně I. Hemerková

HAVAROVALA U ŠKOLY

Prostějov (red) – Městská policie
provedla v pondělí 8. ledna preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na
chodce a jejich bezpečnost v provozu.
„Chodci se společně s cyklisty řadí
mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Strážníci se při této akci
zaměřili na osoby bez přístřeší, které
často chodí po špatně osvětlených
nebo neosvětlených ulicích města bez
jakéhokoliv zviditelňujícího prvku na
oděvu. Klientům z Azylového centra
v ulici Určická jsme proto předali padesát reflexních pásků,“ uvedla Tereza
Greplová z Městské policie Prostějov.
„Lidem bez přístřeší jsme sice již reflexní pásky v minulosti předávali, bohužel řada z nich je nenosí. K dnešní
akci nás motivoval podnět jednoho z
občanů, rozhodli jsme se proto rozdat
bezpečnostní reflexní pásky znovu,
a to přímo v prostorách azylového
centra za přítomnosti ředitele tohoto
zařízení,“ dodal velitel prostějovských
strážníků Jan Nagy.

   

Prostějov (red) – Společnost ELEKTROWIN bude pro město i nadále
zajišťovat zpětný odběr „bílého“ elektrozařízení, které občané města vozí
do sběrných dvorů. Jde především
o ledničky, pračky či televizory. Radní proto schválili uzavření dodatku
smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení s touto společností.
„Stále se snažíme o to, aby občané měli
co nejméně starostí s uložením starého
nefunkčního elektrozařízení. Tím, že
ho mohou vozit do sběrných dvorů,
se často nestává, že bychom nacházeli
černé skládky s těmito vyhozenými
předměty,“ připomíná náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

  

Prostějov (mik) – Minulý čtvrtek se
uskutečnila letošní první tisková konference Rady statutárního města Prostějova. Na jejím samotném začátku
popřála primátorka Alena Rašková i
novinářům hodně úspěchů v novém
roce. „Přeji nám všem, aby tento rok
proběhl v co největším klidu, i když
klidný rozhodně nebude! Vzhledem k
tomu, že se blíží komunální volby, dají
se očekávat útoky ze všech stran. Navíc
roky končící „osmičkami“ znamenaly
většinou pro Českou republiku významné či dokonce převratné události.
Já bych si přála, aby tento „osmičkový“
rok byl naopak tichý a poklidný. Hlavní jsou ale zdraví a radost ze života,“
pravila s úsměvem primátorka Alena
Rašková.
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Toto jméno jsem od svého dětství
zaznamenal donedávna jenom dvakrát. Pamětníci si možná vzpomenou na klasický rodinný film režiséra
Pinkavy z poloviny sedmdesátých
let s manželskou dvojicí Munzar Hlaváčová v hlavních rolích a s poselstvím dětského hrdiny, že šimpanzici Terezu by kvůli žádné holce
neopustil. Však také po uvedení zmíněného filmu začala obliba tohoto
jména viditelně stoupat.
Jestliže jaksi zhmotnělou, reálnou Terezu tu a tam potkávám coby dceru
střední školu a ne jinou, o dojmech
ze zdařilého, byť z nejvyšších míst
nedoporučovaného preventivního
projektu ukazujícího mládeži, kam
člověka zavedou návykové látky.
Odpoledne jsem si to namířil za jinou Terezou. Tato je v profesně optimálním věku, má ráda svoji práci
a dokáže o ní ochotně, zasvěceně,
střídmě, ale zajímavě vyprávět. Dokázal jsem si představit, že i ona měla
jasné představy o tom, kam chce
profesně směřovat, a překvapivě
jsem si dokázal představit tu dopo-

lední Terezu za pár let tamtéž, byť
samozřejmě jenom obrazně, protože
divadlo, cestovní ruch nebo práce
u městské policie jsou přece jen odlišné aktivity.
Každopádně se mi ten večer dobře
psalo. Nejen vzhledem k dostatku
materiálu, ale i dobrému vnitřnímu
pocitu, který na mě tyto dvě Terezy
přenesly. Novinář potkává při své
práci spoustu různých lidí. Ochoty spolupracovat není nikdy dost.
A proto někteří v něm cosi pozitivního ze svého nitra i zanechají.

mamince Evě 1. ledna dvě minuty po
půlnoci. Od starosty města Jana Tesaře dostala holčička vkladní knížku
s pěti tisíci korunami a zlatý řetízek
s přívěskem. Malá Jana byla nejen
prvním dítětem města Prostějova, ale
zároveň celého Olomouckého kraje.
Při narození vážila tři a půl kila a měřila
jedenapadesát centimetrů. Od ledna
2008 došlo k drobné, ale významné
změně v evidenci psů v Prostějově.
Známka, kterou majitel získal po zaplacení, platila pouze jeden rok. Nový
systém měl zabránit jejich zneužívání.
V následných letech měli dostat majitelé barevnou samolepku platnou pro
daný kalendářní rok, což mimo jiné
mělo usnadnit kontrolu psů strážníkům městské policie. V Kolářových
sadech začala rekonstrukce kácením přestárlých a nemocných stromů. Do konce období vegetačního
klidu jich k zemi padlo 220. Projekt
regenerace počítal s vysazením velkého počtů keřů a stromů s různým zbarvením listů a květů. Nově se v parku
měly objevit záhony trvalek se žlutě,
karmínově či modře kvetoucími dru-

hy. Město Prostějov vyčíslilo náklady
na opravu památkově chráněné hrobky manželů Vojáčkových na hlavním
městském hřbitově na pětapadesát
tisíc korun. Oprava byla nezbytná, na
stavu náhrobního kamene se podepsaly zub času a povětrnostní podmínky.
Manželé Vojáčkovi hráli v dějinách
Prostějova významnou roli.
Takový byl tedy leden v dějinách města,
a co bylo dál, to se dozvíte zase příště.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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Jak je možné, že mezi čerpací stanicí OMV v Plumlovské ulici a supermarketem Billa
každou noc parkují nákladní vozidla či autobusy? Pokud vím, tak městská vyhláška
jasně stanovuje, že během nočních hodin je nákladním autům parkování ve městě
zakázáno! Myslím, že policisté by měli více kontrolovat dodržování tohoto nařízení.
Ostatně se divím, že už nějaký čas to tolerují i přesto, že je zde spousta kamer...
Petr Vilímek, Prostějov
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Skáèou po lidech
Nevyznám se přesně v městských vyhláškách, ale neměli by mít lidé při venčení psů
tato zvířata na vodítku? Každý den, a to prosím několikrát, pobíhají tři velcí psi mezi
paneláky na sídlišti Hloučela zcela bez dozoru svých páníčků. Skáčou po lidech, kteří
procházejí okolo, kálí, kde se jim zachce, a mnohdy vběhnou i pod auta, která projíždějí po zdejších komunikacích. Je jen velké štěstí, nebo jsem to alespoň ještě neslyšela, že tito čoklové zatím ještě nikomu neublížili.
Věra Dostálová, Prostějov
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Nechci být nijak negativní, výstavba severního vnějšího obchvatu je potřeba a do
jisté míry uleví dopravě v centru Prostějova. Ale nechápu, jak spousta lidí včetně těch
z vedení města si od obchvatu slibuje bůhvíco a že zcela vyřeší například problémy
s přetíženou Olomouckou ulicí. Já si myslím, a jsem o tom dokonce přesvědčen, že
Olomoucká ulice se bude auty přecpávat i v době, když severní obchvat bude otevřen. Každý přece ví, že drtivá většina řidičů míří z města do obchodního centra na
okraji Prostějova a do Držovic a zase zpátky. Jen minimum vozidel pak míří z dálnice
směrem na Smržice či Kostelec, kam bude obchvat situován. Žádnou velkou úlevu
od obchvatu tedy nečekám.
Jiří Zenkl, Prostějov
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let později i do našeho města zavál nový
vítr „socialismu s lidskou tváří“, který
prosazovali vedoucí představitelé státu v
čele s Alexandrem Dubčekem. V zámku
byl prezentován urbanistický záměr
vedení města, ten ale vzbudil velký
odpor památkářů a obyvatel, jelikož
jeho součástí byla schválená stavba
obchodního domu Prior. Mělo tudíž
dojít na bourání historického jádra
města, což se velmi nelíbilo... V Praze
náhle zemřel režisér Jan Valášek, prostějovský rodák, a to v pouhých čtyřiceti
dvou letech. Je uveden jako režisér u celkem patnácti filmů a zajímavostí je také
to, že jeho manželkou byla populární Štěpánka Haničincová uvádějící především
dětské pořady.
eden 1978 byl již zase typicky normalizační, což se projevilo třeba
tím, když předseda městského národního výboru Jakub Daněk předal cenu
města generálnímu konzulovi Sovětského svazu v Brně Maljavkovi za rozvíjení československo-sovětských styků
a vřelý vztah k městu. Nezapomínejme,
že již deset let se tehdy v našem státě

Pokud skutečně spolek Prostějov olympijský konečně získal alespoň první část slibované
dotace od Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže na výstavbu Národního centra, pak
by mě zajímalo, co na to říkají opoziční breptalové v městském zastupitelstvu. Škoda že se
tato záležitost neprobírala na radnici při posledním zasedání zastupitelstva, rád bych si poslechl reakce pánů Navrátilů, Matyášků, Šveců a Filoušů. Tedy těch, kteří hodiny a hodiny
dokázali na jednáních tohoto orgánu balamutit veřejnost nehoráznými a vylhanými výmysly o podvodech a kdoví co ještě. Peníze od státu plynoucí na konto spolku jasně dokazují,
že stavba Národního centra není nelegální. Pánové, v únoru na zastupitelstvu čekám od vás
Petr Zavadil, Prostějov
omluvu, kterou si přijdu osobně vyslechnout!
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eden 1948 vypadal ještě relativně
pohodově, což se ukázalo třeba v
tom, že ministr zahraničí Jan Masaryk
byl jednomyslně nominován na čestného občana města, byl mu připravován
diplom a na březen byl pozván, aby se
osobně účastnil přejmenovávání ulic ve
městě, a to dokonce společně s velvyslancem USA. Sochař Jan Tříska zase dostal
za úkol zhotovit busty prezidentů Masaryka a Beneše. I místní sokolové zažili
radost, když se jejich počet přiblížil na
skoro 15 200 členů. Město zažilo ještě
i dozvuk války, bylo totiž zatčeno šest
bývalých členů organizace Werwolf.
Do města dorazilo také čtyřicet vagonů
ječmene ze Sovětského svazu, který byl
rolníkům měněn za ječmen sladový.
Kapkou v moři pak zůstal článek JUDr.
Oldřicha Johna, prostějovského poslance pod názvem „O nadějích a obavách“.
To, že se pak jeho obavy naplnily, je dnes
jen smutnou historickou pravdou...
eden 1958 se nesl ve změnách na
místní střední zemědělské škole,
kde začal hospodařit školní státní statek,
a to na 369 hektarech pozemků. O deset

L

V

Máme tu nový rok a s ním pokračuje náš historický seriál, brouz- „potulovaly“ okupační sovětské tanky.
lednu 2008 se prvním mimindání prostějovskými kronikami. Roky s osmičkou na konci byly v
kem Olomouckého kraje stala
dějinách našeho státu velmi pestré, takže vězte, že se máte na co
Jana Žilková z Prostějova. Narodila se
těšit. Ale jsme teprve v lednu, tak pojďme na něj.

LEDNOVÉ POHLEDY DO KRONIK aneb
od Jana Masaryka až po manžele Vojáčkovy

mého bratrance, pak mi jeden den novinářské práce přivedl do cesty hned
dvě dámy příslušného jména naráz.
Označení „dáma“ je pravda trochu zavádějící, protože v prvním případě šlo
teprve o školačku, která se ovšem v dospělém světě určitě neztratí.
Když má někdo jasnou představu
o svém dalším směřování, schopnosti a trochu talentu, vládne základním
mixem budoucího úspěchu. Tereza
ochotně povyprávěla o moderování
školní akademie, o mimoškolních
zájmech, důvodech, proč právě tuto

 +,- ./ ,01
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Již počtvrté v rámci stále více oblíbenějšího seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o jídle a pití nahlížíme pod pokličku místních hostinců. Jak je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je
rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž„na zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři
do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě
návštěvy pizzerie, vegeteriánské
restaurace či monitoringu Hanáckých slavností.
Ve svém dohromady sedmnáctém pokračování jsme navštívili legendární hostinec. Současně vás
také chceme upozornit, že během listopadu a prosince budeme bojovat o avizované výhry
v rámci čtenářské soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve
zveřejněné díly.
Teď už ale pojďme do tradičního hostince, do něhož Prostějované chodí už po několik generací...

3*
zaèneme...
Přesně po roce zavítáme do západní části Prostějova, konkrétně
městské čtvrti Krasice. Kdysi samostatná obec je dnes pohlcena
výstavbou bytových domů, ale stále
si uchovává původní ráz malé obce,
i když východní část starobylého
centra tvoří blok paneláků. Hostinec U Dudka se nachází v původní
zástavbě, dalo by se říct na „návsi“
a vznikl před devíti lety přestavbou
rodinného domku.
Hostinec U Dudka je široké veřejnosti známý a zvláště v létě hojně navštěvovaný. Jeho popularita spočívá
zejména v nabídce grilovaných specialit a vstřícnosti k cyklistům, ale nejen
jim. Než se vypravíme do samotného
hostince, snažíme se nejprve o něm
získat pár informací. Přátelé cyklisté
i pěší jej pochválili, podívejme se ještě
na internetové stránky.
Zdejší prezentace patří k těm nejlepším, na které jsme dosud při
hodnocení hostinců narazili. Web
obsahuje téměř vyčerpávající a detailní informace jak o historii hostince a jeho interiéru včetně fotografií, tak nabídce nápojů i jídel.
Drobné chybičky by se našly, třeba
označení, kdy se konaly speciální
akce a jejich aktualizace, ale toho
pozitivního je mnohem víc. Pokud
si stránky prostudujete před cestou
do hostince, budete na jeho návštěvu velmi dobře připraveni. Včetně
informace, že provozovna se otevírá
až odpoledne, tudíž byste neuspěli,
pokud byste se rozhodli zde poobědvat. Zato zavírací hodina není
stanovena, což představuje výhodu,
pokud organizujete firemní večírek
nebo rodinnou oslavu.

Zvenčí je hostinec velmi nenápadný,
a pokud neznáte Krasice, skoro byste jej
přehlédli. Ale když se dáte za hasičskou
zbrojnicí (kterou naopak nepřehlédnete) doleva, naleznete hostinec hned
v prvním domku. Vstoupíte poměrně
nenápadným vchodem po levé straně
a ocitněte se nejprve na dvorku, kde
v létě můžete vidět spoustu kol, nyní jsou
však bicykly samozřejmě ryzí vzácností.
Jen několik kroků a ocitáte se v rozsáhlé
„zimní zahradě“, kde vás upoutá řada
masivních dřevěných stolů s lavicemi
a krb vlevo na konci místnosti.
K posezení si můžete zvolit buďto
tuto stylovou část hostince a těšit se
pohledem na plápolající oheň, přičemž další radost vám přinese vůně
grilovaného masa, které jen stěží odoláte. Nebo se můžete vydat doprava
kolem výčepu a vstoupit do klasické
části interiéru hostince. My jsme se
pustili touto cestou, neboť pro dvojici se
nám zdály stoly v zimní zahradě přece jen
velké a posezení na lavici v našem věku
trochu nepohodlné. Také nás zlákalo lepší osvětlení. Ale kdyby nás přišlo víc, asi
bychom dali přednost první místnosti.
Místnost, kde jsme usedli, připomíná
vzhledem spíše jednodušší restauraci
než hostinec. Stoly s ubrusy, na stěnách
repliky historických reklamních plakátů
z doby první republiky. Po stranách průhledu do výčepu, který umožňuje sledovat hosty a fázi konzumace pokrmů,
jsou umístěny tabule s aktuální nabídkou
malých jídel k pivu. Aktuální nabídku piv
najdete u výčepu, a to ještě než projdete
do lokálu. Uvítali nás jasné světlo, čisté
ubrusy a výčepní, který se přišel zeptat
na naše přání. A také nezbytný doplněk
současných hostinců - velká plazmová
obrazovka. Kde jsou ty doby, kdy se
lidé dovedli bavit spolu a nepotřebovali
k tomu asistenci televizoru...?

RaS resumé
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EXCELENTNÍ

Nabídka
nápojù a jejich
kvalita

Od exteriéru
k interiéru

3

DOBRÉ

Mimořádný zážitek, široká
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako nabídka
malých jídel k zakousnutí. Přátelský personál, originální interiér je bonusem. Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

Průměr po všech stránkách. Dva
až tři druhy piva na čepu, čisté
trubky, personál se snaží, k pivu dostanete i
něco málo k zakousnutí, ale moc vybírat si
nemůžete. Čistota sociálních zařízení ujde i
v pozdějších hodinách. Ale jakoby tomu
něco málo ve všech směrech chybělo...

4 VELMI DOBRÉ

2

Slušná nabídka piv (čtyři a více), obsluhu
její práce viditelně těší, je rychlá a vstřícná.
Pořádek a čistota v lokále i na WC je samozřejmostí. Výběr z několika malých jídel k
zakousnutí. Stylové vybavení. Bez obav, že si
trhnete ostudu, lze sem pozvat i vzácné hosty.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří
otráveně, v nabídce nic k zakousnutí - skládanky a brambůrky se nepočítají... Prostředí
WC je na hraně použitelnosti. A tak stěží zde
strávíte příjemný večer, opakovaně už vůbec
ne. Navštívit jednou a v krizi stačí.

SNESITELNÉ

Již poučeni jsme tedy věděli, že z piv
můžeme očekávat Krakonoše z trutnovského pivovaru, klasickou plzeňskou dvanáctku a nějaký speciál.
V době naší návštěvy byla na čepu
také jedenáctka Svijanský Máz, desítka a dvanáctka Radegast, celkem
pak sedm druhů piv. Objednali jsme
si pro nás exotického Krakonoše, dvanáctka byla velmi dobře pitelná, vyrovnaně hořká, s pevnou a hustou pěnou.
Pili jsme ji poprvé, přestože se v Trutnově vyrábí už od roku 1582. A jak
je vidět, zřejmě umí vařit pivo i vést
pivovar, když jim obojí - na rozdíl od
Prostějova - tak dlouho vydrželo.
Součástí našeho hodnocení bývá
i posouzení pitelnosti rozlévaného
vína v hostincích. Po krátké diskusi
s provozovatelem jsme došli k názoru, že lepší je jednou ochutnat
než dlouze diskutovat... A červené
víno bylo slušné, dobře pitelné pro
většinu těch návštěvníků, kteří dávají přednost vínu, dokonce lepší než
v řadě prostějovských hostinců.
Také nabídka tvrdých nápojů by
mohla uspokojit širokou klientelu.
Napočítali jsme šestadvacet druhů od
základních, jako jsou rum, vodka, kdy
za panáka dáte 27 Kč, až po prémiové
rumy za 120 Kč.

Nìco
k zakousnutí?
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Začněme nejprve malými jídly: kromě utopenců a nakládaného hermelínu můžete dostat tlačenku s cibulí,
škvarky, korbáčiky, kořeněný sýr, sleďová očka.
To ale není všechno. Největší popularitu si hostinec U Dudka získal díky
nabídce grilovaných specialit. Posuďte
sami: vepřová panenka i žebírka, kolena, vepřový jazyk, stejky, špízy, losos,
pstruh a cigáro - to všechno si můžete
objednat z grilu a za dvacet minut vám
přistane na stole tác s vonícím masem.
Nabídka se denně dolaďuje podle
surovin, které se podaří ráno koupit.
Tímto také zároveň odpovídáme na
otázku týkající se kvality surovin.
Těžkou úlohu, co si z lákavé nabídky
objednat, jsme vyřešili jako obvykle:
objednali jsme si žebírko, jazyk, špíz
a lososa a všechny položky jsme si
spravedlivě rozdělili. Porce nebyly
příliš velké, takže jsme bez problému
zvládli sníst všechny chody. Žádnou
chybu jsme nenašli, maso bylo
měkké a dobře ochucené.

Kvalita servisu
Veškerý servis zajišťovala jediná osoba, zřejmě provozovatel hostince.
Obsluhoval pípu, roznášel pivo, bral
objednávky a přinášel maso od grilu.
Na gril jsme přímo neviděli, ale považovali bychom za zázrak, kdyby i sám
obsluhoval gril. Určitě by se to projevilo na kvalitě grilovaných mas i na čekání na objednané pivo. A obojí bylo
v pořádku!

Shrnutí
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VYHNĚTE SE

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst se
není z čeho, obsluha nevlídná a neochotná, jako bonus mohou sloužit obtěžující
opilci. Hospoda akceptovatelná snad jen
jako první pomoc před smrtí z dehydratace. Dobrá rada: odtud rychle pryč.

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
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V této části u hostinců obvykle hodnotíme chuť a velikost
Místo úlevy...
oblohy utopenců. U Dudka je
všechno jinak a obvyklý standard
nabídky malých jídel k pivu je ně- Ani tady jsme nenalezli nic, co by
mohlo být předmětem kritiky. Pokud
kolikanásobně
by vás ostatně zajímalo, jak to vypadá
překročen!
U Dudka na pánském WC, nahlédněte na jeho webových stránkách
do oddílu Galerie. Najdete vše, co
k tomuto účelu potřebujete. Prostory
jsou na první pohled pravidelně udržovány, ulevíte si v čistém prostředí.

1

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Oblíbenost hostince U Dudka je zasloužená. V zimě je sice návštěvnost
menší, ale ani v podvečerních hodinách jsme se zde neocitli osamoceni,
což se nám v některých prostějovských podnicích občas stává. V létě
bývá někdy tak plno, že těžko hledáte místo.
Prostředí je v obou částech hostince
příjemné, stejně jako obsluha. Ale co
je podstatné a co „Dudka“ odlišuje od
ostatních hostinců: nabídka druhů
piv a hlavně jídel připravovaných na
grilu překračuje standard, který očekáváme u této kategorie restauračních
podniků.

Hostinec U Dudka se dostal na pomyslné první místo stupně vítězů, zatím. Ještě jsme totiž neprošli
všechny hostince. Jeho oblíbenost u široké veřejnosti je důkazem toho, že náš názor není ojedinělý.
Co do vzhledu a vybavení se jedná o dobrý hostinec,
co do nabídky piva, ale hlavně grilovaných mas,
stojí ještě výš.
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Pro objednávky
"
volejte: #$#%
"
pište:
predplatne@vecernikpv.cz
"
navštivte nás:
&'(')*+,- /'0123'5

,     #''&
které jsme   '  '---
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Velkáautobusová
revoluce vyvolala zmatky
PROSTĚJOVSKO„Co fungovalo, to zrušili a ve zbytku nadělali
guláš,“ takto vyhodnotilo velké množství pasažérů změny
v autobusové dopravě objednávané Olomouckým krajem. Za
tvorbou nového jízdního řádu platného od Nového roku stojí
Krajský koordinátor integrovaného systému Olomouckého
kraje (KIDSOK). Organizace se za způsobené nepříjemnosti již
veřejně omluvila, její ředitel Jaroslav Tomík byl v průběhu uplynulého týdne odvolaný.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Celá řada problémů se nevyhnula
ani našemu regionu. „Místo toho,
aby ušetřili kilometry, udělali horor,“
zhodnotil situaci starosta Bedihoště
Jiří Zips. Tomu se nelíbí například
to, že spoje z Němčic, které jezdily
přímo, nově zajíždějí do některých
menších vesnic. „Je to úplně zbytečné,“ komentoval Zips. Nejhorší
situace se týkala školních autobusů, které do obce svážejí školáky
z Hrubčic, Čehovic a Kralic. „Byly
naprosto přeplněné a to měly jezdit
ještě do dalších vesnic. Ovšem díky
rychlé spolupráci s Jiřím Hlochem
z FTL se nám podařilo zajistit posily,

takže v tuto chvíli už je to vyřešené,“
dodal Zips.
Velké množství stížností bylo směřováno také na spoje jezdící z Prostějova do Olomouce přes Olšany. I ty
začaly zajíždět do menších vesnic,
čímž se doba jejich jízdy výrazně
protáhla. V mnoha případech se též
zhoršila návaznost na vlaky. Nastalá
situace již stála místo ředitele organizace KIDSOK Jaroslava Tomíka.
„Model byl špatně nastavený, stížností na nefunkčnost systému od občanů
a starostů obcí je obrovské množství,“
vysvětlil jeho odvolání náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pro
dopravu Jan Zahradníček.
Dle vyjádření organizace KIDSOK
by nové jízdní řády měly zásadnější
proměnou projít už koncem ledna.
„V současné době se ve spolupráci
s dopravci snažíme vzniklé nedostatky
řešit a revidovat stávající jízdní řády. Postupně zapracováváme chybějící spoje

sloužící zejména pro základní dopravní obslužnost do škol, zaměstnání
a do zdravotnických zařízení, pečlivě
se věnujeme také návaznostem spojů.
První větší změny očekávejte na konci
měsíce ledna,“ vyjádřili se zástupci dopravního systému, kteří přiznávají, že
oprávněných stížností a připomínek je
skutečně mnoho. „Vzhledem k tomu,

že všechny posuzujeme a zpracováváme individuálně, žádáme o trpělivost. Změny jízdních řádů vyžadují
množství dnů pečlivé práce a bohužel
nejsme schopni na vaše dotazy odpovědět obratem. Za vzniklou situaci se
omlouváme,“ dodali.
Autobusové linky po změnách z přelomu roku mimo jízdních řádů změ-

nily i trasy a čísla. Kraj totiž uzavřel
novou desetiletou smlouvu s dopravci, která měla dle vedení hejtmanství
zajistit větší kvalitu vozů a komfort
pro cestující na krajských linkách. Autobusy v systému IDSOK nově jezdí
v bílé barvě. Novinkou, kterou cestující naopak uvítali, je možnost zaplatit
jízdenku platební kartou.

TřikrálovénaHané
vykoledovali rekordní sumu
Konická charita získala 503 252 korun, prostějovská více jak milion

Martin ZAORAL
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Foto: archiv Charity Konice

jsou tak štědří, zapojila se i spousta
dobrovolníků. Díky tomu se zvedl
výnos sbírky třeba v Prostějově,
kde jsme letos vybrali přes 130 tisíc korun,“ zvěstoval dobré zprávy
Vít Forbelský z Charity Prostějov.
Peníze lidí z prostějovského děkanátu poputují na zakoupení bytu
pro spoluobčany s mentálním postižením, kteří nutně nepotřebují
každodenní péči asistentů v prostějovském domově Daliborka,
a bude jim stačit, pokud za nimi
asistenti budou docházet k nim
domů. I na Prostějovsku se koledníci setkávali s neobyčejnou lidskou vstřícností. „V Brodku u Prostějova se nám stalo, že volali lidé,
že se s koledníky minuli a že tedy
peníze přinesou k vedoucímu jedné ze skupinek,“ zavzpomínal Forbelský, který rovněž nezapomněl
poděkovat každému z dárců i koledníků. „Všem posíláme upřímné
Pán Bůh zaplať!“ vzkázal.

2014

2015

2016

468 987,00

454 288,00

I v Prostějově a okolí se výtěžek sbírky každoročně zvyšuje.

436 330,00

&%'%
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400 935,00

Předloni se vybralo 855 tisíc korun, loni 950 tisíc korun a letos
!"##$
to bude hodně přes milion korun.
 "%$"
„Aktuálně máme rozpečetěno 230
Výsledek Tříkrálové sbírky jednoznač- z celkem 250 pokladniček. Výtěně svědčí o tom, že lidé s touto formou žek sbírky už v tuto chvíli dosáhl
podpory potřebným již počítají. „Stalo 1 023 870 korun. Jsme rádi, že lidé
se nám, že manželé museli v sobotu
       
odjet. Přesto chtěli přispět a tak peníze na sbírku nechali v obálce, která
byla pověšená na klice domu. Naši tři
králové jim za to zase v obálce nechali balíčky cukru. V době všeobecné
nedůvěry na mě podobné zkušenosti
působí neuvěřitelně pozitivně,“ zmínil
se Marek Navrátil.

2017

503 252,00

PROSTĚJOVSKO To se tedy povedlo! Hned dvě magické hranice
poprvé ve své osmnáctileté historii překonala letošní Tříkrálová
sbírka na Prostějovsku. Zatímco
v konickém děkanátu byla překročena částka půl milionu, v tom
prostějovském se vybralo hodně
přes milion korun. Z toho všeho vyplývá jedna velmi pozitivní
zpráva: nejenže se máme dobře,
zároveň nezapomínáme myslet
i na druhé.

Zatímco loni tři králové vyrazili koledovat v třeskutém mrazu, letos bylo
na koledu velmi teplo. Zasněžená
romantika šla sice stranou, na druhou stranu pro koledníky panovalo
počasí více než přívětivé. Přestože
se loni podařilo překonat historické rekordy, letos byly výnosy ještě
výrazně vyšší. „Tentokrát jsme měli
117 kasiček, díky nimž jsme vybrali
celkem 503 252 korun. Cítím obrovskou vděčnost ke všem, kteří přispěli, a zároveň bych chtěl moc poděkovat všem koledníkům. Je to pro nás
obrovské povzbuzení pro naši další
práci,“ zhodnotil ředitel konické charity Marek Navrátil. Výtěžek sbírky
by měl směřovat na zakoupení dalšího vozidla pro pečovatele objíždějící
seniory v jejich domovech na území
celého Konicka. Samotní koledníci
se pak mohli ještě setkat uplynulou
sobotu při tradičním bruslení, kdy
pro ně byla vyhrazena krytá ledová
plocha v Konici.

RYCHLÝ
NÍK
Charita pøímo u obèanù
Němčice nad Hanou (mls) - Charita Kojetín od začátku roku rozjíždí
novou službu, kterou na Prostějovsku
budou moci využít lidé v Němčicích
nad Hanou, Mořicích, Nezamyslicích, Srbcích, Tištíně, Tvorovicích,
Víceměřicích, Vitčicích a Vrchoslavicích, kteří jsou částečně či plně odkázáni na pomoc druhých. Zejména se
jedná o seniory, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela
soběstační. Pracovníci charity budou
nově pomáhat přímo v domácnostech svých klientů.
Posláním této terénní služby je
umožnit uživatelům zachovat si
v maximální možné míře dosavadní způsob života ve svém domácím
prostředí v kruhu rodiny a přátel, bez
nutnosti odchodu do domova pro
seniory.
(7)$ 
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2018

VÝSLEDKY TØÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2018
V JEDNOTLIVÝCH
OBCÍCH NA KONICKU
Obec
Vybráno (v Kč)
Bohuslavice
10 211,00
Brodek u Konice
21 413,00
Březsko
13 850,00
Budětsko
10 204,00
Buková
16 758,00
Čechy pod Kosířem 31 092,00
Dzbel
7 739,00
Hačky
9 254,00
Hluchov
6 203,00
Horní Štěpánov
22 542,00
Hvozd
21 611,00
Jesenec
8 128,00
Kladky
11 980,00
Konice
73 243,00
Laškov
21 765,00
Lipová
26 873,00
Ludmírov
17 954,00
Ochoz
8 231,00
Pěnčín
15 126,00
Polomí
6 030,00
Přemyslovice
20 510,00
Ptení
36 688,00
Stínava
8 110,00
Raková
6 090,00
Rakůvka
10 754,00
Skřípov
8 560,00
Stražisko
11 891,00
Suchdol
23 109,00
Šubířov
6 384,00
Vysoká
1 900,00
Zdětín
9 049,00
Celkem Kč:
503 252,00
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Krumsín (mls) - Každá vesnice má
své zvláštnosti. Například v Krumsíně se hřbitov nachází více jak půl
kilometru za souvislou obecní zástavbou. I proto zde sociální komise
obce zajistila občasný „dovoz imobilních občanů na hřbitov“. Cesta tam
i zpět je zajišťována mikrobusem ze
zhruba kilometr vzdáleného centra
obce. Informace o této službě byla
zveřejněna v obecním zpravodaji, načež jeden ze zastupitelů upozornil, že
dle něj jsou tímto způsobem imobilní občané uráženi, a to i tím, že autobus přece slouží nejen jim, ale všem.
Starosta přislíbil nápravu.
Zkouší senior taxi
Němčice nad Hanou (mls) - Němčice nad Hanou a některé z okolních obcí se zapojily do zkušebního
provozu služby „senior taxi“ známé
například z Prostějova. Tato služba je
určena pro seniory starší 65 let trvale
bydlící na Němčicku. Senior taxi je
možno objednávat 1–2 dny předem
v průběhu celého týdne. Služba je určena pro převoz k praktickým a odborným lékařům, do nemocnice,
na poštu či na úřady. Cena jízdného
je účtována 20 korun, zbytek doplatí
zapojené obce.
Za zkušební provoz služby Němčice
a další obce mikroregionu zaplatily
zhruba 40 tisíc korun.
 9%) 
 $ # $"
Březsko (mls) - Nové chodníky
kolem hlavní silnice by letos měly
vzniknout v Březsku, ty stávající zde
pak budou opraveny. Projekt již získal územní rozhodnutí. Novostavba
chodníků je navržena vlevo na příjezdu od Konice, ve zbylé části dojde
k rekonstrukci chodníků s drobnými
úpravami včetně obnovy autobusových zastávek. Kvůli stavbě se budou
muset přesunout dva ploty i jeden ze
sloupů s místním rozhlasem.
3
)    
Čelechovice na Hané (mls) - Sladká
modelína je určená obvykle dětem
k rozvíjení jejich zručnosti a fantazie.
Lze pomocí ní vytvářet například
jedlé postavičky a různé dekorace.
Tato cukrovinka byla k mání i v Čelechovicích na Hané. Inspektoři České
zemědělské a potravinářské inspekce
v ní však objevili zvýšený výskyt barviva ponceau 4R, kvůli němuž ji zařadili
mezi nebezpečné potraviny. Ponceau
4R neboli Košenilová červeň bývá
označovaná jako E124 a využívá se
pro barvení potravin. Obvykle je
vyráběna syntézou z ropných arenů.
Košenilová červeň může vyvolat reakci u lidí alergických na salicyláty nebo
zvýraznit astmatické potíže. V některých zemích, například v USA, Norsku a Finsku je považována za karcinogen. Americký Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv ho má v současnosti
na seznamu zakázaných látek a opakovaně zabavuje potraviny dovážené
z Číny, které ho obsahují.

18011210080

region

V přesně nezjištěné době mezi 3.
a 17. březnem loňského roku došlo ke vloupání do stodoly u rodinného domu v obci na Drahansku.
Pachatel nejprve po poškození
oplocení vnikl na pozemek. Tam
poté nezajištěnými vraty vstoupil do stodoly, kterou prohledal.
Přitom odcizil sekeru, elektrické
nářadí a množství elektroinstalačního materiálu v celkové hodnotě
bezmála 17 000 korun. Na dalších
500 korun pak majitel vyčíslil škodu způsobenou poškozením. Policisté věc prověřovali pro podezření z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Po
důkladném šetření se jim minulý
týden jako podezřelého podařilo
ustanovit čtyřiatřicetiletého recidivistu z Brna. Pro uvedené jednání trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta.

Stodolu vykradl Brňák

V blíže nezjištěné době od 5. do 11.
ledna se vloupal neznámý pachatel
do zahradní chatky v obci Doloplazy. Z chatky odcizil jízdní kolo, aku
vrtačku a dvě dvoukilogramové
propanbutanové lahve. Majitelka
škodu předběžně odhadla na 5 000
korun. V případě dopadení hrozí
pachateli až dva roky vězení.

Sebral i plynové lahve

Ve čtvrtek 11. ledna v době od 16.00
do 19.00 hodin proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na dodržování platných
ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Do akce
bylo nasazeno šest policistů, kteří
zkontrolovali celkem 95 motorových vozidel a odhalili 11 přestupků,
které byly řešeny v příkazním řízení
v celkové výši 1 400 korun. Požití
alkoholu řidiči motorových vozidel
nebo návykových látek bylo zjištěno
ve dvou případech, kdy v jednom
z nich byly zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, ve druhém případě bude
věc oznámena správnímu orgánu.

Razie na silnicích

Objekt bývalého zemědělského
družstva v obci Doloplazy si vyhlédl neznámý pachatel, který
ho navštívil z pátku 5. ledna na
sobotu 6. ledna. Nejprve vylomil
bránu a dostal se na dvůr, odkud
vnikl po vysazení dveří do výrobny, kterou prohledal a odcizil z ní
tři elektromotory, převaděč napětí, měděné cívky, kabely, motor od
kotoučové pily a kufřík s nářadím
v hodnotě 20 000 korun. Ze dvora
pak vnikl ještě do další dílny, kde
ukradl měděné kabely v délce několik stovek metrů a tím způsobil
prozatím nevyčíslenou škodu.
Na kovové bráně způsobil škodu
2 000 korun. Policisté z Němčic
nad Hanou případ šetří pro trestný čin krádeže.

Kradlo se v areálu
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diecéze. Zhruba deset let se zdejší malí
koledníci setkávají při závěrečném
bruslení, které každoročně udělá tečku za celou akcí. „Původně jsme pro
koledníky pořádali opékání špekáčků,
které se konalo v létě. Bylo to však až
s velkým odstupem a snad i proto chodilo málo dětí. Tak jsme raději zvolili
tuto variantu, jak dětem i dospělým
poděkovat,“ prozradila nám Naděžda
Páleníková.
Akce byla určena pro všechny koledníky z Konicka, kteří měli bruslení po tři
3x foto: Martin Zaoral

hodiny zdarma. Vzhledem k teplému
charakteru zimy jich na led v kryté hale
dorazilo několik desítek. Přestože účast
na závěrečné akci byla nadprůměrná,
celkově se malých koledníků do letošní sbírky zapojilo méně než v uplynulých letech. „Měli jsme připraveno
117 pokladniček, ale chodilo pouze
91 skupinek. Některé z nich proto vyrazily opakovaně. Dělám to již třináct
let a nepamatuji si, že by to někdy bylo
tak náročné,“ dodala Páleníková, která
posléze vyhlásila vítěze Ceny zaklada-

Nejvyšší částkou přispěl dárce z Rakůvky,
který věnoval 3,5 tisíce korun

tele Charity Konice Ireny Lenfeldové.
„Účastníci sázkové soutěže hádali, kolik
letos Tříkrálová sbírka vynese. Nejblíže byl Patrik Blatner, který tipoval 500
396 korun. Bylo to jen o 2 856 korun
méně, než jaký byl konečný výsledek,“
vysvětila Páleníková.
V dalším průběhu byla vyhlášena nejméně naplněná pokladnička, kterou
se stala ta z Ošíkova a nejvíce naplněná z Bukové. Nejmladším koledníkem byla letos Sárinka koledující
v Runářově, nejstaršími pak Stanislava
Greplová z Čech pod Kosířem a Hele-
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na Grulichová z Přemyslovic. „Nejvyšší částkou přispěl dárce v obci Rakůvka, který daroval 3 500 korun,“ zmínila
se Páleníková.
Nejvyšší nárůst vybraných peněz ve
srovnání s loňským rokem byl letos
v Čechách pod Kosířem, Ptení a Bukové, ke snížení naopak došlo v Krakovci, Malenách a Kladkách. „Když
konická Charita před bezmála dvaceti
lety se sbírkou začínala, rozhodně nikdo netušil, jak se mezi lidmi chytí.
Jsme za to velmi vděční,“ uzavřela Páleníková.

" "  / +     * ++$
Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz

OLŠANY U PROSTĚJOVA Ve středu 10.
ledna krátce před osmnáctou hodinou na
dálnici D46 u Olšan u Prostějova došlo
k hrůzostrašné havárii. Řidička osobního
auta nezvládla řízení a po nárazu do svodidel vyletěla ze silnice na pole. Přestože
policistům „nadýchala“ zbytkový alkohol,
tvrdila, že opilá není a že za volantem pouze
usnula...
„Jednačtyřicetiletá řidička osobního automobilu značky Hyundai z dosud přesně nezjištěných
příčin v táhlé levotočivé zatáčce ve směru na
Olomouc vyjela vlevo mimo komunikaci, kde
narazila do středových svodidel. Po nárazu se
vozidlo přetočilo do protisměru, přičemž došlo
k poškození jeho pravého boku o středová svodidla. Poté se otočilo zpět do směru jízdy a vyjelo
vpravo mimo komunikaci přes travnatý břeh na
pole. Řidička při havárii utrpěla lehké zranění, se
kterým byla převezena do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. Ke střetu s jiným vozidlem ani ke zra-

nění dalších osob nedošlo. „Provedenou dechovou zkouškou policisté u ženy změřili hodnotu
0,22 promile alkoholu v dechu. Řidička užití alkoholu před jízdou popřela. Jako pravděpodobný důvod havárie uvedla mikrospánek. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 55 tisíc korun,“ dodal mluvčí prostějovské policie s tím, že nehoda je i nadále v šetření.
(mik)

# *   * & *  7
 & & *" +      ;  
*      
  )*

SMRŽICE Firma LASKI už 25 let
navazuje na bohatou strojírenskou
tradici našeho regionu. Ve svém portfoliu má zhruba 60 typů stojů, mezi
její hlavní výrobní artikl dlouhodobě patří frézy na pařezy. Nedávno ve
Smržicích zhotovili frézu s pořadovým číslem pět tisíc. A to už je pádný
důvod k malému ohlédnutí.
Firmu LASKI v roce 1992 založil
Zdeněk Zapletal. Pojmenoval ji podle přezdívky jednoho ze svých synů.
Vyučený strojní zámečník, který si
po vyučení dodělal strojní průmyslovku a následně i strojní fakultu
VUT v Brně, se nějaký čas rozhlížel,
na co přesně se zaměří. Po absolvování studia pracoval v prostějovském
Agrostroji. Jednou, když na zahradě
vykopával starou hrušku a pořádně se
u toho nadřel, rozhodl se sehnat něco,
co by tuto práci usnadnilo. A zjistil, že
u nás nic podobného nesežene. V USA

:*
firma se

) )
sí
bát nemu

se setkal s frézou na pařezy, do jejíhož
vývoje a výroby se později společnost
LASKI pustila. První z nich byla vyrobena v roce 1994. „Jednalo se o stroj,
který vyžaduje fyzickou sílu ze strany
pracovníka. Tento typ s drobnými
inovacemi vyrábíme stále, v současnosti pro něj plánujeme nový design.
Později jsme k fréze přidali hydraulické
zařízení sloužící k tomu, aby se obsluha
tolik nenadřela. Dalším krokem vpřed
byl vývoj profesionální frézy Predator,
která je umístěna na pásovém podvozku a umožňuje práci v nedostupných
terénech. S touto frézou můžete vyřezávat jeden pařez za druhým a vůbec se
u toho nenadřete. V současnosti už vyvíjíme další typ frézy, který bychom rádi
představili příští rok na brněnském veletrhu,“ nastínil technologický vývoj v této
oblasti konstruktér ing. Lukáš Beránek.
Frézy ze Smržic v současnosti míří doslova do celého světa, najdete je třeba

na druhé straně zeměkoule na Novém
Zélandu či v nehostinných podmínkách Islandu. Prosadit se dokázaly
i v tvrdé konkurenci na severoamerickém trhu. Nikoliv náhodou byla letos
firma za vývoz svých výrobků oceněna Exportní cenou DHL. Byla to jen
další z řady cen. Díky skvělým ekonomickým výsledkům již LASKI získala
Štiku českého byznysu či pronikla do
elitní společnosti Českých 100 nejlepších firem.
Společnost nejenže sbírá jedno ocenění za druhým, zejména i nadále investuje do vývoje nových strojů a do
rozšiřování výrobních kapacit ve smržickém areálu firmy. O budoucnost se
tak ve Smržicích skutečně bát nemusí.
„Jedeme dál! Poptávka stále je, na naše
výrobky se čeká asi tři měsíce. Věřím,
že frézu číslo deset tisíc vyrobíme dříve než za dalších dvacet let,“ uzavřel
Lukáš Beránek.
(mls)
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v současné době zatepluje, dělají se v ní
nové podlahy. Celková rekonstrukce
vyjde obecní kasu na zhruba 2,5 milionu korun,“ uvedl starosta Otaslavic
Marek Hýbl. V objektu vzniknou tři
nové byty. „Zájemců o ně se nám
přihlásilo hodně,“ dodal Hýbl. Stavba
by měla být hotova koncem března,
vybraní nájemníci se do nových bytů
budou moci nastěhovat na začátku léta.
(mls)

URČICE Na dědictví předků
bychom měli být hrdí. Bohužel
stav některých našich kulturních
památek příliš nenasvědčuje tomu,
že tomu tak i je. Ke zchátralým
reliktům minulosti patří i zajímavé
schodiště, které je součástí areálu
kostela sv. Jana Křtitele v Určicích.
To by se v dohledné době mělo
dočkat rekonstrukce.
Kryté schodiště sloužilo jako přímé
komunikační spojení kostela s obcí.
Na seznam kulturních památek bylo
zapsáno na začátku roku 2015. V té
době bylo kvůli svému havarijnímu
stavu již 17 let zavřené. O jeho obnovu nyní usiluje vedení obce. „Na

rekonstrukci už máme zpracovaný
projekt i vyřízena potřebná povolení. Nyní v této souvislosti chceme
žádat o dotace, a to jak z rozpočtu
ČR, tak i Olomouckého kraje. Ať to
dopadne jakkoliv, rádi bychom se do
opravy pustili již v tomto roce. Celkové náklady byly vyčísleny na 1 350
tisíc korun s daní,“ potvrdil určický
starosta Petr Kouřil. Schodiště je
posledním objektem z celého areálu, který zbývá opravit. Kompletní
obnova místního kostela trvala
čtrnáct let a byla dokončena v roce
2009. O pět let později skončily
následné opravy samostatně stojící
věže.
(mls)
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OTASLAVICE Místní tomu říkají
Komárkovo. Velký dům v centru
Otaslavic, který byl řadu let zchátralý a až na vyhlášenou prodejnu
potravin také nevyužívaný, nyní
prochází kompletní rekonstrukcí.
Komárkovo dříve sloužilo k podnikání,
mimo jiné zde fungovalo i kadeřnictví.
„Předchozí zastupitelstvo na něm nechalo opravit střechu, my v celkové
rekonstrukci pokračujeme. Budova se
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KRALIČKY Ve středu 10. ledna se stala ještě
jedna dopravní nehoda, při níž významnou
roli sehrál požitý alkohol. Krátce před dvaadvacátou hodinou na komunikaci mezi obcemi Kraličky a Vrbátky vyjel šofér škodovky
ze silnice a havaroval. Sanitka ho zraněného
a opilého převezla do nemocnice.
„Pětačtyřicetiletý řidič automobilu značky ŠKODA z dosud přesně nezjištěných příčin při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde narazil do křoví. Při havárii utrpěl lehké zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun. U tohoto
řidiče policisté provedenou dechovou zkouškou
změřili hodnotu 1,84 promile alkoholu v dechu. Po prohlídce poškození vozidla policisté na
místě zadrželi osvědčení o jeho registraci. Muži
navíc zadrželi řidičský průkaz,“ informoval FranC 6"   
*    &   
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"    
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tišek Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Policisté muži zakázali
další jízdu. Příčiny, okolnosti i míra zavinění havárie jsou nadále předmětem policejního šetření,“ dodal František Kořínek.
(mik)

SMRŽICE A je to tady! Velkokapacitní skleník na pěstování rajčat mezi Smržicemi a Čelechovicemi je prakticky hotov. Zabírá plochu
zhruba 2,5 hektaru, což je rozloha bezmála čtyř
fotbalových hřišť. Ve středu byla i v Prostějově
k vidění dosud nevídaná žlutá záře, kterou vysílalo toto skleněné UFO. Budou si na ni muset
obyvatelé okolních obcí zvykat? Nebo se podaří skleník zastínit tak, jak jeho projektanti
přislíbili?
Žlutá záře nad Smržicemi se do širokého okolí
linula ve středu večer. Později již skleník do tmy
nesvítil. „Na spuštění provozu ve skleníku já sama
nemám od občanů žádné ohlasy. Za sebe mohu
říct jen tolik, že ve čtvrtek přes den se v něm svítilo.
Když jsem se ovšem vracela za tmy domů, žádná
záře vidět nebyla. Předpokládám proto, že slibované zatemnění funguje,“ vyjádřila se Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic na Hané.
Nový skleník na pěstování rajčat vyrostl nedaleko
areálu bývalé cihelny mezi Smržicemi a Čelecho-

vicemi. Zde už společnost Eco Finance Group provozuje bioplynovou i solární elektrárnu a výrobnu
lisovaných pelet sloužících k vytápění. Skleník by
měla doplňovat přístavba pro úpravu vody a hnojiva společně s expediční halou.
Původní reakce místních na plánovanou stavbu
byly zděšené. Báli se, že stavba bude znečišťovat
ovzduší, obtěžovat světlem i zvýšeným provozem
nákladních aut v jejím okolí.
Jak to celé bude fungovat v praxi, se teprve uvidí.
Faktem zůstává, že kromě středy skleník do tmy už
nezářil a do okolí v tomto prostoru svítilo pouze
bílé světlo z obřích reflektorů ozařujících stávající
areál Eco Finance Group. Podobný velkokapacitní
skleník má vzniknout také na katastru Kostelce na
Hané. Ve srovnání s tím u Smržic bude dokonce
dvojnásobně tak velký.
V celé záležitosti jsme se opakovaně pokusili kontaktovat i Hanu Lebedovou – starostku Smržic, na
jejichž katastru skleník stojí. Navzdory vší snaze se
nám to však nepodařilo.
(mls)

KONICKO Statistika nuda je, má však
cenné údaje. Proto jsme se na některá čísla z tříkrálové sbírky podívali pod drobnohledem. A zjistili jsme zajímavé věci.
Čím menší obec, tím štědřejší lidé. Tak to
alespoň vypadá při srovnání výše průměrného příspěvku jednoho obyvatele. Kdyby
totiž při Tříkrálové sbírce byli všichni obyvatelé Prostějovska stejně štědří jako lidé v Rakůvce, vybralo by se v celém regionu přes 12
milionů korun. I letos jsme pro vás sestavili
žebříček jednotlivých obcí, co se týče průměrné štědrosti na jednoho obyvatele.
Z něj vyplývá, že každý obyvatel Rakůvky
do sbírky přispěl průměrně částkou 112
korun. Svoji roli v tomto směru jistě sehrá-
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4. Stínava
4. Buková

ly i 3,5 tisíce od jediného místního dárce.
U občanů Haček to bylo průměrně 94 korun a Březska 65 korun. Ve srovnání s loňským rokem se tedy prohodilo první a dru-

73 243,00 Kč
36 688,00 Kč
31 092,00 Kč

26 873,00 Kč
23 109,00 Kč

51,99 Kč
49,57 Kč

hé místo. Březsko i tentokrát zůstalo třetí,
na čtvrté místo se pak posunula Stínava. Do
první pětice se pak ještě vklínila Buková na
úkor obce Ochoz u Konice.
(mls)

4. Lipová
5. Suchdol

Nejvíce vybráno:

112,02 Kč
94,43 Kč
65,95 Kč

Prùmìrná èástka na jednoho obyvatele:

1. Konice
2. Ptení
3. Čechy pod Kosířem

1. Rakůvka
2. Hačky
3. Březsko

Průměrné příspěvky v malých obcích jsou neuvěřitelné

[̐TUBMWଙL˺PWÎ Obří skleník u Smržic se rozsvítil! /FKØUˉE˺FKØÎMJEÊOB,POJDLVßJKÎWଙ3BL̐WDF
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„Nejsem opilá, usnula jsem,“ bránila se řidička
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Letos se v konickém děkanátu konal této oblíbené celorepublikové akce,
již 19. ročník Tříkrálové sbírky. Na která tam začala fungovat o rok dříve,
Konicku jsou totiž samotné kořeny než ji začala organizovat olomoucká

PROSTĚJOV „Každý rok je to fuška. Ale letos to bylo obzvláště těžké.
Snad právě proto se sluší všem koledníkům ještě jednou moc poděkovat a zároveň jim i něco dát, aby za rok přišli znovu,“ prohlásila koordinátorka Tříkrálové sbírky na Konicku Naděžda Páleníková. Právě za tímto účelem se uplynulou sobotu na kluzišti v Konici konalo poděkování.
Děti se svými rodiči si zabruslily a některé si domů odnášely i sladkosti.
Pro všechny pak bylo připraveno dětské šampaňské.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

TŘI KRÁLOVÉ VYRAZILI NA KLUZIŠTĚ V KONICI V LASKI vyrobili
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„JAKO OBVYKLE JSME Z TOHO UDĚLALI ŠVEJKOVINU“
Europoslanec Jaromír Kohlíček nejen o přejímání evropské legislativy
KRALICE NA HANÉ Na europoslance v prostějovském regionu zase tak často nenarazíte.
Pokud některý přijede, má pevně daný program, na nějakém
fóru pronese pár moudrých
slov a zase spěchá dál. Na jednu
z čistě formálních akcí zavítal
na podzim loňského roku mezi
přátele do Kralic na Hané vyslanec KSČM Jaromír Kohlíček.
Tento skvělý vypravěč zaujal
posluchače několika dobře vybranými historkami ze zákulisí
tělesa, které si bůhvíproč říká
„parlament“. Večerník jeho přítomnosti využil k ojedinělému
rozhovoru o aktuálních tématech, která z Bruselu dopadají až
do úrovně místních hanáckých
vesnic.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB

18011210084

 Co aktuálně hýbe Evropským parlamentem?
„Ze zajímavých je toho relativně
málo, pokud abstrahuji od rusofobie některých vystoupení, snahy
prodlužovat sankce, což je vítáno
některými vedoucími činiteli Ruské
federace, protože jim to zlepšuje zahraničně-obchodní bilanci... Pokud
by se tyto sankce dnes odvolaly, tak
už se řada našich podniků nebude
chytat, protože mezitím byla jejich
produkce nahrazena tuzemskou výrobou. Ať už je to v potravinářském
průmyslu, ve spotřebním zboží,
nebo strojírenství. To je jedna věc,
která je kontraproduktivní, protože
ti, kteří pro sankce hlasují, si to neuvědomují a tím vlastně nepřímo
podporují současné vedení Ruské
federace. Já z toho mám osobně docela radost, protože hloupé jednání
některých mých kolegů se zvrhává
v pravý opak toho, co by chtěli.“
(pousměje se)
 A co má přímý dopad na občany Prostějovska?
„Pokud se jedná o věci, které nás
přímo ovlivní, to je třeba ´zimní
balíček´, tedy trh s elektrickou
energií. Ze strany Německa či
Francie jsme někdy svědky nestandardních postupů. Vím, že jak
české ministerstvo průmyslu, tak
ČEZ s tím mají trochu problém
a velice pečlivě to sledují. My jsme
uprostřed Evropy, máme zemi propojenou velmi dobře dálkovými
vysokonapěťovými vedeními a Poláci se snaží dělat si vlastní politi-

ku, Němci se snaží dělat si vlastní
politiku, a protože jim to moc nevychází, tak se nakonec spoléhají
na energii od nás. Je paradoxní, že
pochází z jaderné energie, od které chtějí odejít. Rakušané každou
chvilku od nás berou ať už polskou
energii, přes naši přenosovou síť,
nebo naši energii, ačkoliv pravidelně hornorakouská vláda investuje
obrovské prostředky do protestů
proti Temelínu. Na jedné straně
vidíte, co se děje pro veřejnost, na
druhé straně technici jsou schopni se dohodnout, a když přijedete
do jaderné elektrárny v Rakousku,
která nebyla uvedena do provozu,
tak vás tam provází jeden z těch
odpůrců a říká, že kdyby to byl býval věděl, tak by hlasoval pro spuštění, když je to tak nádherně vybudované. To jsou ty kouzelné věci...“
 Co s tím?
„Když se bavíte s vedoucími techniky z Německa, vidíte, že oni
z toho mají těžkou hlavu, protože
vítr pořád nefouká, sluníčko také
pořád nesvítí, a přece to je základ
obnovitelných zdrojů. Obrovské
přetoky energie způsobily, že loni
si Poláci na svých hranicích na vysokonapěťových linkách vybudovali oddělovací trafa, a před dvěma
týdny jsme je uvedli do chodu i my,
dokonce jsme je zdvojili pro vysokonapěťové vedení mezi Německem a Německem, tedy do Saska
a do Bavorska. A to jsou věci, které
se nás přímo týkají! V tom bude
samozřejmě česká vláda pokračovat a je třeba, abychom byli na
všechny tyto eventuality připraveni. Pokud se týče našich obnovitelných zdrojů, je vidět, že způsob, jakým se podporovaly fotovoltaické
elektrárny, byl naprosto nevhodný,
a že jinde se to neuchytilo. Marně
jsme varovali naše kolegy z Bulharska a dalších zemí, aby se do něčeho podobného nepouštěli. Když se
instaluje obnovitelný zdroj, tak by
určitá podpora státu byla na místě,
ale subvencovat ceny, to strašným
způsobem deformuje trh. Pan
Farský dnes naivně říká, jak je to
vynikající, když se musí všechny
faktury, všechny smlouvy, které
dělají obce, zveřejňovat. Ale kdybychom si podobným způsobem
došlápli na ta místa, která jsou
takto subvencovaná, tak bychom
se někteří, kteří máme tušení, ani
moc nedivili, ale většina veřejnosti
by se divila...“
 Mezi žhavá témata patří také
dvojí kvalita potravin a údajná
škodlivost tuzemského rumu.
Jak se s tím hodlají v Bruselu popasovat?
„Jestliže jsou stopy nějaké závadné látky v rumové esenci, tak to

je octan etylnatý. To je nezávadná
látka. Jestli něco našli při pražení karamelu, tak prosím, ale to
budou tak stopová množství, že
byste musel toho rumu vypít několik hektolitrů, aby vám to mohlo
uškodit. Takže já mám dojem, že
to bude jako vždycky, tedy plácnutí do vody, a že jenom chtěl
někdo z novinářů udělat z komára
velblouda. Dvojí kvalita potravin
je známá dlouhodobě a je to dáno

našich norem uteklo a já si myslím,
že to bylo naprosto špatné. Takže
pojďme nazpět tam, kde jsme byli,
pojďme znovu vymáhat, aby špekáček byl špekáček, klobása byla
klobása a jestliže se Májka jmenuje
Májka, tak musí mít složení pokaždé stejné. A jestliže má jiné složení,
tak se to nemůže jmenovat Májka.“
 Jde vůbec obnovovat naše
české normy v prostředí sešněrované legislativy Evropské unie?

sněmovně argumentuje tím, že někdo po nás podle nějaké směrnice
něco chce. Když jsem byl ve sněmovně, tak jsem si tu směrnici vzal,
přečetl jsem si, co tam je, a potom
jsem s panem ministrem zajímavě
diskutoval. Takovéhle lidi dneska
potřebujeme. Potřebujeme, aby
tam znovu přišli mladí lidé, kteří
jsou schopni si původní směrnice
přečíst a nepustit hlouposti mezi
veřejnost. Protože výsledek těchto

Když přijde osmnáct procent lidí k volbám,
zaprvé je to ostuda pro naši republiku, a za
druhé tím pádem dvaaosmdesát procent naší
legislativy dělají lidé, kteří nemají za sebou
dostatečně velké procento lidí, našich voličů...

8 " " =  +# ,#-       =" &&  E 
tím, že u nás přestaly platit naše
přísné československé normy. Po
rozdělení federace se řeklo, jsou
indikativní a jeden čas, když jste si
koupil buřta a začal ho opékat, tak
z toho lezla řezanka... Takže z toho
plyne to, že u nás je možné, aby
potraviny, které jsou nominálně
masové, byly ze separátů a různých
náhražek. Před třiceti lety se od

„Jde. Je to opravdu záležitost oborových norem, které jsou v kompetenci jednotlivých států, a nikdo
nám nemůže zabránit v tom, abychom řekli, že jsou nějaké limity
třeba na vepřové maso, na výrobky,
které obsahují vepřové maso, a že
třeba onen separát do nějakých výrobků vůbec nepatří. Že pokud nahradím tuk mléčný tukem rostlinným, tak už to prostě není to samé,
jako mléčný výrobek. To je věc,
která mnoha lidem není moc jasná, a která se u nás opustila. A samozřejmě něco jiného je sója, z té
mohu také udělat něco jako jogurt,
ale není to jogurt. To je třeba naprosto zásadně rozlišovat! Že nás
donutili, abychom pomazánkové
máslo nenazývali máslem, protože má nižší obsah mléčného tuku,
než by mělo být, v pořádku, ale
pak nemůže být na něčem napsáno rostlinné máslo. A to do dneška bohužel tak je. Máme-li nějaké
normy, tak se musí plnit a musí se
vymáhat. Není možné, aby si každý dělal, co chce! Ty nesmysly, které se u nás v některých oblastech
prosadily, jako bezdotykové baterie a podobně, to byly skutečně
jenom výmysly našich lidí, kteří se
zbláznili. A ještě jedna věc.“
 Povídejte...
„Ministr, který je slabý, nemá argumenty, tak většinou v Poslanecké
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výmluv nakonec je, že lidé říkají:
´My vlastně ani nechceme, aby nás
někdo zastupoval v Evropském parlamentu.´ A když přijde osmnáct
procent lidí k volbám, zaprvé je to
ostuda pro naši republiku, a za druhé tím pádem dvaaosmdesát procent naší legislativy dělají lidé, kteří
nemají za sebou dostatečně velké
procento lidí, našich voličů. A to je
přece škoda.“
 Jenže dobře víme, že Evropský parlament nepřipravuje zákony, jak to známe z národních
parlamentů.
„My můžeme buď zamítnout, co
nám komise připraví, nebo to můžeme modifikovat. Ještě jsem ne-

zažil, že by se přímo schválilo, co
přišlo z komise. Většinou to nejsou
nařízení, tedy přímo aplikovatelné
věci. Je tam určité rozmezí, v rámci
kterého národní parlament přijímá naše vlastní zákony. Bohužel
se mnohdy setkávám s tím, že
u stejné směrnice český, německý,
rakouský, polský parlament přijme
jiné zákony a zpravidla u nás je to
bohužel v neprospěch našich občanů. S tím je třeba se vypořádat.
Tam je třeba, aby se do toho noví
poslanci pustili, vysoukali si rukávy a četli, četli a četli. Je třeba si
to vždy pečlivě prostudovat, argumentovat tím, co je ve směrnici,
říct podívejte se, my bychom to
neměli dělat nepříznivě pro nás,
naopak musíme zvolit to, co je
pro nás nejpříznivější. Takovéto
poslance doufám budeme teď mít
v nové sněmovně a bude pro mě
jenom radostí, když s nimi budu
moci spolupracovat.“
 Poslední žhavá aktualita je
institut evropského veřejného
žalobce, co to bude znamenat
pro naše občany?
„Dohromady to pro nás nebude
znamenat nic, protože veřejný žalobce se týká jen evropského práva, takže se více méně nic nezmění.
Zajímavé je, že když jsme jednali
se zástupci jednotlivých veřejných
žalobců ze států Evropské unie, tak
nám většina řekla, že to nechtějí. Je
pravda, že ten institut nebyl přijat
ve všech zemích, jen asi ve dvaceti,
zatímco jedna třetina států rovnou
řekla, že to nechce. Zatím tak, jak
je to formulované, je to více méně
zbytečné. Jsou tu dva mechanismy,
jednak OLAF, tedy to, co se týká
evropských dotací, evropských
předpisů, a jednak Europol, takže není důvod, aby tady byl ještě
evropský žalobce. Je to podle mě
plácnutí do vody.“
 A proč to tedy Česká republika přijala?
„Jako obvykle. Nejdříve nám páni
z ministerstva řekli, že to nechtějí.
A potom jako obvykle jsme z toho
udělali švejkovinu... (hořce se pousměje) Máme obrovskou možnost
takovéto věci bez problémů zamítnout a nikdo nám nemůže vůbec nic
říct. Když se podívám na to, že Itálie
notoricky jedno procento zákonodárství Evropské unie neaplikuje, tak
nevím, proč my musíme být vždycky v lajně a ty největší hlouposti,
které ostatní ani nevědí, jak pořádně
aplikovat, musíme přijmout. Další čtyři roky pak zkoumáme, jak to
vlastně dělat. Já jsem vždycky chtěl
spolupracovat maximálně s těmi ministerskými úředníky, kteří se zabývají konkrétními problémy, a snažím
se jim v tom maximálně pomáhat.
To by měli dělat všichni evropští poslanci. Od toho koneckonců je tam
máme. A když to skutečně budou
dělat, tak příště u voleb nebude osmnáct procent, ale budeme se divit, jak
velká část lidí přijde a bude si chtít
svého poslance vybrat. Doufám, že
se toho dožiju.“

vizitka
JAROMÍR KOHLÍČEK
✓ narodil se 23. února 1953 v Teplicích
✓ vystudoval VŠCHT v Praze, následně pracoval v podniku Sklo Union Teplice
✓ vstoupil do KSČ, po revoluci nepřevlékl
kabát a zůstal jako člen Komunistické strany
Čech a Moravy
✓ v letech 1998 až 2004 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
✓ v roce 2004 byl zvolen za KSČM do Evropského parlamentu, kde vydržel
dvě funkční období
✓ znovu se stal europoslancem v únoru 2016 jako náhradník za zemřelého
M. Ransdorfa
zajímavost: má hned čtyři děti
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PROSTĚJOV: I TADY JE „ZEMANOVO“! NAHOU AKTIVISTKU
v obcích vyhlíželi marně
Prezidentské volby ve městě nebyly narušeny jediným incidentem

PROSTĚJOV První kolo prezidentských
voleb proběhlo v Prostějově v naprostém klidu. Je už všeobecně známo, že celkově v něm
zvítězil dosavadní prezident České republiky
Miloš Zeman, kterého ve druhém kole vyzve
na souboj Jiří Drahoš. Zeman drtivým způsobem vyhrál také u prostějovských voličů.
Volební účast v Prostějově činila 58,80 procenta, což je méně než před pěti lety. Velitel
Městské policie Prostějov Večerníku potvrdil, že ve volebních místnostech ani v ulicích
města nedošlo k žádnému incidentu. Žádná
nahá aktivistka z Ukrajiny...

Michal KADLEC
Volební místnosti v Prostějově se začaly utěšeně
plnit již v pátek odpoledne. „Ještě jsme ani neotevřeli a ve dvě hodiny odpoledne tu přede dveřmi
stálo ve frontě asi dvacet lidí,“ svěřila se Večerníku
jedna z členek volební komise na Základní škole
Jana Železného na Sídlišti Svobody. Večerník se
často zastavil s lidmi, kteří přišli odevzdat svůj hlas
jednomu z devíti prezidentských kandidátů. Velmi
zajímavá je skutečnost, že ani jeden z oslovených
občanů nechtěl volit Miloše Zemana... „Je to člověk, který budí záporné emoce, jde o totálního hulváta, sprosťáka a navíc lháře,“ ulevil si pan František.
Příjmení odmítl sdělit. „Co jsem se bavil s kolegy
v práci, tak to vypadá, že letošní prezidentské volby
budou ve stínu hesla – všichni proti Zemanovi. No
nevím, já sice dávám hlas Horáčkovi, ale stejně si
myslím, že vyhraje Zeman,“ řekl Večerníku Petr
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Linhart, který přišel volit na školu v ulici E. Valenty.
„Já bych to tak nehrotila. Ale je pravda, že současný
prezident dělá naší zemi jenom ostudu. Na Hradě
to chce člověka, který bude symbolem slušnosti
a bude nás dobře reprezentovat,“ přidala se k výčtu
vyjádření Blanka Majerová.
Jenže chyba lávky! Přestože to podle výpovědí Večerníkem oslovených voličů nevypadalo, Miloš Zeman dokázal, že i v Prostějově, stejně jako v jiných
městech republiky s výjimkou Prahy a Středočeského kraje, má nejvíce zastánců. V Prostějově získal neuvěřitelných 45,35 procenta hlasů, druhý Jiří Drahoš
měl zhruba o polovinu méně, tedy 23,22 procenta.
Také v Prostějově propadli ve volbách další zbývající
kandidáti. Ti nedosáhli ani hranice deseti procent.
„Tu a tam ve volební místnosti lidé něco prohodili,
ale málokdo nám prozradil, komu přišel dát svůj
hlas. A my samozřejmě máme ze zákona zakázáno
něco vyzvídat. Těžko říct, jak volby dopadnou, ale
nějak jsem vytušil, že mnozí dávají hlas právě Miloši Zemanovi. A tito voliči se to zdráhají říct nahlas,“
pověděl svůj názor Večerníku člen volební komise na
prostějovském magistrátu Antonín Dušek.
Druhé kolo bude i dle aktuálních předpovědí politologů mnohem vyrovnanější. Jiří Drahoš totiž
může počítat s hlasy občanů, kteří volili jiné kandidáty než Miloše Zemana. Jak tomu ale bude v Prostějově, to uvidíme za čtrnáct dní...

„Šance padesát na padesát,“

míní před druhým kolem

PROSTĚJOVSKO Čekání na
odhalenou aktivistku. Marné...
I tak by se s jistou nadsázkou dal
popsat průběh prvního kola prezidentských voleb v obcích na
Prostějovsku. Ve všech volebních
místnostech totiž dle našich zjištění panovaly relativní klid a pohoda.
Největší frmol v jedné volební
místnosti panoval v rámci regionu
nepochybně v Kostelci na Hané.
Zdejší voliči to mají pestré, pravidelně pendlují mezi sokolovnou
a starou školou. Zatímco loni se
volilo v opravené sokolovně, letos
se voliči z téměř třítisícového města opět sešli pod bezednými koši
v maličké tělocvičně staré budovy
zdejší základní školy. „Normálně by
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EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC

 Pane Sokole, dopadlo první
kolo prezidentských voleb podle
očekávání?
„V zásadě ano. Nepochyboval jsem
o postupu Miloše Zemana a Jiřího
Drahoše, jak jsem to už před týdnem
psal do časopisu Reflex. Jen jsem
možná čekal trochu lepší výsledek Michala Horáčka, kterému
asi voliči v závěru pod vlivem
televizních debat trochu „utekli“ k Pavlu Fischerovi a Marku
Hilšerovi. Ostatní kandidáti dostali zhruba to, co jsem čekal.“
 Překvapilo Vás něco na
konečných výsledcích?
„Počítal jsem s tím, že
Miloš Zeman získá
v prvním kole více
než 40 procent hlasů.
S jeho skutečným
výsledkem zůstávají podle mého
názoru šance vyrovnané, doslova
padesát na padesát. Druhé kolo
může být velmi
těsné.“

 Mezi voliči se nyní říká, že ve
druhém kole má větší šanci Jiří
Drahoš. Může skutečně počítat
s hlasy těch, kteří volili v prvním
kole jiné kandidáty než Miloše
Zemana?
„Pan Drahoš může určitě počítat
s velkou většinou hlasů kandidátů,
kteří vypadli. Ale voliči některých
kandidátů se ovšem podle mě názorově neshodnou a rozdělí se.“
 Pokud Miloš Zeman přece
jen obhájí post prezidenta, co to
podle Vás bude znamenat pro
Českou republiku?
„Očekávám pokračování současného stylu hradní politiky doma i v zahraničí. Miloš Zeman možná vzhledem ke své kondici trochu omezí
některé aktivity, a sice například
cesty po České republice. Na druhou stranu
již nebude potřebovat
podporu žádných politiků či stran, takže
možná bude ještě více
politicky samostatným
prezidentem.“
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VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB
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Celá ÈR

Volební účast:

60,35

politolog Petr Sokol
PROSTĚJOV K prvnímu kolu
prezidentských voleb požádal Večerník o krátký rozhovor politologa a vysokoškolského učitele Petra
Sokola. Podle něj mají ve druhém
kole Miloš Zeman a Jiří Drahoš naprosto vyrovnané šance.

se volby konaly v sokolovně, kde je
větší prostor, ale dnes se tam koná
hasičský ples, který je potřeba řádně
připravit,“ vysvětlila členka komise
Karolína Hynková s tím, že celé volby v Kostelci proběhly bez jediného
excesu. Podobné to bylo třeba ve
Ptení. „U nás odvolilo zhruba 400
občanů z celkových 677. Po svých
dorazila i naše nejstarší občanka,
kterou je dvaadevadesátiletá Věra
Zbořilová,“ prozradila nám členka
volební komise ve Ptení.
Nejvyšší volební účast letos byla tradičně v Hačkách (84,88 %), Rakůvce (77,11 %), Vincencově (76,64
%) a v Suchdole (76,51 %). Naopak nejméně voličů přišlo v Srbcích
(47,89 %), Obědkovicích (48,04 %)
a Dobromilicích (48,48 %). (mls)

Volební účast:

61,92

v celé ČR

pro okres Prostìjov

Volební účast:

61,40

Zdroj:www.volby.cz

pro obec Prostìjov

Volební účast:

58,80
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895


    
info@realitypolzer.cz

V Prostějově koupím byt 3+1. Tel:
739 367 205
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
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E–mail: jhreality@jhreality.cz
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ww.jjhre
realiity.c
cz

Prodám byt 3+1 v OV, v centru
Slovenská ul. 736 631 702
Pronajmu garáž, ul. Tylova, vhodné i
jako sklad. Tel.: 602 532 316
Sháním ke koupi dům max. do
7 km. 604 635 527
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BYTY – PRODEJ:

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU
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Nezaměstnanost se
po dlouhé době zvýšila

16010871430

Nejmenší nárůst lidí bez práce je na Prostějovsku
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
prosince loňského roku celkový
počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji vzrostl o 9 procent
na 19 519 osob, počet hlášených
volných pracovních míst klesl o 2
procenta na 8 696 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 4,3 procenta. To jsou základní statistické údaje
z posledního měsíce roku 2017.
Jedná se po dlouhé době o negativní
statistiku, i když mnohým firmám,
které hledají nové pracovníky, může
přijít vhod.
K 31. prosinci 2017 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 19 519 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 621 vyšší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku
byl nižší o 6 976 osob. „Jedná se o nejnižší prosincovou nezaměstnanost od
vzniku krajského uspořádání. Z tohoto
počtu bylo 17 878 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64
let. Bylo to o 1 987 více než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 6 843. V průběhu
prosince bylo nově zaevidováno 3 682
osob. Ve srovnání s minulým měsícem

to bylo o 856 osob více a v porovnání se stejným obdobím předchozího
roku méně o 648 osob. Z evidence během uvedeného měsíce odešel celkem
2 061 uchazeč. Bylo to o 1 000 osob
méně než v předchozím měsíci a o 298
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 1 057,
což je o 832 méně než v předchozím
měsíci a o 166 méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Přesně 312
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, to je o
128 méně než v předchozím měsíci a o
25 méně než ve stejném období minulého roku, 1 004 uchazeči byli vyřazeni
bez umístění,“ poskytl přesné údaje
Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v
Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech kraje byl podobný, ve všech
okresech došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných (nejvíce na Jesenicku – o
25 %, naopak nejméně na Prostějovsku – o necelá 4 %). Ke konci měsíce
bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské
pobočce v Olomouci 9 488 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 49 %. V evidenci bylo 3 243

 $  #  
# Q   ,W  X[Q[\Q\][^ _

osob se zdravotním postižením, což
představovalo 17 % z celkového počtu
nezaměstnaných. „Na konci prosince
bylo evidováno 783 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 49 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého

roku byl nižší o 346 osob. Na celkové
nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi
procenty. Podporu v nezaměstnanosti
pobíral 6 051 uchazeč o zaměstnání,
což je 31 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ přidal další čísla Jaroslav Mikšaník. „Co se týká Prostějova, na zdejší pobočce Úřadu práce byl

zaznamenán nejnižší podíl nezaměstnaných 2,8 procenta, který jako jediný
vykazuje nezaměstnanost nižší než
v České republice. V Prostějově bylo
hlášeno 2 503 lidí bez práce, z toho 1
344 žen. Volných pracovních míst je
zde evidováno 1 610,“ uzavřel Jaroslav
Mikšaník.
(red)
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

řádková inzerce / vzpomínky
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

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

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

Dne 9. ledna 2018
uplynul rok od úmrtí
pana Jaroslava ULLMANNA
z Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje vnuk Petr.

Dne 17. ledna 2018
vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
pana Jindřicha ČERNÉHO.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 12. ledna 2018
by se dožil 100 let
pan Oldřich TYLŠAR
z Čunína.
Vzpomínku věnují dcery Marta,
Boža, Liba a Maruška
s rodinami.

Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.

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

Dne 17. ledna 2018
by oslavil šedesáté narozeniny
náš milovaný tatínek a mažel,
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova - Vrbátek.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Dne 17. ledna 2018
by oslavila své 95. narozeniny
paní Aurelie KRČOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcery
a syn s rodinami.
Rok za rokem úbíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Opravy a úpravy oděvů
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
Tel.: 777 118 123
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Dne 18. ledna 2018
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
paní Květoslavy ŽAMPACHOVÉ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Květa a Eliška
s rodinami.

SEZNÁMENÍ

Jsem 177/51 letý, střední postavy,
hledám slušnou inteligentní nekuračku
do 51 roků. Tel.: 702 870 751

Dne 10. ledna 2018
uplynul první smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček,
pan František LIEDERMANN
Dnes, tj. 15. ledna 2018
je tomu 10 smutných roků,
kdy nás navždy opustil
pan Josef KUNOVSKÝ
ze Ptení.
S láskou vzpomínáme. Manželka
a rodina Francova.

Kdo v srdci žije, neumírá.

69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele, tel.:
606 425 313
Hledám ženu ke společnému žití z okolí
města PV. Jsem z vesnice 73/174. Auto
mám. Tel.: 776 210 670

Dne 21. ledna 2018
uplyne 8 roků od úmrtí
paní Jolany KARÁSKOVÉ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Dnes, tj. 15. ledna 2018
vzpomínáme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka MENDLA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Zdeněk a Jiří
s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

KOUPÍM
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 16. ledna 2018
uplyne 50 let od lavinového
neštěstí, při němž zahynul
pan Miloslav KALABIS
z Vícova.
S láskou vzpomínají sestry Hana,
Ivana a Libuše.

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
Dne 20. ledna 2018
vzpomínáme 1. smutné výročí, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička, teta a kamarádka,
paní Marie ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn František s rodinami.
Koupím barevné porcelánové servisy ze
60.let, ale i sošky. Tel. 605138473
Vykupujeme starý nábytek do roku 1965,
lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, starou pračku
JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé
pozůstalosti. Tel.: 702 809 319

V pátek 5. ledna 2018
by se dožil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček a tchán,
pan František RŮŽIČKA
z Hluchova, 100 let.
Stále vzpomínáme!
Rodina Kočíbova.

RŮZNÉ

Doučím ČJ pro ZŠ a SŠ,
i k maturitě. Tel.: 723 100 604
Lyžování Itálie – únor, 4 místa, polopenze,
autobusem z Pv, tel.: 776 685 504

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

Dne 20. ledna 2018
vzpomeneme 20. výročí
úmrtí naší maminky a babičky
paní Ludmily TRNEČKOVÉ
z Držovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
syn František s rodinou.
Jsou lidé,
kteří pro nás zamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 17. ledna 2018
by oslavil své 100. narozeniny
pan Ambrož ZAVADIL
ze Stařechovic.
Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodinami.

Dne 18. ledna 2018
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás opustil
pan Miloslav FIDLER
z Jesence.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

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

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
3 ) *  

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

16011421482

Dne 17. ledna 2018
to bude 10 let, kdy nás navždy opustila naše máma,
paní Milada ZATLOUKALOVÁ
z Hrochova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Synové
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Vyslovujeme tímto poděkování
za účast a projev soustrasti všem
přítomným, přátelům, kamarádům
a rovněž zástupcům okresního
soudu Prostějov při rozloučení
s paní Marií GROŠOVOVOU
dne 5. ledna 2018.
Děkuje dcera Hana
a vnuk Ríša.

Dne 16. ledna 2018
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
milovaného bratra a strýce,
pana Vlastimila ŠPIČÁKA
z Krumsína.
Stále vzpomínají sourozenci
Jaroslav, František a Jiřina
s rodinami.

Dne 17. ledna 2018
si připomeneme 10. výročí, kdy nás
navždy opustila naše dcera, sestra, vnučka,
neteř, sestřenice a kamarádka, slečna
Lucie JANČÍKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná maminka
a bratr Jan. Kdo jste ji znali a měli
rádi vzpomeňte s námi.

Dne 16. ledna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Terezie SEDLÁČKOVÁ
z Mostkovic.
S láskou vzpomíná
syn Ladislav
s rodinou.

Dne 13. ledna 2018
jsme vzpomněli
3. smutné výročí úmrtí
pana Karla KOSKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

a dne 13. ledna 2018
uplynulo šest smutných let, kdy nás
navždy opustila naše maminka a babička,
paní Jarmila LIEDERMANNOVÁ,
oba z Prostějova.
Kdo jste je znali, vzpomeňte, prosím,
s námi. Syn David s manželkou,
vnukové Dominik a Vojtěch.

PRODÁM
ZD Moravan Domamyslice
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.

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

Čas plyne,
ale bolest zůstává.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 12. ledna 2018
uplynulo 4. smutné výročí úmrtí
pana Martina PETRŽÍLKA
z Ptenského Dvorku.
S láskou v srdci
vzpomíná maminka,
sestra Katka s rodinou
a sestra Lucie.

UZÁVÌRKA

JE V PÁTEK 19. LEDNA
V 10.00 HODIN

Anděla Knotková 1923
Brodek u Konice
Jarmila Kaprálová 1960 Seloutky
Marie Francová 1931
Prostějov
Jana Mézlová 1944
Prostějov
Jan Rek 1946
Prostějov
Jaroslav Dokládal 1937 Kostelec na Hané
Oldřich Grepl 1929 Brodek u Konice
Božena Davídková 1931 Olomouc
Stanislav Dostál 1961
Vrbátky

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. ledna 2018
Rostislav Kaprál 1944 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 19. ledna 2018
Jan Krajča 1943 Skalka 14.00 kaple Skalka
Sobota 20. ledna 2018
Ivo Spáčil 1958 Prostějov 12.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 17. ledna 2018
Jaromír Cásek 1943 Alojzov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Sobota 20. ledna 2018
Anna Kratochvílová 1933 Rozstání 14.00 Obřadní síň Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
3 ) *  
Miroslava Kaplánková 1931 Vřesovice Helena Jandová 1927 Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
3 ) *  
Igor Hangurbadžo 1960 Tištín
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ

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

Možnost výdělku z domu. Skládání
upomínkových přemětů. Vhodné
i jako přivýdělek. Více informací na:
info@vyroba-predmetu.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

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

*$    "<<<

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

PRÁCI HLEDÁ

Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Administrativní pracovníci
16 400-20 000 Kč jednosměnný
ÚSV
Bezpečnostní pracovníci
86 Kč/hod
nepřetržitý
základní+praktická
Ergoterapeut/-ka,
aktivizační pracovníci
21 300-32 070 Kč pružná prac.doba vyšší odborné
Strážní/detektivové
81 Kč/hod
dvousměnný
základní+praktická
Operátor/-ka výroby – montovna 15 500 Kč
třísměnný
základní+praktická
Vedoucí oddělení dopravy
a komunikací odboru dopravy
magistrátu města Protějova 18 810-28 320 Kč pružná prac. doba bakalářské
Skladníci
17 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Řidiči MKD
35 000-45 000 Kčpružná prac. doba střední odborné
Administrativní pracovníci
14 900 Kč
jednosměnný
střední odborné
Prodavač/-ka
15 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Oční optici – optometristé
18 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Tiskař/-ka
14 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická
Fakturant/-ka
15 000-20 000 Kč jednosměnný
ÚSV
Všeobecná zdravotní sestra
18 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Dělníci v expedici
výrobků – řízení skupiny
15 000-21 000 Kč jednosměnný
střední odborné

Invalidní důchodce hledá brigádu.
Tel.: 721 983 569

<<< www.vecernikpv.cz

18010410058

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. Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodnocení až
Bezpečnostní a úklidová agentura 20.000 Kč. Nástup možný ihned, praxe
přijme do pracovního poměru nové výhodou. Pro info volejte 777 870 729.
zaměstnance na pracovní pozici
vrátný pro fyzickou ostrahu objektů Do provozovny v Prostějově přijmev Prostějově a okolí. Informace na me na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ,
mezd,daní. Znalost účetního programu
tel.čísle: 602786692.
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 životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.
Tel.: 608 094 111.

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Firma
R&G ZESTA, Prostějov
MAKOVEC, Smržice

Domov seniorů Prostějov
DAVE SECURITY, Prostějov
LINAPLAST, Skřípov

Statutární město Prostějov
SPEDITIONFEICO,Kralicen/H

Petr Dolák, Prostějov
GasCentrum, Prostějov
Němčické pečivo-MOPS, Prostějov

Oční optika Čech, Prostějov
BORGI, Prostějov
MAPO Finance, Prostějov
Mudr. Olga Adámková
PENAM, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Pomocná účetní
80 Kč/hod
Samostatní pracovníci úklidu 80 Kč/hod

Provoz

pružná prac.doba
jednosměnný

Kvalifikace

ÚSO s maturitou
základní+praktická

Firma

Maicy servis, Kralice na Hané
CORA PLUS, Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

17121211469

18011220085

18011220081

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

Pondělí 15. ledna 2018
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Také třetí 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 18. 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


#%+

,-.

Blahoslavova 4
František PÁLENÍK, Družstevní 15, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč
od STAROŽITNICTVÍ KŘÍŽEK.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 #%+
,-.
Martin Janeček Marta VAČKÁŘOVÁ, Libušinka 4, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK od marketingové
společnosti v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
 #%+
,-.
SLAVÍKŮ
Iveta KOŘÍNKOVÁ, Ječná 30, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný
koncert v hodnotě 400 Kč.

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

SU
DO
KU

18010160048

SUDOKU
 #%+
,-.
2,7,6,2
Ludmila DOČKALOVÁ, Vícov 41
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 600 Kč.

Výherce získá  

    

KŘÍŽOVKA
 #%+
,-.
Útočiště zde najdou i vyznavači přírodních materiálů
Marie Nováková, Pasterova 148, Olomouc
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

180101600XX

K TANCI A POSLECHU HRAJE TRIO PLUS A ......DVA

18010160049

SUDOKU

OSMISMĚRKA

LÍČIT, PYŽAMA, PODÍL, ADEPT, VDOVY, ZDIVO, ZOKOR, MUZEUM, OSINA,
HAVEŤ, DIVIŠ, FIALA, SLUKA, KOALY, OLIVA, ULITY, ELITA, SPLAV, CHLUPY,
DIPLOM, ŠŤOUCH, BENZÍN, PITVY, LAMPA, OPRAŤ, MEKKA

Výherce získá  

  

Výherce získává   

    

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získává  
  

180101600XX

16070712278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili lídra rockové
skupiny, která je označována za kontroverzní
a xenofobní, ale ohromila anketu Český slavík...

Výherce získá    
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zveme vás...

TIP ku

DIVADLO O BOSÝCH NOHÁCH A MANŽELSTVÍ

KDY: ÚTERÝ 16. LEDNA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
První divadelní představení v letošním roce,
které Městské divadlo chystá, se jmenuje
Bosé nohy v parku. S hrou Neila Simona do
Prostějova přijede pražská Agentura Harlekýn. U této komedie se přitom zasmějete
i zamyslíte. Humorně totiž pojednává o tom,
jak je těžké vkročit do svazku manželského
a ještě těžší v něm setrvat. V hlavních rolích
manželské dvojice se nám představí Radúz
Mácha a Anna Linhartová a doprovázet je
budou herci Rudolf Hrušínský a Veronika
Freimanová.
„Komedie o tom, jak důležité je procházet se
bosýma nohama v parku, když chceme s tím
druhým projít celým životem.“ To zakusí v hořkosladkém příběhu mladý pár. Novomanželům
Pavlovi a Viktorii skončily líbánky, takže se právě vydávají na dlouhou trať každodenní manželské rutiny. Svými povahami jsou rozdílní jako
den a noc, a proto zůstává otázkou, zda obstojí
a v manželství vydrží. A nejen jejich odlišné
charaktery, ale i sousedé a rodina prověří jejich
lásku. Totiž teprve tehdy, když do jejich života
vstoupí soused, a sice exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina konzervativní matka Ester, zažije jejich manželství skutečný křest ohněm.
A jak to dopadne? Zůstanou spolu, nebo to nevydrží? O tom se přijďte přesvědčit sami. Vstupenky seženete od 320 do 360 korun.

18:00

PLESY

   

akce v regionu...
19.1.

Otužilecké plavání ve Stínavě

Obec Stínava ve spolupráci s SDH
Stínava pořádá 3. ročník otužileckého
plavání, které proběhne v sobotu 20. ledna od 13:30 v tůních za Stínavou. Pokud se budete chtít přidat k plavcům,
nezapomeňte si plavky. Účast přislíbilo 20 otužilců, z toho
devět žen. Občerstvení zajištěno.
Setkání nad klubíčkem v Němčicích
Zájmové setkání pro ty, kteří se rádi věnují ručním pracím, případně pro ty, kteří se chtějí něco nového naučit. Akce se koná
v pátek 19. ledna v Městské knihovně v Němčicích nad Hanou.

Do Ptení za Zimní královnou
Ekocentrum Iris pořádá v sobotu 20. ledna akci nazvanou
Putování za Zimní královnou. Sraz účastníků je na vlakové
zastávce ve Ptení v 8.30 hodin. Z Prostějova je vhodný vlak
s odjezdem v 8.02 hodin. Půjde o vycházku zimní krajinou
nejen pro rodiny s dětmi. Cestou účastníky čeká objevování
krás zimní přírody, hravé úkoly pro děti i dospělé a ledové
překvapení. Na závěr se mohou všichni ohřát v restauraci Bělecký mlýn. Návrat do Prostějova vlakem ze zastávky Zdětín,
odjezd bude ve 13.02 hodin.

<<< www.vecernikpv.cz

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

9.00-10.00
14.45-16.45

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 15. ledna
17:30 Kolo zázraků
americké drama
20:00 Rock´n Roll
francouzská hudební komedie
úterý 16. ledna
14:00 Vražda v Orient expressu
americké mysteriózní drama
19:00 Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii
diashow ČR
středa 17. ledna
17:30 Zmenšování
komediální drama USA
20:00 Česká radost: Blok krátkých filmů
český dokument
čtvrtek 18. ledna
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
česká komedie
20:00 Cizinec ve vlaku
akční thriller USA
pátek 19. ledna
15:30 Coco
animovaný dobrodružný film USA
17:30 Nejtemnější hodina
historické drama USA
20:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
sobota 20. ledna
15:30 Coco
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20:00 Tři billboardy kousek
za Ebbingem
americká krimi komedie
neděle 21. ledna
10:30 Coco
15:45 Romeo a Julie
Live přenos baletu z Bolshoi Theatre of
Russia
19:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
sobota 20. ledna
15:00 O EBENOVÉM KONI
pásmo pohádek
17:30, 20:00 PO STRNIŠTI BOS
komediální české drama

Kulturní klub

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Školní 1, Prostějov
pondělí 15. ledna
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
úterý 16. a středa 17. ledna
9:00,10:15 O PALEČKOVI
předplatné Duhová kulička
čtvrtek 18. ledna
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy Prostějova
pátek 19. ledna
18:00 TANEČNÍ VEČER NEJEN
PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi
do 31. ledna
KDE DOMOV MŮJ
výstava Venduly Burgrové

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 16. ledna
19:00 BOSÉ NOHY V PARKU
neděle 21. ledna
17:00 ZÁVĚRKA (Miloš Urban)
LISTOVÁNÍ.CZ č.5

DUHA

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 16. ledna
10:00 SETKÁNÍ SENIORŮ
společně se při kávě a bylinkovém čaji
ohlédneme za loňským rokem, zavzpomínáme na zajímavé výlety, kterých
jsme se zúčastnili, prohlédneme si fotografie z nich a dozvíme se, co nás čeká
v novém roce.
(Podkrovní sál)
středa 17. ledna
17:00 ÍRÁN – DVĚ TVÁŘE PERSIE
Írán je vnímán jako kontroverzní země
s přísným islámským režimem. Cestovatel Michal Štěpánek nám ho představí z trochu jiného úhlu pohledu.
Zažijeme ruch velkoměsta, navštívíme
odlehlá místa v horách i v poušti a nasajeme atmosféru orientálních tržišť
a čajoven.
čtvrtek 18. ledna
17:00 SETKÁNÍ S IVANOU
MYŠKOVOU
autorské čtení prozaičky Ivany Myškové,
která nám představí svoji novou povídkovou knihu, se uskuteční v rámci jedinečného projektu Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je přiblížit čtenářům
zajímavé současné české autory.

20.1.
20.1.
20.1.
20.1.

Úterý 16.1.
Sobota 20.1.

 DIVADEL
 

19.1.

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

Zámek Prostìjov
do 21. ledna
VII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 21. ledna
13:30/15:30 ČERTOVSKÁ PODKOVA
loutkové představení

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

20.1.
20.1.
20.1.
20.1.
20.1.



Maturitní ples

Společenský dům Prostějov
Střední zdravotnická škola Prostějov
Stužkovací ples
Městské divadlo v Prostějově
SOŠ Prostějov
Ples ZŠ a MŠ
Multifunkční budova Čechy p/K
ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem
Tradiční XXVII. Hasičský ples
Sokolovna Čechovice
SDH Čechovice
Hasičský ples
Kulturní dům Lipová
SDH Hrochov
Myslivecký ples
Kulturní dům Žárovice
Myslivecké sdružení Hubert Plumlov
Školní ples
Restaurace Zátiší Němčice n/H
ZŠ Němčice n/H
Maturitní ples
Městské divadlo v Prostějově
Art Econ – střední škola, s.r.o
Reprezentační ples
Společenský dům Prostějov
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
Sokolský ples
Sokolovna Vřesovice
TJ Sokol Vřesovice
Myslivecký ples
Sokolovna Ptení
Myslivecké sdružení Ptení

BASKETBAL:
Sobota 20. ledna:
17.00: BCM Orli Prostějov – USK Praha
(13. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).
Neděle 21. ledna:
12.00: BCM Orli Prostějov – BA Nymburk
(14. kolo extraligy juniorů, hala Sportcentra
DDM Pv).

FLORBAL:
Sobota 20. ledna:
8.30: 11. kolo regionální ligy mužů, sk. 7
(týmy Kostelec na Hané, FbC Playmakers
Prostějov, Libina, Domaslavice, Český Těšín,
SH Kostelec na Hané).

LEDNÍ HOKEJ:
Středa 17. ledna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC
ZUBR Přerov (40. kolo WSM Ligy, zimní
stadion Pv).
Sobota 20. ledna:
9.30: Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2010, zimní stadion
Pv).
Neděle 21. ledna:
10.00: SK Prostějov 1913 – Torax Poruba
(Liga mladších žáků „D, o umístění sk. 18
a 19, zimní stadion Pv).
12.00: SK Prostějov 1913 – Torax Poruba (Liga starších žáků „B“, o umístění sk.
18 a 19, zimní stadion Pv).
15.30: SK Prostějov 1913 „B“ – HC Olomouc „B“ (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, zimní stadion v Pv).

VOLEJBAL:
Sobota 20. ledna:
10.00: VK Prostějov – TJ Ostrava (15. kolo
extraligy kadetek, hala Sportcentra DDM Pv).
10.00: TJ OP Prostějov – Šlapanice u
Brna (21. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv).

14.00: VK Prostějov – TJ Ostrava (16.
kolo extraligy kadetek, hala Sportcentra
DDM Pv).
14.00: TJ OP Prostějov – Šlapanice u
Brna (22. kolo 2. ligy žen, sk. „C“, letní
hala u zimního stadionu Pv).

Neděle 21. ledna:
10.00: VK Prostějov – TJ Ostrava (15. kolo
extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00: VK Prostějov – TJ Ostrava (16.
kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra
DDM Pv).

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* 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
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* v úterý 16. ledna v 18:00 hodin se koná
seminář sebe/vědomá žena-matka. Pojďme se společně podívat se do svého nitra,
změnit nastavené vzorce, naučit se říkat ne,
pokud je to třeba, myslet i sama na sebe.
SONS PROSTÌJOV
* pondělí 15. ledna od 14:30 do 15:30 hodin - Relaxační cvičení s paní Světlanou. Na
cvičení se používají expanzní gumy a míče.
* čtvrtek 18. ledna od 9:00 do 12:00 hodin - Pletení z pedigu v klubovně SONS
v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“.
Materiál podobný proutí – pleteme misky,
ošatky, zvonečky a další různé dekorační
předměty. Každý první čtvrtek v měsíci
tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové
uplést něco pěkného pro sebe nebo pro
své blízké.
* pátek 19. ledna od 10:00 do 11:30 hodin
se koná beseda pod názvem Putování Ekvádorem s naší cvičitelkou paní Světlanou
v prostorách SONS.

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.
* v úterý 16. ledna od 17:00 hodin se koná
kulinářský podvečer s mexickou rodačkou Roxanou G. Lopez – Rosca de Reyes
(Chléb Tří králů).
IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 15. ledna v 16:00 hodin se uskuteční tvořivá dílna – KERAMIKA.
* v pátek 19. ledna od 16:00 hodin se koná
tvůrčí dílna – recyklace bez legrace – výrobky z kůže.
* v sobotu 20. ledna od 8:00 hodin se můžete těšit na PUTOVÁNÍ ZA ZIMNÍ
KRÁLOVNOU. Vycházka zimní krajinou
nejen pro rodiny s dětmi. Sraz je na vlakové
zastávce ve Ptení v 8:30 hodin.
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov pořádá v sobotu 20. ledna od 14:00
hodin KARNEVAL pro děti na téma
Ledové království v ul. Komenského 4,
Prostějov.
OV KSČM Prostějov srdečně zve na
SPOLEČENSKÝ VEČER, který se
uskuteční v sobotu 20. ledna od 19:00
hodin v restauraci U Tří bříz, Dolní ul.
Prostějov.
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
v úterý 16. ledna ve 14:00 hodin přednášku na téma CESTOVÁNÍ PO JAPONSKU. Tato přednáška nás zavede na
vzdálené ostrovy, které jsou pro nás pořád
poněkud exotické a v mnohém nepochopitelné.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Klub historický a státovědný v Prostějově
pořádá přednášku „Účast prostějovské
rodačky Věry Běhalové na největším církevním procesu 50. let 20. století“. Přednáška se uskuteční ve Státním okresním
archívu, Třebízského ul. v úterý 16. ledna
v 17:00 hodin.

<<< www.vecernikpv.cz

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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EBEN TRIO

PROHLÍDKY
KOSTELŮ ZAUJALY
;; Studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově měli dobrý nápad
strana 26

ESKÁČKO DOSTALO
OD SIGMY PĚTKU
;; Fotbalisté 1.SK Prostějov
změřili v zimní přípravě síly se
štikou HET ligy a byl z toho debakl
strana 29

Foto: internet

Velkolepý koncert
hudebního souboru
vyprodal divadlo
strana 23
JEDNOU
VTOU
;; Basketbalistům BK Olomoucko se nevydařilo účinkování
v Českém poháru mužů, když vůbec nepostoupili mezi osm nejlepších týmů. V osmifinále vypadli po
dvou jasných prohrách s Opavou.
Více na straně 38.

Marek SONNEVEND
D

Foto: Facebook VK Prostjov

PROSTĚJOV Autobusová štreka prostějovských volejbalistek za utkáním evropské Champions
League do Trevisa proběhla hladce – kromě jedné raritní události, co fakt naštve. Výprava VK totiž
bez problémů urazila téměř celých 1400 kilometrů do Itálie i zpátky, aby se její přepravní stroj
nečekaně zastavil jen pár stovek metrů před domovským městem.
„Po devíti hodinách jsme se dostali skoro do cíle, ale bohužel nám před Prostějovem došla nafta.
Pomůže nám někdo?“ Taková zpráva se smajlíky se objevila ve čtvrtek 11. ledna před půl desátou
dopoledne na Facebooku hráček vékáčka. Nakonec trvalo ještě zhruba devadesát minut, než se
povedlo sehnat palivo a zbylý kousek cesty k hale Sportcentra DDM byl úspěšně doražen. Věřme,
že šoférovi zdrženého autobusu posádka odpustila a vše přežil ve zdraví…

a nyní trenér povyprávěl Večerníku
nejen o svém „přestupu“ do Sparty
Praha
strana 34

Ve 6tvrtek pijede

BYLI JSME
U TOHO

Olymp Praha

;; Pevné zdraví stále drží volejbalistkám VK Prostějov. I po těžkém
zápřahu tří zápasů během uplynulého
týdne je celý hráčský kádr žen vékáčka
naprosto v pořádku a fit.
;; Hejtmanství chystá hloubkovou
inventuru zastaralých pořadníků
pobytových sociálních služeb a chce
zkrátit čekací doby na pobyt v domovech pro seniory.

;; Začíná další ročník soutěže
Zlatý erb, ve které Olomoucký
kraj ocení nejlepší webové stránky
obcí.

;; Někdejší prostějovský hokejista

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

;; Až do konce ledna mohou občané či organizace posílat na krajský
úřadu návrhy na Ceny Olomouckého
kraje v oblati kultury.

;; Stejně jako dospělý výběr SK RG
drží i mladí korfbalisté Prostějova třetí
místo ve své soutěži, kterou je dorostenecká extraliga ČR 2017/18. Podrobnosti přineseme za týden.

ROZHOVOR
S JANEČKEM

Foto: Michal Lakomý

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu večer praskaly sály Společenského domu ve švech. Další ročník
charitativního plesu Pomáháme tancem byl beznadějně vyprodán, což organizátoři hlásili už
týden předem. Akce beze zbytku splnila svůj účel, návštěvníci plesu otevřeli nejenom svá srdce,
ale i peněženky. Pořadatelé pro děti ze speciální mateřinky vybrali neuvěřitelných 120 tisíc korun!
(mik)

REPORTÁŽ Z PLESU NAJDETE NA STRANĚ 25!

➢

PROSTĚJOV Ještě před
několika lety to mezi volejbalistkami Prostějova
a Olympu Praha bývaly
parádní souboje o národní
trofeje, mezi roky 2012 a 2015 se oba tehdy nejlepší týmy republiky čtyřikrát za sebou střetly ve finále o mistrovský titul. Teď už je
situace diametrálně odlišná.
Družstvo VK přivítá celek z české metropole v 15. kole UNIQA
extraligy žen ČR 2017/18, hraje se ve čtvrtek 18. ledna od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM. A zatímco Hanačky stále drží
primát tuzemského top kolektivu, pražský výběr za poslední tři
sezóny klesl do podprůměru.
Po výše zmíněných čtyřech stříbrech skončil čtvrtý a pátý, nyní dokonce figuruje až na sedmé pozici a horko těžko bojuje
o postup do horní šestky pro nadstavbovou část. V prvním vzájemném utkání tohoto ročníku navíc od vékáčka schytal krutý
debakl 0:3 (-5, -13, -14), takže to vypadá, že by v nadcházejícím
čtvrtečním duelu neměl suverénního lídra soutěže nijak trápit.
„Ano, Olymp šel za poslední léta výkonnostně dost dolů. A my
jsme proti němu jednoznačným favoritem. Na druhou stranu
soupeř podle mě nemá tak slabý mančaft, abychom ho mohli
jakkoliv podcenit. Naopak si musíme dát pozor na jeho případné zlepšení,“ upozornil prostějovský trenér Miroslav Čada. (son)
PODROBNĚJŠÍ POZVÁNKU I DALŠÍ VOLEJBALOVÉ INFORMACE
NAJDETE NA STRANÁCH 35, 36 A 37

➢
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Dobové pokrytectví dohnalo
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NĚMČICE NAD HANOU Divadelní pátky opět začínají. Do Němčic nad Hanou tentokrát zavítal
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice s vážným dramatem Probuzení jara. Původní
hra Franka Wedekinda je více než sto let stará, i přesto se částečně dotýká současné společnosti.
Příchozí, a nebylo jich bohužel mnoho, se tak mohli ponořit spolu s herci do problémů spojených
s dospíváním, které mohou zapříčinit dokonce i smrt.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Letošní první kousek z řady Divadelních pátků s sebou přivezl tragédii
Probuzení jara zabývající se otázkami sexuality, jež si pokládají dospíva-

jící děti. Děje se tak v těžké době, kdy
je tehdejší (a vlastně i současná) společnost svázána pokrytectvím a moralizováním. Děti si začínají uvědomovat, že už přestávají být dětmi,
a jejich nepochopení ze strany dospělých některé z nich dovádí až
k tragické smrti. Pro zpestření a dokreslení takto vážné atmosféry se
herci postupně v průběhu inscenace
chopili kytary a zahráli hned čtyři
tematické, známé české písně.

„Představení se mi sice líbilo, ale jeho
téma bylo trochu zvláštní. Myslím si,
že na jedné straně výstižně postihuje
dobové problémy puritánství a tabuizování, na straně druhé je odlehčuje písněmi,“ zhodnotila divadelní
drama divačka Marta.
Stydlivost, strach z dosud nepoznaného, zvídavost, ale třeba i náladovost či přecitlivělost – to vše je
spojeno s dospíváním. Ochotníci
z Velké Bystřice si s předvedením

N  " : " *  " *     # "   F G  +  "&2

světa čtrnáctiletých dětí poradili
hravě, scénu využili do nejmenších detailů a opomenout nelze ani
výtečné výkony dětských herců.
I přesto na představení přišlo jen na
padesátku lidí. „Tradici Divadelních
pátků udržujeme v Němčicích už
asi jedenáct let a musím říct, že naštěstí stále úspěšně. Na to, že nejsme žádné velké městské divadlo
a zveme sem ochotníky, chodí do
kina Oko stále poměrně dost lidí,

za což jsem nesmírně ráda,“ sdělila
Večerníku kulturní referentka Linda Lešikarová.
Kvalitu inscenace dokazuje i několik cen, které za ni soubor obdržel.
Vloni na 25. ročníku přehlídky
amatérských divadelních souborů Divadelního Kojetína se utkal
s mnoha dalšími ochotníky z celé
republiky a odvezl si hned tři ocenění. Režiséři hry Tomáš Hradil
a Pavel Dorazil získali cenu za

 /, %!

dramaturgicko-režijní
koncepci
inscenace. Programová rada Divadelního Pikniku Volyně ji pak
doporučila na celostátní přehlídku
amatérského činoherního a hudebního divadla s názvem Divadelní
Piknik Volyně 2017. A nakonec herečka Anna Vondrů, představitelka
postavy Melichara, obdržela čestné
uznání za herecký výkon. Není tedy
pochyb, že Probuzení jara v podání
DSOB mělo své kvality.

FAMÓZNÍ KONCERT EBEN TRIA  
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek
11. ledna proběhl v Městském
divadle Prostějov koncert proslulé skupiny Eben trio. Pro své
představení si vybrali kompozice
tří hudebních géniů – Josepha
Haydna, Astora Piazzolly a Bedřicha Smetany. Dechberoucí výkony
vystupujících přitom publikum
uchvátily natolik, že v přestávkách
mezi jednotlivými skladbami bylo
slyšet pouhé obracení notového
papíru. A Večerník byl u toho!

Tereza MACHOVÁ
Velkolepý koncert hudebního
souboru Eben trio proběhlý v Prostějově potvrdil jeho náležitou
kvalitu. „Vystoupení skupiny
bylo fascinující. Osobně bych
ani nedokázala vybrat tu kterou
skladbu, jež by se mi zamlouvala
víc. Podle mě bylo úžasné naprosto
všechno. A dle reakcí mohu soudit,

že stejně nadšené bylo i publikum.
Netradiční novinku pro ně jistě
představovala skvělá hudba argentinského skladatele Astora Piazzolly, který ve své tvorbě vychází
z hudebního stylu tango,“ sdělila
Večerníku produkční divadla Eva
Zelená.
Jemné tóny střídaly ostré, pomalé
zase energické. Od Josepha Haydna zaznělo klavírní trio č. 43 C dur,
Hob. XV:27, ze Smetanovy tvorby
pak známé a jedinečné klavírní trio
g moll. A zajímavou ochutnávkou
nakonec byly právě skladby Astora Piazzolly. Jeho cyklus Čtvero
ročních dob v Buenos Aires přímo
inspirovaný argentinským tangem
nás nejprve přenesl do sychravých
podzimních dní, následně provedl
celým rokem a konečně vše završil
nejslunnějším obdobím roku. Na
závěr v reakci na bouřlivý potlesk
publika zahrálo Eben trio coby přídavek hudbu Josefa Suka.
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Sál byl ze tří čtvrtin plný. A jak se dalo
čekat, přišla zejména věkově střední
a starší generace. Dnes je takřka neuvěřitelné, že by na koncert vážné
hudby zavítala i mládež. Přesto se zde
jeden mladý pár vyskytl. A protože
zřejmě tušili, že by jim ostatní nevě-

řili jejich návštěvu Eben tria, vyfotili
si hned několik selfies s pozadím
interiéru prostějovského Městského
divadla. Třeba tímto způsobem budou
inspirovat své vrstevníky, aby stejně
jako oni začali chodit za kulturou. Volná místa by pro ně jistě byla.

18011010069

V
Galerii
S
vystavuje
Výstava Miroslava Dofka
$ % 

PROSTĚJOV Členové Klubu historického a státovědného v Prostějově nedávno
vydali publikaci Prostějov
očima Miroslava Dofka. Při
této příležitosti se koná i výstava, která je stále k vidění
v sídle Státního okresního
archivu Prostějov v Třebízského ulici.
Kniha obsahuje 30 vložených
reprodukcí vybraných z početné tvorby již nežijícího prostějovského výtvarníka a její představení bylo spojeno s vernisáží
stejnojmenné expozice. „Výstava byla pro značný ohlas veřejnosti prozatím prodloužena
a s ohledem na pracovní dobu = " +  R"  1 6 2 
  
je stále přístupná veřejnosti. %  % "  "
 7 + 
Repro: SOkA
Zájemci si zde také mohou zakoupit novou publikaci, vydanou s finanční podporou statutárního města
Prostějov. Cena je dvě stě korun,“ uvedl archivář Státního okresního archivu
Tomáš Cydlík. Členové Klubu historického a státovědného v Prostějově
touto výstavou i publikací navázali na loňský úspěch souboru reprodukcí
prostějovských motivů výtvarníka Zdeňka Horáka.
(mls)

fotografie Pavel Navrátil
PROSTĚJOV Bývalý prostějovský zastupitel a známý fotograf Pavel Navrátil
vystavuje své nádherné snímky z okolí
Plitvických jezer v Chorvatsku v Galerii
S na Střední odborné škole na náměstí
E. Husserla.
„Jsem velice rád, že se vernisáž a výstava
uskutečnily ve školní Galerii S. Mohl jsem
tak studentům a dalším mladým lidem
ukázat Plitvická jezera, část krásné příro-

dy v Chorvatsku,“ uvedl Pavel Navrátil.
Studentům a hostům se výstava fotografií,
vernisáž, ale zároveň také vyprávění Pavla
Navrátila velice líbily. „Kladli plno různých
otázek týkajících se fotografování i dalších
aktivit pana Navrátila. Ten na otázky velice
ochotně a zajímavě odpovídal,“ dodala kurátorka výstavy Lenka Lošťáková. Hudební doprovod zajistil žák SOŠ v Prostějově
Jakub Bureš.
(mik)
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PROSTĚJOV Stále více občanů
využívá možnosti oddlužení a tzv.
osobního bankrotu. Společnost
FINSYS solutions se už šest let
specializuje právě na konkurzy a
oddlužení. Na toto téma přinášíme exkluzivní rozhovor s jednatelem společnosti FINSYS solutions Ing. Petrem Paníčkem.
 Jak je to s exekucemi při oddlužení?
„Poté, co klientovi pošleme návrh na
oddlužení, veškeré exekuční srážky a
blokace musí ustat. Ani zaměstnavatel, ani banka nesmí nic blokovat. Při
komunikaci s exekutory klientům
pomáháme.“
 Platí, že jako podnikatel nemohu do oddlužení?
„Ne. Oddlužení je i pro podnikatele.
Novela insolvenčního zákona jasně
uvádí, že v tomto případě nevadí ani
dluhy z podnikání, na OSSZ či zdravotním pojištění.“
 Jak je to s věcmi, které zabavil
exekutor. Existuje šance, že je váš
klient ještě uvidí?
„Pokud se návrh zpracuje a podá do
jejich prodeje, exekutor věci musí
vrátit tak, jak je zabavil.“
 Co když mám dům, byt či nějaký
pozemek. Přijdu o ně v insolvenci?

„Jako jedna z mála firem umíme zajištěné pohledávky odkoupit a zabránit
dražbě majetku. Dále odůvodněním
v návrhu lze preferovat spíše splátky
než prodej vašeho majetku. Vše je jen
o kvalitě sepsaného návrhu.“
 Stihne se sepsání návrhu včas?
Co když bude exekutor rychlejší?
„Delší dobu trvá sepsání návrhu
většinou u neziskových organizací,
které mají velký nápor klientů a nedostatek personálu. My garantujeme
zpracování do týdne, v případě urgentní potřeby i dříve.“
 Vymahači splátek mi tvrdí, že
musím pořád splácet, i když jsem
v insolvenci...
„Toto je vyslovená lež. V momentě,
kdy s námi začnete jednat o návrhu,
striktně zakazujeme cokoliv splácet.
Je to vyhazování peněz.“
 Říká se, že insolvenční správci
bývají nepříjemní. Je tomu tak?
„Ani to nebývá pravda, většinou
stručně a účelně jednají s klientem,
upozorní jej na práva a povinnosti a
dlužníka netrápí.“
 Co když mám dluhy po manželovi či manželce, který se mnou
nekomunikuje?
„I tady umíme poradit. Zpracujeme
návrh jen za jednoho a druhý se může

Foto: Martin Zaoral

a nemusí připojit. Vše se musí pochopitelně odůvodnit a doložit.“
 Řada lidí se bojí, že na oddlužení kvůli nízkému příjmu nedosáhne. Je tato možnost skutečně
pro každého?
„Snažíme se, aby na oddlužení dosáhl každý, kdo jej skutečně potřebuje.
Umíme zakalkulovat i budoucí příjmy, navíc umíme sepsat vhodnou
darovací smlouvu, která projde soudem. Máte-li další otázky, neváhejte
nás kontaktovat na telefonním čísle
722 482 212 či osobně na naší pobočce v Prostějově, Palackého 33.“

O oddlužení koluje řada mýtů,
rozhovor s odborníkem nabízí fakta

Petr Paníček:„Řešte své dluhy včas a s profesionály!“

Toaletní potřeby jsou naprosto nedílnou součástí každé domácnosti. Dvě role třívrstvých kuchyňských utěrek koupíte nejlevněji v Lidlu nebo Tescu, kuchyňské utěrky Giant XXL zase v Albertu.
Pokud vám na klozet vyhovuje dvouvrstvý toaletní papír, ten pak nakoupíte v Albertu, Lidlu,
Kauflandu a Tescu za stejný peníz. Osm rolí třívrstvého toaletního papíru pořídíte nejvýhodněji v
Tescu a pro balení 100 kusů ubrousků spěchejte do Tesca či Kauflandu. A balení po deseti papírových kapesníčcích? To nakoupíte za nejmenší peníz v Bille.
Přejeme laciný nákup!
Průzkum byl proveden ve středu 10. ledna 2018
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vaše
spory s partnerem se vyostří, jelikož
máte čím dál větší pocit, že dotyčný
vás zanedbává. Nebude od věci ho
nechat sledovat, pokud tedy chcete
mít jistotu o jeho nevěře. Teprve potom křičte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Zalíbí se vám osoba, která poměrně nedávno vplula do vaší blízkosti.
Doteď jste si jí moc nevšímali, ale
nyní vás osloví a její jednání vám
bude hodně sympatické. Máte u ní
velkou šanci!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Máte
ještě nevyčerpanou dovolenou z loňského roku, takže neváhejte ani den a
vyberte si ji. Ideálně vyjeďte na hory i
s rodinou, neboť ta na to čeká. Konečně se zbavíte kritiky, že ji zanedbáváte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pokud jste se
do této doby s někým jenom hádali,
v těchto dnech vás doslova omráčí
jeho nečekaná vstřícnost. Buďte ale
ve střehu, nemusí jít pouze o snahu
urovnat spory. Může jít o vypočítavost.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Tento týden si
moc nebudete tykat s dobrou náladou. Vaše rozmrzelost se zvýší ještě
tím, že vám na poslední chvíli uteče
výhodný obchod. Na druhé straně
si nemusíte stěžovat na náklonnost
opačného pohlaví.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Jaro je ještě daleko, ale vám se hodně budou
zapalovat lýtka! Pro většinu z vás
nastane velký problém, jinými slovy
lehce dojdete k nevěře. Závěr týdne
bude „italský“, protože partner na
všechno přijde.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V práci
makejte na více než sto procent, v
těchto dnech totiž budete pod drobnohledem nadřízených. Ti jsou jednoduše na vážkách, zda vám svěřit
větší a lépe placenou funkci. Ukažte
jim, co ve vás skutečně je.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Svému
blízkému pomůžete v nesnázích, i
když si stále budete opakovat otázku,
zda se vám to někdy vrátí. S velkou
pravděpodobností nevrátí, ale zase si
můžete říct, že máte dobré srdce.

b
ký

INFORMUJE

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

Dále pøipravujeme semináøe na témata:

hodin. Vypnutá oblast: Celé obce
Kelčice, Dobrochov. Areál družstva Kelčice, areál fy Kittec Kelčice, vodárna Kelčice. Odběratelské trafostanice: Kelčice teletník
(č. 300698), Kelčice 3. v ZD (č.
300209), Kelčice voda (č. 300699),
Dobrochov voda (č. 300689).
Obec: Želeč
Dne: 6. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
Želeč (včetně podnikatelských subjektů). FVE Želeč 1. (č. 701618)
Obec: Skalka
Dne: 7. 2. 2018 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Část obce
Skalka: č.p. 99, 100, 103, 55.
Obec: Myslejovice
Dne: 7. 2. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Část obce
Myslejovice: odběry na parcelách č:
K/200/3, K/311/8 a č.p.164 (novostavby).
E.ON Česká republika, s.r.o.

rekonstrukcí, oprav, údržbových

; POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Na Slunci je
možné pozorovat jen málo slunečních skvrn ve fotosféře, ale v chromosféře jsou patrné protuberance, filamenty,
erupce a další zajímavé útvary. Vstupné 20 Kč.
; VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Měsíc je v
období novu a proto lze z večera pozorovat i slabší, ale o to zajímavější vzdálené objekty podzimního a zimního
hvězdného nebe. Navíc si ukážeme tyrkysový kotouček planety Uran. 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.

OD 15. DO . 21. 1. 2018
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Myslejovice
Obec: Dobrochov
Dne: 23. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 Dne: 30. 1. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Č.p. 164 a hodin. Vypnutá oblast: Celá obec
novostavba na parc č. 200/3.
Dobrochov. Areál fy ASIKA. OdObec: Kelčice
běratelské trafostanice: Dobrochov
Dne: 24. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 voda (č. 300689), Dobrochov Key
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec trading (č. 300688).
Kelčice vč. podnikatelských subjek- Obec: Prostějov
tů. Odběratelské trafostanice: Kel- Dne: 31. 1. 2018 od 7:30 do 15:30
čice teletník (č. 300698), Kelčice 3. hodin. Vypnutá oblast: Sádky č.
v ZD (č. 300209), Kelčice voda (č. 18 - 24.
300699).
Obec: Brodek u Prostějova
Obec: Ondratice
Dne: 2. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Celé ulice
hodin. Vypnutá oblast: Část obce Zahradní, Družstevní, Nová, obouOndratice: novostavba na parc. č. stranně ul. Květná od č. 383 a 363 po
K/609/19.
č. 407 a 408. Areál ŘSD na ul. KoberObec: Dobrochov
ská. Areál ČOV. Ulice Legionářská
Dne: 25. 1. 2018 od 7:30 do 16:00 (mimo areálu zámku), Krátká vč. č.
hodin. Vypnutá oblast: Celá obec 419, 416, 112, 371. Celá ulice HusoDobrochov. Areál fy ASIKA. Od- va, Kroužek, Tyršova, Císařská od č.
běratelské trafostanice: Dobrochov 272 a 417 po č. 226 a 39.
voda (č. 300689), Dobrochov Key Obec: Kelčice, Dobrochov
trading (č. 300688).
Dne: 5. 2. 2018 od 7:30 do 16:00

dodávky elektrické energie

Helena Chalánková, OHK v Prostějově

GDPR Vás nemine, buďte připraveni
Pracovnělékařské služby – novinky
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
DPH pro začátečníky

Oznámení o přerušení

12. 2. Nemocenské pojištění a pojistné na sociální
zabezpečení – změny v roce 2018 /přednáší Jiřina
Fráňová/
27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny
v roce 2018
/přednáší Bc. Taťána Sojková/

Pozvánky

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

firmy Olomouckého kraje

Aktualizovaná publikace Významné

Podnikatelé se musejí v roce 2018 vypořádat s celou řadou změn. Novela zákona o EET, evropské
nařízení na ochranu osobních údajů GDPR, čerstvá novela insolvenčního zákona, výrazné zvýšení
minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, novinky v daních. To vše a mnoho dalšího najdete
ve speciálu BusinessInfo.cz na webu www.businessinfo.cz

Změny pro podnikatele od roku 2018

milujeme vecerník


... tentokrát ze sortimentu: !!!

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dostihne vás minulost. Právě nyní budete
muset řešit problém, který nastal již
před léty, ale dlouho jste jej přehlíželi. Teď se s ním ale musíte popasovat, zkomplikuje vám totiž služební
postup.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Hádky nic
nevyřeší, proto v komunikaci s nadřízenými i kolegy volte umírněnější
tón. Uprostřed týdne po nich budete
něco chtít, takže si to s nimi nesmíte
rozházet. Hlavně ne se ženami!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Hned
v úvodu týdne obdržíte od doručovatelky dopis s modrým pruhem. Co
se dá dělat, musíte se dostavit k soudu. Naštěstí jen jako svědek, protože
se bude projednávat případ z vašeho
domu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Rozlítí vás
příbuzní, kteří vůči vám vznesou určité požadavky. A protože se nechcete hádat, raději před nimi utečete.
Máte recht, ovšem tím problém jen
oddálíte. Nejlepším řešením bude
víkendová návštěva.

Nemusíte zůstávat doma, i když venku vládne počasí, že by ani psa nevyhnal.
Mnozí Prostějované jistě dají přednost teplu domova, ovšem ve společnosti
je daleko lépe! Například plesová sezóna je v plném proudu, tak neváhejte!

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
ude
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míčů 32:75. Zajímavostí je, že téměř polovinu všech extraligových bitev Olymp
odbojoval na pět setů s rozhodnutím až
v tiebreaku.
Jeho hráčský kádr je po dalších letních
odchodech ještě víc omlazený a tým
jednoznačně táhne svou bodovou produkcí smečařka Klára Melicharová, jež
v minulosti oblékala prostějovský dres.
Nahrávku obstarávají Simona Kopecká či Marie Kurková, na univerzálu se
jak kdy prosazuje Lucie Kalhousová
a o blokařský post se dělí Pavlína Šimáňová s Gabrielou Bartošovou. K lepší
výkonnosti touží pražský výběr vytáhnout dlouholetý trenér Stanislav Mitáč.
„Před sezónou jsem si myslel, že
Olymp bude víc čeřit vodu, ale zatím se
mu tolik nedaří. Přesto má podle mého
názoru solidní družstvo a možná je
pouze otázkou času, než mu to začne jít
víc. My v našem nabitém programu nesmíme jako obvykle nic podcenit, k zápasu je potřeba přistoupit zodpovědně.
A předvést v něm kvalitní volejbal bez
zbytečných výpadků, abychom hladce
splnili vítěznou povinnost,“ řekl směrem ke čtvrtečnímu měření sil kouč
úřadujících mistryň republiky Miroslav
Čada.
(son)

OSTRAVA, PROSTĚJOV Jedinou,
zato velmi kvalitní zápasovou přípravou na pokračování extraligových
soutěží ČR U19 i U17 byl pro mladé
volejbalistky VK Prostějov tradiční
turnaj Křišťálová váza 2018. V Ostravě se o víkendu 6. + 7. ledna uskutečnil jeho už čtyřiadvacátý ročník a pro
starší výběr Hanaček dopadl skvěle.
Prostějovské juniorky totiž celé přátelské klání ovládly, když sice jednou klo-

pýtly v základní skupině, ale kralovaly
následnému play-off včetně závěrečného finále. V něm porazily Frýdek-Místek
hladce 2:0 a zopakovaly svůj dva roky
starý triumf z této dobře obsazené akce.
Letos se jí zúčastnilo šestnáct družstev
včetně tří kolektivů z Polska, přičemž
bronz získal Olymp Praha po výhře
2:0 nad Španielkou Řepy v duelu
o třetí místo. Na severu Moravy nechyběly ani kadetky vékáčka, které

mezi většinou věkově starších soupeřek skončily dvanácté.
V rámci slavnostního vyhlášení pozvedl vítězný juniorský tým VK trenéra Lukáše Mičeka nad hlavy originální
trofej pro premianta celého podniku.
Udělena byla také individuální ocenění, z nichž dvě dostaly Prostějovanky:
nejlepší nahrávačka Klára Dvořáčková
a nejvšestrannější hráčka Aneta Weidenthalerová.

Konečné pořadí turnaje Křišťálová
váza 2018 v Ostravě: 1. VK Prostějov
juniorky, 2. Frýdek-Místek juniorky, 3.
Olymp Praha, 4. Španielka Řepy juniorky, 5. TJ Ostrava juniorky, 6. Žižkov,
7. Frýdek-Místek kadetky, 8. Halemba
(Polsko), 9. Wola Varšava juniorky, 10.
Přerov, 11. Wola Varšava kadetky, 12.
VK Prostějov kadetky, 13. TJ Ostrava
kadetky, 14. Španielka Řepy kadetky,
15. SG Ostrava, 16. Bílovec.
(son)

kadetky skončily na ostravském turnaji dvanácté

další dvě utkání se pak neobešla bez
problémů. S Olomoucí A vyrovnaný
boj až do koncovek, kde jsme byli o
málo lepší. A s Moravskou Třebovou
opět přetahovaná rozhodnutá v tiebreaku. Oba tyhle týmy ale nepřijely v nejsilnějších sestavách, takže naše celkové
vítězství v elitní skupině lze charakterizovat otřepaným úslovím: s odřenýma
ušima. Ztráceli jsme jednoduché míče,
občas nedohráli výměnu a sem tam zapomněli na koncentraci,“ obšírně hodnotil trenér mladších žákyň vékáčka
Jindřich Němeček.
„Na druhou stranu B-družstvo se ukázalo v mnohem příznivějším světle

a přes porážku v prvním duelu s Přerovem B zahrálo velmi dobře. Druhé
střetnutí proti Šternberku se moc
nevyvedlo, ale v posledním s Českou
Třebovou si holky spravily chuť vítězstvím. Celkové třetí místo ve skupině
C odpovídá momentálním schopnostem děvčat,“ uvedl Němeček a na
závěr dodal: „Doba, kdy jsme mohli
bez potíží trénovat v tělocvičně ZŠ
v ulici Palackého i během vánočních
prázdnin, je pryč. A příští sezónu bude
potřeba hledat lepší model přípravy,
aby holky nevypadly na tak dlouho
z rytmu přípravy. Na druhou stranu se
i těžce získané výhry počítají.“ (son)

úvodní výměnu a to je nakoplo k výbornému výkonu. Domácí hráčky se
naopak viditelně trápily, dělaly chyby. A bleskově ztrácely 0:4, vzápětí
1:6. Až poté se favorit trochu vzpamatoval (4:6, 8:10), ale jeho nejistý,
celkově špatný výkon na soupeře nestačil. Liberecké plejerky do toho šly
odvážně na plné pecky, maximálně se
jim dařilo a znovu utekly do velkého
náskoku (10:17). Hanačkám přitom
nejvíc chyběla obvyklá dominance v
útoku, neboť je hostující bojovnice
vychytávaly či blokovaly parádní defenzivou. Karta se začala obracet teprve za zdánlivě rozhodnutého stavu
13:21. Čadovy svěřenkyně pronikavě
zlepšily veškeré činnosti včetně zmípůvodní reportáž
něného zakončení zejména dvojice
pro Večerník
Emonts + Trnková, pomohly si též
Marek
několika vítěznými bloky a vstupní
SONNEVEND
dějství ještě zachránily. Bylo to ale
pořádné drama. Nejprve snížily na
Severočešky ubojovaly díky několi- 21:22, potom odvrátily tři setboly za
ka skvělým zákrokům v poli dlouhou sebou (21:24), následně ještě další

PROSTĚJOV Krásnou tečku za
náročným týdnem vystřihly volejbalistky Prostějova a Liberce ve
vzájemném utkání, jež bylo v nedělním podvečeru předehrávkou
17. kola UNIQA extraligy žen ČR
2017/18. Výtečně bránící Dukla
sahala po zisku úvodního setu, leč
výběr VK jej dokázal zvrátit z velké
bodové ztráty a tím dění nasměroval k na pohled jasnému vítězství
3:0. Hladké však vůbec nebylo, zásluhou hostující síly stálo domácí
družinu spoustu námahy. A konečný triumf má nemalou hodnotu.

dva. A nakonec svůj třetí proměnily
– 30:28!
Heroické otočení téměř ztracené
sady dodalo úřadujícím mistryním
republiky vydatnou dávku pozitivní
energie. S ní vtrhly do druhého dílu
natolik razantně, že kvalitního soka
jasně přehrávaly (6:1, 11:5, 15:8).
Na české poměry byl k vidění super
volejbal, jenž dostával šest stovek
nadšených fanoušků do slušného
varu. Dukla navíc v půlce setu opět
zahrozila korekcí na 15:11, nejen tím
dostala VK pod větší tlak. Prostějovské ženy párkrát nevynuceně zaváhaly a pomalu se schylovalo k nové
infarktové koncovce (20:17). Tu ovšem domácí parta odmítla bezpečně
zvládnutým závěrem – 25:20.
Potvrzení, že vékáčko má líbivý mač
pod kontrolou, přišlo hned zkraje
třetího pokračování (5:1). Nicméně
stačilo jen trochu polevit a neustále
číhající protivník se okamžitě dostal
na dostřel (5:4). Leč hra vedoucí-

3:0
  )$  $ QQQ
Bodový vývoj – první set: 0:4, 1:6, 4:6,
5:9, 8:10, 8:12, 10:12, 10:17, 13:19,
13:21, 16:21, 21:22, 21:24, 24:24,
24:25, 25:26, 27:26, 28:27, 30:28. Druhý set: 0:1, 6:1, 6:3, 8:3, 8:5, 11:5, 11:7,
13:7, 15:8, 15:11, 17:11, 17:13, 20:15,
20:17, 22:17, 25:20. Třetí set: 1:1, 5:1,
5:4, 6:5, 10:5, 13:9, 15:9, 15:12, 16:14,
17:16, 18:17, 23:17, 23:19, 25:20.

VK PV
DU LI

ho kolektivu tabulky už fungovala
na komplexně vysoké úrovni, až na
občasné dílčí minely. Obecně nutno
podotknout, že značný náboj bitvě
dodával i srdnatý odpor družstva Liberce, jeho též působivý výkon. Neumdlévající ovečky kouče Gálíka se
nevzdaly ani po trháku Weiss a spol.
na 10:5, neboť od skóre 15:9 jaly



NA

 

Prostějov (son) - V dosavadním průběhu tohoto ročníku české extraligy
porazily ženy VK Prostějov své největší
tuzemské rivalky z Olomouce venku
3:1 a doma 3:0. Volejbalistky UP přitom
opanovaly základní část Středoevropské
ligy, do níž bylo vékáčko v létě přihlášeno
a nakonec svou účast posléze zrušilo.
„Jestli není škoda, že MEVZU nehrajeme, když jsme ji mohli podruhé
v historii ovládnout? Škoda to možná
je, ale poté, co jsme se ocitli přímo ve
skupině Champions League, jsme
Středoevropskou ligu z více různých
důvodů prostě nemohli hrát. Taková
je realita a nemá smysl ani důvod teď
čehokoliv litovat,“ řekl prostějovský
kormidelník Miroslav Čada.
Pokud se vrátíme k úpéčku, jeho tým dokázal z devíti střetnutí dlouhodobé fáze
MEVZY plných osm vyhrát, přičemž
podlehl jedině slovinskému Mariboru
0:3. Naopak si připsal cenné skalpy maďarské Békéscsaby, jiného silného celku
ze Slovinska Kamniku či zlepšujícího se
chorvatského Záhřebu. Základní část
sice ještě neskončila, ovšem olomoucký
kolektiv už nemůže být v tabulce předstižen. A do závěrečného Final Four tak
postoupí z nejvyšší pozice.
Středoevropská liga žen 2017/18
– pořadí před posledními deseti
zápasy dlouhodobé soutěže: 1. UP
Olomouc 23 bodů (9 odehraných
utkání), 2. Linamar Békéscsaba 16
(7), 3. Calcit Kamnik 13 (7), 4. Branik
Maribor 12 (6), 5. Fatum Nyíregyháza
9 (7), 6. Mladost Záhřeb 8 (5), 7. Strabag Bratislava 7 (6), 8. Vasas Budapešť
4 (7), 9. Post Nö 3 (5), 10. Slávia Bratislava 1 (5).
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Treviso, Prostějov (son) - Sedm stovek kilometrů tam, stejně dlouhá porce
zpátky. Dohromady téměř půldruhé tisícovky km a desítky hodin času strávily
prostějovské volejbalistky v autobuse
při pouti za duelem evropské Ligy mistryň do Itálie a zase domů.
„Cesta proběhla přesně podle plánu a
tím pádem dobře. Nevyskytly se během
ní žádné větší problémy, holky to zvládly v pohodě. A fakt, že jsme za utkáním
na hřišti Conegliana jeli autobusem a
nikoliv letěli letadlem, rozhodně nijak
neovlivnil náš výkon v samotném zápase,“ zdůraznil hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada.
Jak už jsme informovali předem, do
Trevisa putovala hanácká výprava nadvakrát od brzkého pondělního odpoledne do úterního oběda s přenocováním
v rakouském Villachu. Zpět pak tým
Prostějova vyrazil brzy po skončení
středečního mače, to znamená okolo
půlnoci. A k hale Sportcentra DDM
dojel po štrece nonstop jen s krátkými
zastávkami ve čtvrtek úderem jedenácté
hodiny dopolední.
„Do Itálie to byla úplná pohoda, zatímco cesta zpátky nás všechny samozřejmě trochu unavila. Hráčky mi však
určitě nepřipadaly nijak zničené a měly
celý zbytek čtvrtka volno, aby se daly
dohromady. Myslím, že zvolený způsob
cestování rozhodně byl správný. Sedm
set kilometrů nebylo nezbytně nutné
překonávat letecky, aspoň klub ušetřil
nějaké finance. A děvčatům to jistě nezpůsobilo žádné přehnané vyčerpání,“
byl Čada přesvědčen.

Cesta autobusem
 #  %
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„Bylo to hodně těžké utkání. Liberec má suverénně nejlepší obranu v lize, my
jsme se přes ni zpočátku nemohli útočně prosadit, tím jsme znejistěli a nedostávali se do tempa. Rozhodl obrat prvního setu z velké ztráty, pak už jsme měli
sice mírnou, ale trvalou převahu. Dost pomohlo patnáct bodových bloků celého týmu, nejen zakončením dnes excelovala především Laura Emonts. A soupeře jsme předčili také jasně úspěšnější přihrávkou.“
  $  ) 
„Odehráli jsme dobrý zápas, ale nevyužitý náskok 21:13 v prvním setu nás
hodně mrzí. Opakovali jsme včerejší chyby z Olomouce, což nás stálo lepší výsledek. Věřili jsme si, že i v Prostějově můžeme s naším bojovným družstvem
bodovat, a v případě zisku úvodní sady to nemuselo být tak daleko. Každopádně celý víkend kvalitně útočila pouze Romana Krišková, což na vítězství proti
silným soupeřům nemůže stačit.“



nenápadně přebírat iniciativu. Brzy
bylo téměř srovnáno 17:16 a dramatická zápletka zase kořenila strhující
spektákl. Vše ale rozetnul drtivý finiš
favorizované ekipy, na jejíž pětibodový úder (18:17 – 23:17) již extraligový nováček nenašel pádnou odpověď
– 25:20 a 3:0.

Výborné utkání se srdnatým Libercem
rozhodla heroicky otočená první sada!

PROSTĚJOV Hned o prvním
 &  \][^q[{  ^Q 
lednovém víkendu pokračoval už
sedmým kolem krajský přebor Skupina A – výsledky: VK Prostějov A – Přerov A 2:1 (-16, 13, 6), VK Prostějov
mladších žákyň 2017/18. Volejba- A – Olomouc A 2:0 (19, 17), VK Prostějov A – Moravská Třebová 2:1 (-24, 22,
listky VK Prostějov hájily suverén- 12). Pořadí: 1. VK Prostějov A 7, 2. Moravská Třebová 6, 3. Přerov A 3, 4. Oloní průběžné prvenství v soutěži, mouc A 2.
což navzdory herním i výsledko- Skupina C – výsledky: VK Prostějov B – Přerov B 0:2 (-12, -19), VK Prosvým komplikacím zvládly. A v čele tějov B – Šternberk 0:2 (-16, -16), VK Prostějov B – Česká Třebová 2:0 (19,
teď trůní s ještě větším náskokem, a 23). Pořadí: 1. Přerov B 8, 2. Šternberk 7, 3. VK Prostějov B 3, 4. Česká Třebová 0.
sice jedenáctibodovým.
<    ^Q <
„Jeli jsme do Přerova s obavami, pro- 1. VK Prostějov A 99, 2. Moravská Třebová 88, 3. Olomouc A 69, 4. Uničov
tože dva tréninky po vánoční pauze 57, 5. Přerov A 56, 6. Šumperk 52, 7. Přerov B 42, 8. Olomouc B 36, 9. Šternrozhodně nestačily holky patřičně roz- berk 29, 10. Přerov C 23, 11. VK Prostějov B 13, 12. Česká Třebová 10.
hýbat. Zejména u A-družstva se prognózy částečně naplnily. První zápas ale soupeř zahrál velice dobře, neboť jsme museli nasadit to nejlepší, abyproti domácím měl být na rozehřátí, o prázdninách zjevně trénoval. A my chom se zachránili v tiebreaku. Ani

upevnily své vedení v krajském přeboru

Mladší žákyně VK i přes potíže znova

i když do té doby zbývá absolvovat včetně nadstavby ještě spoustu špílů.
Třeba hned v tomto týdnu přijdou na
řadu další dvě kompletní kola – ve
čtvrtek 18. a v sobotu 20. ledna. Navíc
již dnes večer se uskuteční šlágr Ostrava
versus Olomouc, který bude před televizními obrazovkami přímým střetem
o průběžné stříbrné místo.

Hanačky jsou během rozjeté národní
sezóny zatím dominantní a vedou tabulku s velkým bodovým náskokem.
Za druhé: výběr PVK z české metropole
momentálně jen vzpomíná na úspěšná
minulá léta a průběžné pořadí ho vykazuje až na sedmé pozici.
Dokonce to vypadá, že Pražanky budou mít značné problémy postoupit do
horní šestky pro nadstavbovou část, což
je jejich základní cíl. Úvodní vzájemné
střetnutí tohoto ročníku s vékáčkem pro
ně skončilo krutým debaklem, když na
vlastní palubovce podlehly 0:3 (-5, -13,
-14), to znamená drtivým poměrem

Juniorky VK vyhrály Křišťálovou vázu 2018,

PROSTĚJOV Pravděpodobně až
do půlky března budou mít volejbalistky VK Prostějov zápasově nabitý
program minimálně se dvěma duely
týdně. Výjimkou není ani aktuální
sedmidenní cyklus, v němž oba hrané mače spadají do UNIQA extraligy žen ČR 2017/18. První z nich
přijde na řadu ve čtvrtek 18. ledna
od 17.00 hodin proti Olympu Praha
v domácím prostředí haly Sportcentra DDM.
Souboj 15. kola nejvyšší tuzemské soutěže přitom bude mít obrovského favorita ze dvou prostých důvodů. Za prvé:

hladce přehrát Olymp
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aneb pohled
Kathleen Weiss
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Volejbalistky VK Prostějov
momentálně táhnou v českých soutěžích šňůru již devíti
vyhraných zápasů poměrem
3:0. K jednomu pohárovému střetnutí na Fénixu Brno
postupně přidaly osm takto
hladce vítězných duelů v extralize (doma Přerov, venku
Olymp Praha, doma Šternberk, doma Olomouc, venku Ostrava, doma KP Brno,
venku Frýdek-Místek, doma
Liberec).

Oba dosavadní zápasy ve skupině Champions League odehrály ženy VK Prostějov převážně na vysoké herní úrovni. Rozhodně nezklamaly, doma Fenerbahce
Istanbul i venku Coneglianu dokázaly být většinu času vyrovnaným soupeřem
a pokaždé získaly jeden cenný set.
Přesto se jak před Vánocemi, tak uplynulou středu nešlo zbavit dojmu, že hanácký
tým měl na víc než porážku 1:3. „Souhlasím, podle průběhu obou našich utkání
v evropské Lize mistryň i pocitově asi šlo dosáhnout ještě většího výsledkového překvapení,“ potvrdil kouč vékáčka Miroslav Čada.
Proti tureckým šampiónkám a také na hřišti lídryň italské soutěže totiž prostějovské volejbalistky za stavu 1:2 na sady slibně vedly během čtvrtého dějství a blížily se
k tomu dostat celý mač senzačně do tiebreaku. Což by znamenalo lahodné připsání
minimálně bodíku na vlastní konto. Ani jednou se však takový majstrštyk nepovedlo
zdárně završit. Z minulosti přitom nejlepší družstvo ČR už má některé skalpy top
gigantů, například Rabity Baku, Dynama Kazaň či Chemiku Police. Tudíž existuje
důkaz, že i takhle extrémně silné protivníky lze výjimečně porazit.
V porovnání s tehdejšími výběry Prostějova, kterým to vyšlo, ale současnému mančaftu okolo Weiss, Horké, Kovářové a Herelové jakoby něco chybělo. Co? Absolutní
nadstavba super kvality v rozhodujících momentech, při jejichž zvládnutí se rodí památné triumfy nad mezinárodními klubovými kolosy.
Aktuální kolektiv VK tento jakýsi X-faktor zatím nepředvedl, byť jej podle mého
názoru v sobě má. A osobně jsem přesvědčen, že v některém ze zbývajících střetnutí na nejvyšší kontinentální scéně jej dokáže v pravých okamžicích naplno prodat. Aspoň jednu euforickou radost ze skolení obřího favorita si tahle výborně
poskládaná parta rozhodně zaslouží.

Marek Sonnevend
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Myslím, že hodně náročný týden jsme zvládly opravdu dobře. Vše odstartovalo středečním
zápasem Champions League v Itálii, kam jsme jely autobusem a cesta proběhla docela v pohodě. Co se samotného utkání týče, samozřejmě jsme věděly, jak silný tým Imoco má. Kromě
některých pasáží jsme nehrály vůbec špatně, ale k poražení současného Conegliana to prostě
nestačilo. Po čtvrtečním návratu domů jsme se snažily co nejrychleji zregenerovat, abychom
šly do obou víkendových střetnutí v české extralize dostatečně připravené. V sobotu ve Frýdku-Místku jsme s výjimkou konce druhého a začátku třetího setu dobře útočily i přihrávaly, proto
přišlo zaslouženě hladké vítězství. V neděli Liberec do zápasu skvěle odstartoval a trápil nás
hlavně výbornou obranou, přes niž jsme se složitě prosazovaly. Ani při vysokém manku jsme
však nepřestávaly věřit v naše postupné zlepšení, což se vyplatilo jak během klíčového obratu
zahajovací sady, tak v celém zbytku duelu. I zásluhou soupeře měl velice dobrou úroveň a nás
může těšit, že jsme takhle těžký souboj dovedly k výhře tři nula s dvojnásobnou cenou.“
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Kouč prostějovských volejbalistek
Miroslav Čada to avizoval už předem,
že v nabitém programu uplynulého
týdne se v rámci možností pokusí
zapojit do hry všechny členky hráčského kádru. Aby nejčastěji nasazované opory příliš nezatavil. Během
středečního duelu evropské Ligy
mistryň na horké půdě Conegliana
k tomu samozřejmě nebyl důvod
ani prostor, přesto se kromě obvyklé
základní sestavy dostaly chvíli na plac
i Lucie Nová a Tereza Slavíková. Do
sobotního zápasu extraligy ve Frýdku-Místku pak od začátku nastoupila
druhá nahrávačka Michaela Zatloukalová, zatímco během druhého setu
opět naskočila i obě výše jmenovaná
děvčata. Naopak v neděli proti nebezpečnému Liberci už nebyl čas
na žádné experimentování, souboj
musely dorazit tradiční tahounky.
„Celkově myslím, že náročný týden
holky zvládly výborně. Dlouhodobě
se snažíme, aby byly co nejlépe připravené po herní i kondiční stránce,
což se vždy vyplatí,“ řekl trenér Čada.
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Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

V součtu všech tří zápasů prostějovských volejbalistek za
minulý týden prokázala Nina největší stabilitu formy i
celkový přínos pro tým. Ve středu na půdě Conegliana
byla s 13 dosaženými body nejlepší mezi Hanačkami a útočila s vysokou úspěšností 58 procent,
čímž jasně předčila všechny parťačky – stejně jako
celkovou užitečností +9. Také v sobotním Frýdku-Místku vystřihla spolehlivý výkon (10 bodů,
parádní zakončení na 83 procent!, 3 esa, 2 vítězné
bloky, užitečnost +8) a totéž zopakovala o den později doma proti Liberci (znovu 10 bodů, tentokrát
skvělých 5 konečných míčů obranou na síti, 1 eso,
užitečnost +7). Zdá se, že trochu slabší produkce z období před Vánocemi je u Herelové
zapomenuta a slovenská střeďačka se opět
stává jednou z ústředních tahounek vékáčka.
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Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:14,
4:15, 4:18, 6:18, 6:22, 10:22, 10:24,
11:25. Druhý set: 1:1, 1:3, 3:4, 3:6,
6:7, 6:10, 8:10, 8:14, 9:16, 12:18,
12:20, 14:22, 16:22, 20:23, 20:25.
Třetí set: 1:2, 3:2, 4:5, 6:5, 6:8, 7:11,
8:13, 12:14, 12:16, 13:18, 14:21,
16:21, 17:22, 17:25.
FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Sérii jasně vyhraných utkání tuzemských soutěží poměrem 3:0 prodloužily prostějovské volejbalistky
i ve 14. kole UNIQA extraligy žen
ČR 2017/18. Na palubovce Frýdku-Místku si nelámaly hlavy s případnou únavou a kromě slabší koncovky
setu číslo dva ovládaly celý duel minimálně o jednu výkonnostní třídu.

SO FM
VK PV

Severomoravanky měly v nohách
páteční dohrávku ve Šternberku, Hanačky zase středeční bitvu Champions League s dlouhým cestováním
do Itálie a zpět. První dva míče zápasu to mohlo vypadat, že favorit bude
mít potíže dostat se do tempa. Vzápětí
však mohutně udeřil čtrnáctibodovou
šňůrou z 2:0 na 2:14 (!) při servisu
Trnkové, načež v zahajovací sadě nebylo vlastně co řešit. Pohodu nabravší
tým hostí dál zvyšoval svůj náskok
až na 6:22, tudíž soupeřkám hrozil
jednociferný debakl. Ten odvrátily
až čtyřmi získanými body za sebou
(10:22), načež se skóre o chvíli později zastavilo na i tak jednoznačných
cifrách – 11:25.
Prostějovské plejerky měly výrazně
navrch ve všech jednotlivých činnostech i kolektivní souhrou. A byť
nastoupila druhá nahrávačka Zatloukalová, dominovaly rozličnými
útočnými kombinacemi. Jejich obří
převahu sice výběr TJ zkraje druhé

BYLI JSME
U TOHO

žely krok zejména díky účinnějšímu
podání, kvalitní obraně a úspěšným
ulívkám v ofenzivě. Naopak obhájkyně titulu čím dál víc chybovaly, což
hrozilo většími komplikacemi. Místo
toho ale Čadovy svěřenky opět zapnuly na vyšší obrátky, rychle otočily
z 6:5 na 8:13. A ačkoliv se nevyvarovaly ještě jednoho zaváhání (12:14),
tak ve zbytku střetnutí už spolehlivě
dospěly k hladkému triumfu – 17:25
a 0:3.
(son)
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„V utkání jsme dobře útočili a tím nedopustili jeho větší zdramatizování. Po vydařeném nástupu jsme měli problémy jen na konci druhého setu a zkraje třetího,
kdy tam bylo z naší strany víc chyb. Celkově jsme však měli průběh zápasu koncentrovaným výkonem pod kontrolou.“

   >"  >= :    6&$
„První set byl z naší strany špatný hlavně na přihrávce. Další dvě sady jsme už odehráli celkem důstojně vzhledem k síle soupeře, nejvíc se nám dařilo ve druhé polovině prostředního setu a do půlky třetího. Kvalitní hosté si ale výsledek pohlídali.“



části trochu otupil (3:6 – 6:7), leč
pouze na chvíli. Následoval totiž
další nemilosrdný nápor vékáčka,
jež nasadilo k trháku 9:16 a set pak
navzdory dílčím problémům (14:22
– 20:23) dotáhlo do vítězného konce – 20:25.
Na hřiště v tu dobu již z lavičky naskočila Nová s juniorkou Slavíkovou
a obraz hry přece jen vypadal o dost
vyrovnaněji. To potvrdil úvod třetího
dějství, kdy zlepšující se Sokolky dr-

Moravy, kde čtvrté KP Brno přemohlo
třetí Ostravu 3:1 (19, -17, 21, 18). „Celý
tým zaslouží pochvalu. Dnes to byl nejlepší příklad toho, jak se dá spolupracovat. Potvrdilo se, že v našem kolektivu
jsou síla a charakter, jen tomu hráčky
musí věřit,“ nešetřil spokojeností trenér
Králova Pole Marek Rojko.
Naproti tomu u kouče TJ logicky převládlo zklamání. „V rozhodujících fázích
jsme byli méně agresivní a udělali lehké
chyby v obraně. Brno je doma silné,
dobře servírovalo a tím nás v klíčových
momentech zatlačilo. Musíme se poučit
do dalších zápasů,“ myslel už Zdeněk
Pommer na budoucnost.
Na programu byly rovněž dva důležité
duely z hlediska postupu do play-off.
V jednom sedmý Olymp Praha smetl devátý Šternberk 3:0 (19, 15, 12),
ve druhém desátý Fénix Brno hladce
podlehl osmému Přerovu 0:3 (-14, -15,
-10). Pro březnové čtvrtfinále play-off se
tak začíná rýsovat hanácké derby mezi
vékáčkem a právě přerovskou družinou,
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Foto: Marek Sonnevend

především vypjatý mač mezi druhou
Olomoucí a pátým Libercem, jenž těsně
urval hanácký soubor až po pětisetové
řežbě 3:2 (-22, 22, 19, -19, 12).
„Vzhledem k našemu náročnému programu i cestě do Stuttgartu jsme se tohoto utkání obávali. Kvůli evropskému
poháru jsme trénovali s míči Mikasa,
teď jsme se museli přeorientovat zpět
na značku Gala a dělalo nám to potíže
na servisu i přihrávce. Družstvo nebylo
v dobrém stavu a mám radost, že jsme
získali v loterii jménem tiebreak aspoň
dva body,“ oddechl si lodivod UP Jiří
Teplý.
„Ve vyrovnaném střetnutí jsme chtěli i
víc než jeden bod. Věděli jsme, že domácí budou unavení z předchozího programu a asi to tak bylo. Do druhého setu se
nám dařilo vše plnit, ale tam jsme to prováhali. Přesto musím družstvo pochválit
za bojovnost, neboť se ve čtvrté sadě ani
v tiebreaku nepoložilo,“ zhodnotil jeden
z kormidelníků Dukly Libor Gálík.
Jiný atraktivní mač byl k vidění na jihu
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Pokud se ještě vrátíme k sobotě, ta
v ženské extralize přinesla dva souboje
největších konkurentů Prostějova z popředí tabulky. Mimořádně zajímavý byl

Pøímé bitvy

# "

také jasně úspěšnější přihrávkou,“ okomentoval Čada vydřený triumf 3:0 (28,
20, 20).
Ani při značné ztrátě osmi bodů v pokročilém stádiu úvodní sady nepřestával
věřit v progres svého ansámblu. „Nepřemýšlel jsem nad tím, co by přinesla
případná ztráta prvního setu a jestli by
znamenala zásadnější komplikace pro
celý zápas. Naopak jsem byl přesvědčen, že obrat díky naší kvalitě dřív nebo
později přijde. A stalo se, neboť hosté to
nezvládli na rozdíl od nás odpřihrávat
a v jejich dresu úspěšně zakončovala
jediná Romana Krišková. My jsme se
mohli v útoku opřít o víc produktivních
hráček, a byť se nám nedařilo zmíněnou
univerzálku ubránit tak, jak bychom
měli, nakonec to stačilo k výsledku tři
nula,“ kvitoval ostřílený stratég.
Úroveň nedělní bitvy mezi medailovými aspiranty se mu dost líbila. „Byl to
kvalitní zápas s málo chybami a spoustou dlouhých krásných výměn, které
volejbal dělají opravdovým volejbalem.
Příznivcům v hledišti se taková podívaná musela líbit,“ zdůraznil Čada a vzápětí
zrekapituloval celý náročný týden jeho
suity. „Myslím, že jsme těžký program
zvládli velice dobře. Snažíme se co nejlépe trénovat, abychom si dokázali poradit
v nelehkých situacích, což bylo právě teď
poznat. Holky nebyly unavené, zvedly se
z horšího vstupu a uměly vyřešit složitou
výchozí pozici proti skutečně nebezpečnému soupeři. To má svou cenu.“

klikni na
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Na severu Moravy s Frýdkem nebyly problémy

Nejprve Hanačky neměly větší potíže
s naplněním role favorita v sobotním 14.
kole UNIQA extraligy na hřišti TJ Sokol
Frýdek-Místek. Papírově slabší protivník jim částečně vzdoroval pouze na
přelomu druhé a třetí sady, jinak střetnutí probíhalo jednoznačně. A z pohledu
domácích dopadlo 0:3 (-11, -20, -17).
„Potěšil mě náš koncentrovaný vstup do
zápasu. Holky se po dlouhém cestování
rychle daly dohromady, během pátku a
soboty jsme se na Frýdek dobře připravili. A od začátku až do půlky druhého
setu hráli velice dobře. Potom nastaly
v prostřídané sestavě určité problémy,
ale nešlo o nic vážného a dokázali jsme
je postupně překonat. Celkově jsme
v sobotu odvedli dostatečně kvalitní
výkon,“ konstatoval hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada.
Mnohem větší trable jeho partě nadělal
Liberec, který dorazil povzbuzen ziskem
bodíku z Olomouce a vynikajícím nástupem sahal za stavu 13:21 po uzmutí
zahajovacího dějství. „Bylo to hodně
těžké utkání. Dukla má suverénně nejlepší obranu v lize, my jsme se přes ni
zpočátku nemohli útočně prosadit, tím
jsme znejistěli a nedostávali se do tempa. Rozhodl obrat prvního setu z velké
ztráty, pak už jsme měli sice mírnou, ale
trvalou převahu. Dost pomohlo patnáct
bodových bloků celého týmu, nejen
zakončením dnes excelovala především
Laura Emonts. A soupeře jsme předčili

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Dva extraligové souboje ve dvou víkendových
dnech musely zvládnout prostějovské volejbalistky. Navíc poté, co uprostřed týdne absolvovaly náročnou bitvu evropské
Champions League v Trevisu a do Itálie i zpět cestovaly autobusem. Případná únava však ženy VK nijak nezastavila ani nepřibrzdila, právě naopak. Duo vítězství bez ztráty kytičky – byť
velmi odlišných – zvýšilo jejich náskok v čele nejvyšší české
soutěže už na propastných třináct bodů!

Oba rozdílné mače však ženy VK opanovaly poměrem 3:0 a extraligu vedou již o třináct bodů

klidná sobota ve Frýdku, těžká neděle s Libercem

Víkend prostějovských volejbalistek byl
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osobně jsem to kontroloval a ty peníze
tam prostě jsou!“
Charitativní ples opět dokázal, že se zařadil mezi nejprestižnější plesy v Prostějově, které tradičně navštěvuje primátorka
Alena Rašková a podporuje zastupitelka
Milada Sokolová. Možná by vysokou
úroveň pořadatelů mohli držet i účastníci
a více dbát na kulturní prostředí uvnitř
a kolem objektu Společenského domu.
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a soustředíte se na úspěšné zvládnutí
maturity. U ní totiž neplatí ono okřídlené není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. Vy u maturit vyhrát musíte,“ připomněla studentkám a dvěma studentům
ředitelka školy Ivana Vaňková. (tok)
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že na této škole byly vždy nejkrásnější
studentky.
„Tato stužka znamená zároveň i váš
závazek vůči pedagogům, rodičům
a i vám samotným, že v nadcházejících
měsících přehodnotíte své priority

BYLI JSME
U TOHO

KOSTELE
EC NA
A HA
ANÉ Jak dostat všechny zájemce do sokolovny s omezenou kapacitou? To byl
hlavní problém, se kterým se potýkali organizátoři sobotního Hasičského plesu v Kostelci na Hané.
Již po devatenácté spojily své síly
při organizování akce hasičské sbory z Bílovic, Lutotína a Kostelce na
Hané. „Bílovice zajišťují výčep, Lutotín jídlo a my máme na starost zbytek,“ prozradil starosta SDH Kostelec na Hané Oldřich Bezslezina.
Na první pohled bylo patrné, že zájem o bál je velký. „Řeknu to takhle:
pokud by sokolovna měla větší kapacitu, tak bychom ji určitě využili,“
odpověděl Bezslezina diplomaticky
na náš dotaz. Kvůli uzavření sokolovny museli hasiči v minulých letech hostovat v sousedních Čelechovicích. „Zázemí tam bylo určitě lepší,

klikni na
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zejména co se týká kuchyně,“ srovnal
Bezslezina.
O předtančení se postarala mladá dvojice Slavomír Nepožitek (9) a Ema
Kuciánová (10) z prostějovského TS
Dany Hubené, kteří postupně zatančili

walz, tango, sambu, cha-chu a jive. Pak
už se rozproudila volná zábava, do tance všem premiérově hrála Via Paběda
z Drahanovic. Všichni pak mohli zkusit štěstí v tombole, kde se sešlo celkem
264 cen.
(mls)
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Hasičský ples kapacitu sokolovny zcela vyčerpal

PR
RO
OSTĚJOV Kde jinde hledat krásné šaty na nejkrásnějších maturantkách než na stužkovacím plese staré
dobré „oděvky“? V pořadí už třiašedesátý reprezentační ples Střední
školy designu a módy, Prostějov, jak
se moderně škola nazývá, přinesl divákům nevšední zážitek.
Že se dá v době moderních technologií
představit třídu nastávajících maturantů
něžně a romanticky, předvedla v plné
kráse třída 4. B. Její aranžmá chytilo za
srdce i moderátora stužkování, které
probíhalo na jevišti Městského divadla
v Prostějově, ředitele Městské knihovny
Prostějov Aleše Procházku.
Ten na prknech, co znamenají svět,
přivítal primátorku Alenu Raškovou
mající k uvedené škole velmi blízký
vztah, vždyť na ní téměř dvacet let působila. Proto jí neřekne jinak než „oděvka“.
„Umožněte svým dětem, aby naplno
prožily radost z dnešního plesu,“ apelovala na rodiče a neopomněla doplnit,

*U55.WWX[X\)]\XU].XU\*W2/4)^(](*U_\3

Půlnoční odhalení opět potěšilo organizátory i všechny přítomné, byť šlo
v tomto případě o hodnotu šeku předávaného MŠ a ZŠ speciální v Prostějově.
A šlo opět o rekordní hodnotu. „Přes
všechny pochybnosti se nám podařilo
předávanou sumu zakulatit na rovných
120 tisíc korun,“ oznámil předseda
sdružení a později Večerníku přiznal:
„Samotného mě to překvapilo, ale
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adresy, takže je pak dotyční mohou využít dle libosti,“ přiblížil novou atrakci
jeden ze spolužáků Terezy Dokládalové.
Bohatý byl rovněž program pořádaný
v sále každou celou hodinu. Již tradičně
své umění předvedla taneční skupina TS
Free Dance a těsně po losování hlavních
cen tomboly si zejména pánové přišli na
své při mistrovském tanci u tyče. I tombola měla letos své novinky, mezi téměř
třemi stovkami cen vévodila ta hlavní,
kterou byl letos smart phone. O desáté
hodině byla k vidění letošní novinka, nefalšovaný bike trial.
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programovou náplň.
To se samozřejmě odráží v rozpočtu
celého plesu. „Náklady se nám letos zvýšily a přišli jsme o jednoho ze sponzorů,
proto si výsledek netroufnu odhadovat,“
svěřila se s určitou mírou nervozity v průběhu večera spoluorganizátorka Tereza
Dokládalová.
Právě ta měla konečně na „svědomí“ jednu z novinek letošního plesu. K loňskému klasickému fotografování s různými
legračními doplňky totiž přibylo i snímání termokamerou. „Využíváme klasickou
technologii určenou například pro odha-

Organizace plesu logicky zasahuje i do
osobního života organizátorů. „Letos
poprvé jsem si musel vzít dovolenou.
Sice ještě pokračuji v doktorandském
studiu, ale zároveň už pracuji, takže už
to není tak jednoduché, jako dříve za
studentských let,“ upozornil Tomáš
Lázna na neúprosný běh času, který původní studentské nadšence posouvá do
dospělého života.
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Mezi hosty se vybralo 120 tisíc korun pro speciální mateřinku

Na mladých pořadatelích plesu je
navýsost sympatické, že se nespokojují s dosaženými úspěchy, ale
snaží se laťku každoročně posouvat
o kousek výš. Nejde pouze o kvantitu, kterou nešlo přehlédnout pro-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

Původní
reportáž

plesová sezóna
sport

CHARITATIVNÍ PLES POMÁHÁME TANCEM: TRADICE I NOVÉ VÝZVY

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJO
OV Sedmého pokračování dosáhl v sobotu
Charitativní ples Pomáháme
tancem, jemuž své prostory
poskytuje Společenský dům.
A právě zde to vypadá, že pořadatelé narazili na strop daných
možností. „Počet účastníků
přesáhl číslo osm set, čímž jsme
vyčerpali prostorové kapacity
Společenského domu,“ přiznal !": *  & "       &   *&2 &
Foto: Michal Lakomý
Večerníku hlavní organizátor    7  A& %& B( & "
večera a předseda sdružení cházkou po „Kasku“ s nově otevře- lování energetických úniků v domech.
nými prostory, ale i o samotnou Termosnímky posíláme na e-mailové
Tomáš Lázna.

18011210090
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Maminky donesly i koláčky a perník

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

Bezdomovci se měli jako v grandhotelu

Michal KADLEC

V pátek o půl dvanácté se před místním nádražím podávala vařící zelňačka. „Tu mám
rád, je jedna z nejlepších,“ podotkl jeden
z mužů, kterému prostějovská zastupitelka
a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova Milada Sokolová právě předávala talíř s kouřící se polévkou. Ale nezůstalo
pouze u ní. Tři maminky ze spolku Zdraví
od malička přivezly bezdomovcům pekáč
perníku a koš plný koláčků. „Naše člen-

ky rády těmto lidem udělají každý pátek
takovou sladkou tečku za celým týdnem.
Dneska jsme přivezli tvarohové koláčky
s povidly a také perníky,“ prozradila Večerníku Markéta Hurčíková, která představila
i své dvě kamarádky pekařky Janu Petrželovou s Veronikou Indrovou.
V pátek se už na první pohled zdálo, že bezdomovců u místního nádraží ve frontě na
polévku přibývá. „Ano, v současné době
už chodí přibližně dvacítka osob, převážně
staršího věku. Nejedná se pouze o skutečné
bezdomovce, ale ve velké míře se jedná o lidi
sociálně slabší. Jsem ráda, že jim takto můžeme pomoci. Každý pátek pak přiváží sladkosti maminky ze spolku Zdraví od malička, ale
jelikož jsem zasdílela výzvu na Facebooku,
ozývají se mi i další maminky, které nejsou nijak organizované. Je velmi milé, že s malými
dětmi upečou domácí perník či buchtu a pak
to přivezou lidem, kteří jsou za to skutečně
rádi,“ pochvalovala si Milada Sokolová, hlav-
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ní organizátorka charitativní akce. „Přiznávám, že to rychle „letí“. Budeme mít za sebou
již čtrnáct dní. Jezdí mi pomáhat přátelé, za
což jsem nesmírně vděčná. Myslím, že je pro
lidi, kteří na polévku chodí, důležité nejen

teplé jídlo, ale také to, že si mohou popovídat,
někdy požádat o další pomoc ať ve formě
rady, nebo i oblečení, ale hlavně mít pocit, že
nejsou sami, že někam patří,“ dodala Milada
Sokolová.

16090813004

PROSTĚJOV Charitativní akce v podobě rozdávání teplých polévek bezdomovcům před místním nádražím
v Prostějově napsala v pátek další díl.
Ukončen byl druhý týden a dlužno říct,
že pro teplý pokrm si přichází stále více
a více lidí bez domova. A v pátek nešlo
pouze o polévku, maminky ze spolku
Zdraví od malička přinesly potřebným
i koláčky a perník!

U soudu padla podmínka za rasistické urážky
➢

ze strany 3

Pokud byl prostějovský hrdina snímku
Svět podle Daliborka „něžný nácek“,
pak tento chlapík je nácek exhibující.
Typický internetový troll vybíjející
si vlastní frustraci na sociálních sítích
dlouhodobě zkouší, kam až může zajít.
V případě bratrů Radka a Patrika Bangových už to poněkud přehnal. V úterý
byl obžalován z celkem čtyř trestných
činů. Dopustit se měl například podpory hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka. Na Facebooku
vyhrožoval zpěváku Radku Bangovi
likvidací „trojnásobným plynem“ za to,
že při předávání ceny Zlatý slavík 2016
pro skupinu Ortel odešel ze sálu. „Člověk si přirozeně říká, že jsou to všechno
jenom nesmysly. Ale nikdy nevíte, kdo
přesně vám je píše a zda své výhrůžky
nemyslí vážně. Ještě nedávno mi někdo
telefonicky vyhrožoval, že jestli přijdu
k dnešnímu soudu, tak mě srazí auto.
Rovněž jsem slyšel, že pan Rozsíval na
internetu objednával vraždu nějakého

pána ze Zlína. V takovém případě už
opravdu nevíte, čeho je takový člověk
schopen,“ vypověděl u soudu novinář
Patrik Banga, který se stal terčem útoků stejně jako jeho bratr. Po lavině nesmyslné nenávisti internetových trollů
byli oba bratři pod policejní kontrolou.
Patrik na několik týdnů přestal docházet do zaměstnání a pracoval z domu,
se strachem se potýkali i Radek a jeho
manželka. „Obzvláště se mě dotkly
narážky na plynové komory, neboť
můj děda a jeho bratři zahynuli během
druhé světové války,“ zdůraznil Radek
Banga.

Na odškodném
zaplatí 35 tisíc
Aleš Rozsíval žije v Italské ulici v Prostějově. Na policii nejprve nevypovídal, později připustil, že autorem
rasistických výhrůžek byl on. Pod
hrozbou trestu si však začal vymýšlet
skutečně „eskamotérské“ výmluvy.
Mezi ty nejvtipnější patřilo tvrzení,
že u něho bydlela další z bizarních

Aleš Rozsíval napsal Večerníku:

prostějovských figurek Michal Bátěk,
který měl jeho počítač nějaký čas využívat. „Pan Bátěk byl v inkriminované
době hospitalizovaný v psychiatrické
léčebně v Kroměříži,“ poznamenala
na konto této vskutku krkolomné
obhajoby soudkyně Ivona Otrubová,
která Aleše Rozsívala odsoudila na PROSTĚJOV Na Facebooku se oháněl nenávistnými exekučně vymahatelné. Rozsíval, který se netají svými sym18 měsíců. Trest mu zároveň pod- prohlášeními na konto cikánů i židů, k soudu však patiemi ke krajní levici, dle svých slov nic takového platit
míněně odložila. Pokud však Rozsíval nedorazil. Na e-mailovou adresu PROSTĚJOVSKÉ- nehodlá. „Bratři Bangové ode mě nikdy žádné peníze neunechce skončit v base, bude si mini- HO Večerníku doputovalo vyjádření Aleše Rozsívala, vidí. Nic nemám, bydliště mám evidováno na prostějovské
málně 30 měsíců dávat pozor nejen který byl v úterý prostějovským soudem odsouzen radnici, takže mně nemá ani případný exekutor co vzít. Čili
na své chování, ale i na pusu, případně k podmíněnému trestu za výhrůžky zveřejněné na Fa- peněz, co si řekli, se nikdy nedočkají. Naopak na ně podám
klávesnici. „Urážlivé až kruté výroky cebooku. Jeho vyjádření sice neobsahovalo žádné vul- žaloby za psychickou újmu a budu rovněž požadovat finančrozhodně nebyly adekvátní reakcí na garismy, přesto připomínalo projev člověka na hranici ní odškodnění,“ vyjádřil se v této souvislosti Rozsíval, který
ve své reakci opět zaútočil na prostějovské policisty s tím, že
protest pana Bangy. Opakované proje- duševní poruchy.
vy nesnášenlivosti byly natolik hrubé, Aleš Rozsíval se chce proti rozsudku odvolat. „Vše je komplot jej měli k jeho přiznání donutit. „Dokonce mně vyhrožovali
že si už zaslouží potrestání. Polehču- ze strany soudu. Dal mně příšerné tresty a to jsem nic neudě- smrtí,“ píše mimo jiné Rozsíval, který se však přímé konfronjící okolností na straně obžalovaného lal. Jeden dostane sto hodin veřejně prospěšných prací, druhý taci s kriminalisty vyhnul. K hlavnímu líčení, u něhož oba
je pouze to, že dosud nebyl soudně dostane dva roky podmínku a šílenou pokutu,“ srovnal svoji policisté nátlak podobného druhu jednoznačně popřeli,
trestaný,“ odůvodnila výši trestu soud- kauzu s případem Davida Šmída, který byl nedávno odsouzen totiž obžalovaný vůbec nedorazil. „U soudu jsem nebyl pro
nemoc, marodit budu ještě pár dní. Pak se pustím do žalob.
kyně Ivona Otrubová, která zároveň za to, že na Facebooku posílal „černé židy do plynu“.
poškozeným bratrům Bangovým při- Soud bratrům Bangovým přiznal odškodné ve výši 35 tisíc Bratři Bangové se mají na co těšit, budou mít se mnou tolik
(mls)
znala odškodné v celkové výši 35 tisíc korun, které bude po nabytí právní moci rozsudku přímo soudů, až se z toho zblázní,“ uzavřel Aleš Rozsíval.
korun. „V tomto případě nepochybně
došlo k zásahu do jejich přirozených hodně nepovažuji za nepřiměřené,“ na místě nebyl pravomocný, státní zá- obžalovaného ponechal lhůtu pro
práv a nároky ve výši 15 a 20 tisíc roz- uzavřela Ivona Otrubová. Rozsudek stupce si i vzhledem k nepřítomnosti možnost odvolání.

„Nic nemám, Bangové ode mě neuvidí ani korunu!“

Ochutnejte

Vánoèní prohlídky studentù SOŠPO MEXICKÝ

pøilákaly desítky Prostìjovanù Prostìjov

18011270087

PROSTĚJOV Studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu Prostějov letos připravili hned
troje sváteční prohlídky prostějovských chrámů. Všechny akce byly
hojně navštěvované, z čehož měli
organizátoři pochopitelně radost.
Na adventní prohlídky kostela svatého Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici
navázaly vánoční „svatoštěpánské“
prohlídky hlavního prostějovského

kostela Povýšení svatého Kříže. Poslední průvodcovskou akcí pak byly
„tříkrálové“ prohlídky bývalého klášterního kostela Milosrdných bratří.
„Mile nás překvapil velký zájem. Na
dvě prohlídky přišla stovka zájemců,“
sdělil ředitel školy Marek Moudrý.
Studentky SOŠPO návštěvníky seznámily s historií a interiérem tohoto
barokního chrámu. Opomenuty nebyly nádherné fresky zobrazující ži-

vot a smrt sv. Jana Nepomuckého
od prostějovského malíře Jana Sebastiniho. Prohlídky byly doplněny
také povídáním o Vánocích. „Další
příležitost k návštěvě tohoto chrámu
bude kolem svátku svatého Jana Nepomuckého, který je v květnu. Rádi
bychom také veřejnosti v červnu otevřeli kostel svatého Petra a Pavla a na
podzim městský hřbitov,“ sdělil plány
na tento rok Marek Moudrý. (red)
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PROSTĚJOV Mexiko, Mozaika
a Roxana G. Lopez - to jsou tři věci,
které společně fungují v Prostějově
už nějaký ten rok. Mexická rodačka
sem vždy přijede s nějakou tamní
kulinářskou delikatesou, kterou
s ostatními ukuchtí a následně ji
všichni společně snědí. Tentokrát
přiváží tematicky se hodící recept
na chléb Tří králů. Nenechejte tedy
své chuťové buňky na holičkách,
zajděte toto úterý 16. ledna v 17:00
hodin do Multikulturního klubu
Mozaika v Raisově ulici a nechte se
inspirovat mexickou kuchyní.
Rosca de Reyes. Že nevíte, co to je? Jde
o sladký chléb připravovaný na den Tří
králů. Tradice pochází z Mexika, a jak se
takový chléb peče, ukáže v Prostějově
Mexičanka Roxana G. Lopez při pravidelně pořádaném kulinářském podvečeru v Mozaice. „Mexická rodačka nám
tentokrát předvede přípravu tradičního
sladkého chleba, který se v zemích Latinské Ameriky peče 6. ledna na připomínku příchodu tří mudrců z Východu,
kteří se přišli poklonit narozenému králi
a spasiteli Ježíši,“ osvětlují pořadatelé akce.
A na závěr příchozí ochutnají výsledky
svého kulinářského umění.
K tomuto sladkému pečivu se navíc váží
i některé tradice nebo rituály. Třeba se do
něj zpravidla zapékají malé postavičky
z umělé hmoty, které symbolizují Ježíška.
A ten, kdo umělohmotnou postavičku
najde, pak musí na Hromnice připravit
pro všechny zúčastněné tamales (pokrm z kukuřičného těsta - pozn. red.). Ale
o všech zvycích, které se k tomuto svátku
v Mexiku váží, už vám poví samotná Roxana. Tak neváhejte a běžte si rozšířit své
obzory!
(tem)

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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DIVÍŠEK, NOUZA,
DRTINA I KOLÁ
uzav#eli nové smlouvy u Jest#áb
Marek
a
SONNEV
VEND
D

2x foto: archív Ve erníku

PROSTĚJOV Vedení hokejového oddílu LHK Jestřábi Prostějov oficiálně oznámilo,
PRO
o, že
podepsalo
nové kontrakty pro příští sezónu 2018/19 se čtveřicí hráčských opor Tomáš
pod
máš
Divíšek
(vlevo), Tomáš Nouza (vpravo), Marek Drtina a Daniel Kolář. Současně vznikla
Div
kla
s extraligovými
Pardubicemi dohoda o střídavých startech jiných
ex
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33
plejerů
plej ven i dovnitř hanáckého klubu ve zbytku tohoto ročníku.

Berdych kosil favority Debut dvou volejbalových nadějí VK

jako zamlada

rubriky
Terezy Slavíkové a Anety Weidenthalerové Večerníku
TREVISO, PROSTĚJOV Hned
dvě premiéry mezi dospělými si
střihly mladé volejbalistky VK
Prostějov v rámci prestižního
utkání Champions League na palubovce Imoco Conegliano. Debut absolvovaly klubové odchovankyně a věkem ještě juniorky
Tereza Slavíková i Aneta Weidenthalerová, byť každá jinak.
Pro Slavíkovou šlo o první duel evropské Ligy mistryň, během kterého

se reálně dostala do hry. Naskočila
přitom opakovaně ve druhém, třetím
i čtvrtém setu, vždy na několik výměn.
„Terku jsme neměli vedenou jako libero, tím pádem střídala na přihrávku
a do pole v zadním postavení, jakmile
naše obrana přestala dobře fungovat.
A na svůj věk si vedla výborně,“ ocenil
hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
Weidenthalerová pro změnu absolvovala svůj zcela úvodní mač v kádru
ženského „A“-týmu Prostějova. Sice

nenastoupila, ale hned se jednalo o tak parádní mezinárodní špíl!
„Na zápasy Champions League je
povinností mít minimálně dvanáctičlennou hráčskou soupisku. Proto
po čerstvém odchodu Sáry Cruz do
Ameriky musela s námi do Trevisa
jet Aneta brzy poté, co s mančaftem
začala trénovat. Ona každopádně
má zajímavý potenciál a aspoň nasbírá pro ni cenné zkušenosti,“ řekl
Čada.
(son)

Eská+ko jeden debakl ušt d#ilo,
Na supertiebreakové exhibici v Melbourne panovala uvoln+ná nálada.
Foto: internet

MELBOURNE, PROSTĚJOV
Parádní večer zažil v melbournské Aréně Margaret Courtové
Tomáš Berdych. V přípravě na
Australian Open v exhibici Tie
Break Tens pro osm pozvaných
tenistů nenašel přemožitele
a získal šek na 250 000 dolarů.
Česká jednička zdolala v takzvaných
supertie-breakových
zápasech hraných na deset
vítězných výměn tři elitní
soupeře.
„Byl to skvělý večer. Zahrál jsem
si dobrý tenis a užil si to. Skvělá
příprava. Nebylo by špatné,
kdybych
podobně
vyhrával
i v průběhu grandslamu,“ komentoval výsledky spokojený Berdych.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

V průběhu bleskového turnaje porazil ve čtvrtfinále domácího Nicka
Kyrgiose 10:8 a následně Kanaďana
Milose Raonice 11:9. Ve finále
narazil na Rafaela Nadala, kterému
nedal šanci. Španěl v rychlém zápase uhrál pouze pět míčů. „Byly
to krátké, ale opravdu ostré zápasy.
Nikdo se nešetřil, k vidění byla celá
řada skvělých výměn,“ poznamenal
k průběhu podniku Berdych.
V pavouku byl i Srb Novak
Djokovič, který se stejně jako
Nadal vrací na kurty po zdravotní
pauze, ale hned ve čtvrtfinále ho
zastavil domácí veterán Lleyton
Hewitt. Účast na poslední chvíli odřekl Švýcar Stan Wawrinka,
kterého trápí zraněné koleno. (lv)

➢

druhý inkasovalo
PROSTĚJOV Zajímavým vstupem do zimní přípravy na třetiligové jaro prošli fotbalisté 1.SK Prostějov.
Vše začalo tím, že kvůli odstoupení Widzewu Lodž
z Tipsport ligy 2018 se doslova na poslední chvíli měnil
jejich zápasový program uprostřed uplynulého týdne.
Nakonec Hanáci místo zrušeného střetnutí s polským celkem plánovaného na středu nastoupili o den později proti
turnajovému náhradníkovi z Valašského Meziříčí. A jednoho ze svých soupeřů v MSFL rozstříleli spíš hokejovým
poměrem 7:2!
„Na to, že šlo o první zápas po prosincové pauze, jsme odehráli velice dobré utkání, takže jsem spokojen. Ve druhém
poločase jsme prostřídali velké množství hráčů, většinou
dorostenců, ale na kvalitě hry se to neodrazilo,“ pochvaloval si drtivé vítězství trenér eskáčka Oldřich Machala.
V sobotu pak jeho mužstvo narazilo přátelsky na tým zcela jiné, mnohem vyšší úrovně. Byla jím Sigma Olomouc
coby momentálně bronzový soubor elitní HET ligy ČR.
Roli outsidera tudíž plnila prostějovská družina a hned si
sama vyzkoušela, jaké to je utrpět debakl. Krajské derby

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Korfbalistům SK RG Prostějov
se povedlo to, co za několik posledních let dokázal jen málokdo
a zcela výjimečně: porazit Brno!
Jihomoravský výběr KK dominuje
české scéně již řadu sezón, tu současnou nevyjímaje. Přesto jej Hanáci v 6. dvoukole extraligy zdolali
16:14, navíc venku. Dobrá práce!
DEBAKL:
Pro třetiligové mužstvo není žádná
ostuda podlehnout momentálně
bronzovému celku nejvyšší tuzemské
soutěže rozdílem pěti gólů, navíc v přípravě. Přesto fotbalisty 1.SK Prostějov
přátelský výprask 0:5 od Sigmy Olomouc určitě nepotěšil. Alespoň si však
spravili náladu i debaklem uštědřeným,
a to 7:2 Valašskému Meziříčí.
%ÍSLO:

Foto: sigmafotbal.cz

na olomoucké umělé trávě skončilo vysoko 5:0 pro favorizované domácí.
„Přestože Sigma postavila dvě různé jedenáctky, kvalitu
kádru má nesrovnatelnou. Bylo jasné, že prověří naši defenzivní činnost. Dvacet minut to nevypadalo špatně, ale
pak se naplno začala projevovat naprosto jiná úroveň hry
soupeře. Podle mého názoru však výsledek vypadá hůř
než náš odvedený výkon,“ okomentoval obdrženou „rukavici“ prostějovský záložník Martin Hirsch.
Více podrobností o přípravě fotbalistů 1.SK najdete na
straně 29
(tok,son)

JE TO VÁŽN ŠKODA

TREFÍ NKDO JACKPOT?

DKUJEME, ŽE PO ÁDÁTE

Víte, jak se to lidově a dost jadrně říká: kdyby byly
v pr…. ryby, nemusely by být rybníky. Což vyjádřeno slušně a polopaticky znamená, že kdyby, jsou
chyby a obecně není dobré moc řešit, co mohlo nastat v nějaké hypotetické rovině.
Přesto se nemohu ubránit povzdechnutí, jak
ohromná škoda je, že volejbalistky VK Prostějov
v letošní sezóně nehrají CEV Cup a Středoevropskou ligu. Místo toho působí ve výsledkově (téměř)
neřešitelné skupině smrti Champions League
a pouze v českých soutěžích, které musí povinně
ovládnout. Jinak nastane průšvih.
Vím, že tohle téma už jsem od začátku ročníku
2017/18 nejednou rozebíral, ale člověk si zkrátka
nemůže pomoct. Když vidí, jak dobré výkony Hanačky předvádějí v Lize mistryň – a přesto to na giganty jednoduše nestačí. A co by s tak kvalitní hrou
třeba dokázaly v druhém nejvyšším poháru starého
kontinentu.
Podobná lítost mě přepadá při pohledu na prvenství Olomouce v základní části MEVZY. Je to sport
a v něm se stává cokoliv, leč s ohledem na současnou
sílu vékáčka bych jeho případné ovládnutí Středoevropské ligy označil v podstatě za tutovku. KDYBY
tuhle soutěž hrálo. Jak říkám, strašná škoda…

Čtyřikrát do roka se roztáčí velká tenisová ruleta,
jejíž vítězové – ovšem zdaleka nejen oni – berou
sympaticky tučné výhry. Ano, na mysli mám grandslamové turnaje, z nichž jeden právě teď startuje.
Australian Open 2018 na druhé straně zeměkoule
v rozpáleném Melbourne.
Pokud naťukneme šance českých hráčů a hráček
(z nichž mnozí patří či patřili do stáje TK AGROFERT Prostějov) na možný úspěch u protinožců,
vyšší pravděpodobnost postupu do závěrečných kol
logicky směřuje k něžnému pohlaví. Tomu se však
poněkud postavil do cesty laškovně nepřejícný los.
Všechny nasazené plejerky z ČR totiž poslal do stejné čtvrtiny pavouka. Což znamená, že do čtvrtfinále
může projít jediná ze čtveřice Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová. Není
co závidět, jestli se holky vybijí navzájem mezi sebou.
A na kterou z nich vsadit? Toť úplná loterie.
Co se prostějovských mužů pod oceánským sluncem týče, sázky na ně nejspíš moc vysoké nebudou.
U Tomáše Berdycha při vší úctě k jeho exhibičnímu
supertiebreakovému triumfu zatím nic nenasvědčuje opuštění průměru, o Jiřím Veselém navzdory
čtvrtfinále v Aucklandu ani nemluvě. Třeba se ale
kluci nečekaně blýsknou.

Sportovat se dá různě. Třeba zaběhat si nebo zaposilovat můžete úplně sami, nikoho a klidně i nic k tomu
nepotřebujete. U týmových odvětví už to tak jednoduché není, neboť musíte sehnat minimálně několik
dalších nadšenců, kteří si s vámi fotbal, hokej, basketbal, volejbal, florbal atd. zahrají.
Obecně nebrání v provozování sportu nikomu žádné překážky, pokud samozřejmě máte místo, kde
to pořádně rozbalit. K prostému pohybu na různé
způsoby v každém případě nejsou nutně potřeba
žádné oficiálně zorganizované akce, závody, utkání
nebo soutěže. Přesto je chci na tomto místě chválit
a vyzdvihovat, protože uznejte: vyřádit se proti soupeřům, když o něco fakt jde, je většinou mnohem
lepší, než někde šolichat sám či dokola opakovat
srandamače. A má to náboj, grády.
Na samotném konci minulého a hned zkraje nového
roku se takových akcí uskutečnila na Prostějovsku
celá řada, osobně jsem byl na dvou z nich (Silvestrovský běh 2017, ZLATÁ BRÁNA 2018). Organizátorům úplně všech takových sportovních klání – hlavně těch nevýdělečných – chci touto cestou aspoň
symbolicky moc poděkovat. Za to, že pořádají, aniž
by z toho finančně jakkoliv profitovali. Dobrý pocit
udělat radost sobě i druhým je často víc než peníze.

7

Sedmé místo v našlapané tabulce
Kooperativa NBL drží po sobotním vítězství 96:86 v Jindřichově
Hradci basketbalisté BK Olomoucko, a sice s minimální ztrátou
na několik družstev před nimi.
VÝROK:
„HODN JSEM
DEBATOVAL
S RODINOU, JESTLI
V PROSTJOV
Z!STAT, NEBO NE.
ROZHODLO, ŽE JSEM
TADY SPOKOJENÝ.“
Hokejový útočník LHK JestřábiTomáš Nouza o uzavření nové smlouvy
na Hané pro příští sezónu 2018/19
KOMETA:

TOMÁŠ BERDYCH

From zero
ero to hero, řeečeno anglicky.
glicky. Minulee
jsme tu prostějovské-ho tenistu
stu kritizovalii
za brzké
zké vypadnutí
vypadnuutíí
v Dauhá
há – a onn
vzápětí vyhráll
exhibiční
ní super-tiebreakový
kový turr-naj v Melbourne.
elbourne.
e..
Tak hlavně
avně aaťť
formu ukáže teďď
na grandslamu!
dslamu!
Foto: internet
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ANKETA SPORTOVEC MÌSTA PROSTÌJOVA POTØINÁCTÉ!

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

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

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

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

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

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

klub. Nominací však může být i mimořádný
počin v duchu fair play.
^WKZdKsE1,s 
WZK^d :Ks^<|,D/1
kategorie, ve které se nominujícím nekladou
žádné překážky. V souladu s duchem ankety by se mělo jednat o sportujícího občana
města Prostějova, příp. člena prostějovského
klubu. Hvězdou prostějovských médií může
být sportovní celebrita plnící řádky novin,
ale rovněž i sportovec a sportovkyně, kteří
jsou populární na sociálních sítích a jakýmkoliv způsobem napomáhají k popularitě
svého odvětví, ať je to již díky sportovním
kouskům, kterých se dopustili, či jen svým
půvabem.
Anketa je vedena zvlášť, a to prostřednictvím mediálních partnerů komise, kterými
jsou Prostějovský večerník a Prostějovské
novinky. Hlasování je možno prostřednictvím webu komise www.skmpv.cz.
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Ve znamení sedmy a bůra
duel skupiny se musel o den odložit.
Jednoduchá domluva nebyla ani v případě přátelského sobotního utkání na
Sigmě. To mělo mít původně výkop
v 11 hodin, soupeř ovšem přišel s žádostí posunout začátek na devátou
hodinu ranní! „Tenhle nápad jsme
zdvořile odmítli, kluci přece nebudou
vstávatmálemošestéhodiněnazápas!“
zaznělo z prostějovského klubu. Nakonec se podařilo usmlouvat aspoň lehce
kompromisní půl desátou. Ve stínu

těchto tahanic tak trochu zůstala samotná sportovní stránka.
Jak už Večerník avizoval, v kabině se
po téměř dvouleté přestávce objevila
usměvavá tvář Jana Koudelky, který
v obou zápasech sice neskóroval, ale
bohatě potvrdil formu, kterou má z malých fotbalových forem. „Koudelka je
univerzální hráč, může nastoupit na
kraji zálohy, pod hrotem i na hrotu, takže jeho příchod určitě zvýší konkurenci
na těchto postech,“ pochvaloval si trenér
Oldřich Machala.
Příležitost zahrát si s kvalitními soupeři
dostalo také nezvykle velké množství
dorostenců. Není se co divit, dorůstají
fotbalově kvalitní ročníky. Zařazení Kvapila si vynutily zdravotní potíže brankáře Neorala, na stoperu vyrůstá kvalitní
nástupce v podobě vysokého Popelky,

Po krátké pauze přišly chvíle hostujícího celku. Šteigl dostal přihrávku za
obranu, jeho přízemní střelu ovšem
domácí brankář vytěsnil na roh. O pět
minut později se opřel do rány Fládr,
jak je jeho zvykem, ovšem míč těsně
míjel pravý horní roh branky.
Po několikerých střídáních už vzal
obraz hry za své, eskáčko se neprosadilo ani z několika slibných standardních situací. Zato pět minut před koncem Sigma využila rohový kop, na
který si naskočil Yunis, který si naběhl
do volného prostoru a na jeho prudkou hlavičku střídající Kvapil nestačil
adekvátně reagovat.
Zápas tak skončil jednoznačným výsledkem, který následně podtrhla ještě výraznější porážka 0:7, kterou si ze
Sigmy veze Hlučín.
(tok)

SK Sigma Olomouc
1.SK Prostìjov
5:0 (4:0)
Branky: 21. a 43. Moulis, 35. a 40.
Řezníček, 85. Yunis
SK Sigma: Gröger – Surzyn, Polom (46. Kotouč), Jemelka, Vepřek
(60. Zifčák) – Moulis, Texl, Kalvach, Falta – Řezníček (70. Yunis),
Manzia (60. Zlatohlávek).
Trenér: Václav Jílek.
1.SK Prostějov: Jícha (70. Kvapil) – Machynek (78. Smékal),
Sus, Rus (73. Popelka), Sečkář –
Píchal (67. Zapletal), Fládr (67.
Marčík), Langer, Šteigl (56. Hirsch) – Koudelka (56. Petržela) –
Hapal.
Trenér: Oldřich Machala.

PROSTĚJOV Takto stručně by šel shrnout úvodní týden zimní
přípravy fotbalistů 1.SK Prostějov. Ti po pondělním startu přípravy
ve čtvrtek v zimní Tipsport lize jednoznačně přehráli náhradníka
z Valašského Meziříčí, v sobotu ale nestačili na olomouckou Sigmu,
která ve dvou zápasech s týmy MSFL prostřídala svůj široký kádr.
Další „anglický“ týden čeká Machalovy svěřence hned vzápětí, ve
středu a v sobotu hrají další dva zápasy skupiny D Tipsport ligy.

TOMÁŠ KALÁB
Start přípravy nebyl jen hodně ostrý, ale
i poněkud chaotický, nikoli vinou prostějovského týmu. Teprve v pondělí se
aktéři skupiny D Tipsport ligy dozvěděli o odstoupení polského zástupce Widzewu Lódž, kterého nahradil účastník
MSFL Valašské Meziříčí. Ten měl
ovšem už na středu plánován přípravný
zápas s Baníkem Ostrava, takže úvodní

o kvalitách Marčíka či Jašíčka nepochybuje nikdo, kdo sleduje prostějovský
dorostenecký fotbal.
Ve velmi dobrém světle se v prvním
zápase projevili Zapletal a především
Fládr, který alternoval spíše na místě,
kde hrává Pančochář, a tato pozice mu
náramně vyhovovala. Po podzimních
zdravotních problémech se rozehrávají
Hirsch a Píchal. „Konečně jsem si pořádně zaběhal. Cítím se dobře, škoda
jediné branky, mohl jsem přidat víc,“
svěřil se talentovaný útočník po zápase
s Valašským Meziříčím.
Pokud stejný přístup, který lze na třetiligové poměry v určitých pasážích nazvat
totálním fotbalem, předvedou hráči i ve
zbývajících dvou zápasech skupiny D,
nemusí být účast Prostějova ve „final
four“ na Vyšehradě vůbec nereálná.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Mí z kopaky ZdeMka Fládra ( . 17) neomyln+ míí za záda brankáe Rohela.
Foto: Tomáš Kaláb

První polo+as se Sigmou rozhodl Proti ValMezu ofenzivní smršť

PROSTĚJOV Prvních dvacet
minut držel lídr třetí ligy krok
s třetím týmem ligy první. Do
poločasu bylo už 4:0 a hra zcela
logicky i vlivem množství střídání
ztratila tempo. Hosté se čestného
úspěchu přes některé dobré šance
nedočkali.
Úvod zápasu byl v režii Sigmy, hosté
se dostali ke slovu zejména díky aktivnímu Koudelkovi, Šteiglova střela ze
střední vzdálenosti postrádala razanci. Neprosadil se ani Píchal v hodně
slibné pozici. Po dvaceti minutách
hry si Moulis s notnou dávkou štěstí
narazil na hranici šestnáctky s Řezníčkem a umístěnou střelou k tyči otevřel
skóre.
Těsně před vypršením půlhodiny hry
si Manzia rozvzpomněl na své africké
kořeny a agresivně dohrával míč kontrolovaný brankářem Jíchou, který
musel být ošetřován pro krvavé zranění a lehčí otřes mozku. Po dalších
pěti minutách odcentroval Kalvach
na Řezníčka, který si našel místo před
brankou a hlavičkou překonal Jíchu.
Krizová pro Prostějov byla poslední
pětiminutovka první půle. Nejprve
se centr zastavil o jednoho ze stoperů a Řezníček pohotově uklidil míč
k tyči, poté Řezníček přenechal balón
volnému Moulisovi, který zavěsil pod
břevno Jíchovy branky.

FRÝDEK-MÍSTEK Chcete vidět stoprocentní plnění pokynů
trenérů 1.SK Prostějov? Pak si
zajděte na přátelské či přípravné
utkání. S výkonem svých svěřenců
v úvodním zápase skupiny D zimní
Tipsport ligy mohl být trenér Oldřich Machala navýsost spokojen.
Sedm gólů v síti třetiligového soupeře musí potěšit každého kouče.
Úvodní dvacetiminutovka byla ve
znamení prostějovské ofenzivy, v níž
dominoval Michal Zapletal. Ten už
po čtyřech minutách vyslal kolmicí
do brejku Koudelku, tomu ale v rozhodující chvíli míč od kopačky ukopl
soupeřův obránce. Po chvíli však Hapal našel vlevo Píchala, ten naservíroval míč před branku a Zapletal otevřel
skóre.
Gólmana Rohela po Sečkářově akci
vyzkoušel Koudelka, aktivita směrem dopředu však otvírala skuliny
ve vlastní obraně. Do ní se vřítila
útočná vozba soupeře a zkušený SkOldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
warczek před brankářem Jíchou ne„Odehráli jsme velmi těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. Utkání pro mě
bylo hodně poučné, soupeř byl silovější, byl víc na míči, nedostupovali jsme zaváhal.
důsledně soupeře, z těchto situací se musíme poučit. Dost mě mrzí naše Vyrovnaný stav vydržel pouhé čtyři
nevyužitá šance za bezbrankového stavu. Kdyby ji Píchal využil, mohl být minuty. Píchalovu nabídku prodlouprůběh zápasu jiný, i když bychom samozřejmě prohráli, o tom není pochyb. žil z voleje na Rohela Hapal, gólmaV druhém poločase už Sigma nehrála naplno, ale vystřídali jsme hodně novi Valachů míč vypadl a dobíhadorostenců, kteří rozhodně nezklamali. Sigma proti nám postavila kvalitnější jící Zapletal jej dopravil podruhé do
tým než později proti Hlučínu, takže to byla pro naše hráče opravdu dobrá branky. Aktivní Píchal se prosadil
škola.“
hned vzápětí po zdařilé kombinační
akci, na jejímž konci se ocitl sám před
Rohelem. Po půlhodině hry vybojoval míč Koudelka, posunul Langerovi
dostávám větší prostor. Vždycky jde  V zápase byly k vidění nevídané a ten zvýšil na rozdíl tří branek.
ve hře ještě o kousek štěstí. V obou akce na jeden dotek, rozdíl oproti
případech jsem zavíral zadní tyč, což soutěžnímu utkání je asi markantní?
se vyplatilo, protože se mi tak poda- „Hráč takový zápas vnímá úplně
jinak a je to pozitivní šance na sebe
řilo dvakrát skórovat.“
 Utkání bylo hodně jednoznač- upozornit. V mistrovském utkání
né, což se asi před výkopem oče- máte stále na paměti, že jedinou ztrákávat nedalo?
tou míče můžete rozhodnout o ztrá„Snažili jsme se být aktivní a hodně tě tří bodů. Kdyby to takto fungova- FRÝDEK-MÍSTEK V prvním
utkání přípravy se v dobrém světle
držet míč. To se nám podařilo. Na lo i v sezóně, nikdo by se nezlobil.“
soupeři se nutně muselo podepsat  Jak se osobně těšíte na Sigmu? ukázala zatím jediná zimní posivčera odehrané utkání s Baníkem. Po- „Pro nás je to velká motivace se uká- la, v Prostějově dobře známý Jan
dařilo se nám dodržet pokyny trené- zat proti kvalitním prvoligovým hrá- Koudelka. Večerník se pochora, hodně nám pomohly dvě úvodní čům, takže se všichni určitě těšíme. pitelně zajímal o první dojmy ze
jednoduché branky. Jakmile jsme dali A budeme se snažit, aby výsledek byl staronového působiště, plány do
na 3:1, bylo prakticky po zápase.“
budoucna i o vzpomínky z nedávco nejlepší.“
ného televizního natáčení.

Pozápasové hodnocení trenér)

Michal Zapletal se moc t šil a byly z toho dv branky
FRÝDEK-MÍSTEK
Vynikající
vstup do sezóny! Záložník Michal
Zapletal dvakrát nasměroval spoluhráče k pozdějšímu výraznému
vítězství. Nejprve otevřel skóre
zápasu a po soupeřově srovnání
přidal opět vedoucí branku.

TOMÁŠ KALÁB
 Aktivitu prvních deseti minut
jste korunoval dvěma brankami,
jak moc byly důležité?
„Těšil jsem se asi jako všichni na začátek zimní přípravy. Pro mě je navíc
důležité, že v přípravných zápasech

TOMÁŠ KALÁB

 Po podzimních zdravotních potížích jste si mohl zahrát proti Sigmě,
jaké máte z utkání pocity?
„Bylo jasné, že utkání bude od toho čtvrtečního diametrálně odlišné. I přesto, že

TJ Valašské Meziøíèí
1.SK Prostìjov
2:7 (2:4)
Branky: 16., 37. Skwarczek – 10.,
20. Zapletal, 22. Píchal, 31. Langer,
55. Rus, 84. Fládr, 86. Hapal
Rozhodčí: Vojkovský – Kotík,
Boček; bez ŽK. Diváci: 30.
TJ Valašské Meziříčí: Rohel –
Václavek (66. Vychodil), Šulák,
Drozd, Vychodil (46. Bělíček) –
Byrtus (71. Bayer), Behan, Skwarczek (46. Wludyka), Kiška (78.
Gajdoš), Furmánek – Výmola.
Trenér: Michal Hubík.
1.SK Prostějov: Jícha (62. Kvapil)
– Hirsch (69. Jašíček), Sus (62. Popelka), Rus, Sečkář – Píchal (62.
Machynek), Fládr, Langer (46.
Petržela), Zapletal (55. Marčík) –
Koudelka (69. Smékal) – Hapal.
Trenér: Oldřich Machala.

Pozápasové hodnocení trenér)
Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Na to, že šlo o první zápas po prosincové pauze, jsme odehráli velmi dobré utkání, takže jsem spokojen. V druhém poločase jsme prostřídali velké
množství hráčů, většinou dorostenců, ale na kvalitě hry se to neodrazilo. Zápas jsme odehráli hlavně směrem dopředu, ale i defenzivní práce se mi líbila.
Byla tam některá okénka, ale to ještě vyladíme. Takovou kanonádu jsem určitě
nečekal, Valašské Meziříčí má dobré mužstvo, včera hráli zápas s Baníkem, což
se možná trochu projevilo. Potěšila mě hra Zdeňka Fládra, rozehrával většinu
akcí, dal krásný gól, posílal velmi dobré přihrávky za obranu. Za pochvalu stojí
výkon celého mužstva od gólmanů až po Hapala, který dřel na hrotě. Ve velmi
dobrém světle se uvedl Koudelka, dorostenci prokázali svůj potenciál. Musíme pracovat neustále na psychice hráčů, aby se tyto výkony přenesly i do
mistrovských zápasů.“

„Hlavn/ hrát dopedu,“
p#eje si navrátilec Jan Koudelka

„Podívat se do Prahy by bylo super,“ TOMÁŠ KALÁB
pemýšlí o Tipsport lize Martin Hirsch  Přestože se říká, že dvakrát do
PROSTĚJOV Po návratu ze Sigmy
stojí teď před Machalovými svěřenci
dva zápasy Tipsport ligy, které rozhodnou o konečném umístění ve
skupině D. Jak říká záložník Martin
Hirsch, možnosti jsou otevřené a při
zopakování dobrého výkonu nemusí
být nereálná šance se podívat do Prahy na závěrečnou fázi soutěže.

Ještě do poločasu korigoval stav opět
Skwarczek, který předvedl skvělou
kopací techniku a trefil se z přímého
kopu. Minutu předtím Jícha reflexivně zneškodnil Václavkovu hlavičku.
Po změně stran oba trenéři využívali
možnost sedminásobného střídání,
prostějovská kanonáda ovšem pokračovala.
Střelou ze střední vzdálenosti to
poněkud nezvykle zkoušel Sečkář,
jeho trefa pod břevno Rohela řádně
protáhla. Ukázkovou akci na jeden
dotek vzápětí zakončil hlavičkou
Rus. V samotném závěru posunuli
Hanáci výsledek do polohy exhibice. Fládr zvedl Skwarczekem hozenou rukavici a z přímého kopu
zvýšil na 6:2, čtyři minuty před
koncem se po Marčíkově brejku
trefil s potřebnou dávkou štěstí
i Hapal.

postavili dvě jedenáctky, kvalitu kádru
mají nesrovnatelnou. Proti ValMezu
jsme si s chutí zaútočili, teď bylo jasné,
že prověříme defenzivní činnost. Dvacet minut to nevypadalo špatně, pak se
naplno začala projevovat naprosto jiná
úroveň hry Sigmy. Nemůžeme si z porážky dělat bůhvíjak těžkou hlavu, i když
poučení si vzít musíme. Podle mého
názoru výsledek vypadá hůř než předvedená hra.“
 V Tipsport lize jste si zase odzkoušel pozici krajního záložníka...
„Při našem systému hry se s Lubou Machynkem na beku hodně točíme. Chvíli
útočí obránce, zatímco já se vracím do

obrany, obě pozice se hodně prolínají. Já
se taky snažím útočit z pozice obránce,
trenér nás k tomu ostatně hodně nabádá.“
 Jaké vidíte šance na postup do závěrečných bojů Tipsport ligy?
„Poprad vůbec neznáme, takže uvažovat o prvním místě zatím není úplně na
místě, i když stát se může všechno. První
krok jsme udělali, není důvod to nezkusit. Pokud budeme hrát stejně ofenzivně
na jeden dotek i proti Popradu, můžeme
jej klidně zaskočit, to samé i proti domácím. Podívat se do Prahy by bylo super,
všichni to máme v hlavách, že taková
možnost existuje, proč to nezkusit.“

stejné řeky nevstoupíš, Vy jste se
do Prostějova po nějaké době vrátil. Jaké máte první dojmy?
„Já nemám problém se vrátit tam, odkud jsem odešel bez problémů. Jsem
rád, že jsme se domluvili, a doufám,
že se mi v jarní sezóně bude dařit.
Tedy nejen mně, ale i celému týmu.
Důležité bude, aby byly všichni zdraví, protože se bude hrát o postup, takže je potřeba, aby tým byl pospolu.“
 Máte za sebou první zápas přípravy, jak jej hodnotíte?
„Fakt, že jsme dnes vyhráli, je dobře.
Odstartovat přípravu vítězstvím se
vždycky cení. Hrát na umělém po-

vrchu je těžké, skoro každý s tím má
nějaké problémy. Takže podle mě
jsou všichni rádi, že jsme to zvládli.
V sobotu nás čeká další zápas a to už
bude úplně o něčem jiném.“
 Tým se za dobu Vaší nepřítomnosti mírně obměnil, jak si rozumíte se spoluhráči?
„Ke změnám došlo, přesto se ale
vesměs se všemi znám. Z mé strany
žádný problém nebyl. Je důležité, že
se zapojují mladí hráči z dorostu, že
kádr v přípravě je široký a je možné se
prostřídat.“
 Hrál jste na postu podhrotového útočníka, hodně hrajete krajního záložníka, ve Vyškově jste byl
vyloženě v útoku, kde se cítíte na
hřišti nejlépe?
„Hlavně při hře dopředu. (smích)
Hned na začátku jsem trenérům říkal,
že mi nevadí, na jakém místě budu
hrát, hlavně když budu hrát. Kam mě
trenér v zápase postaví, tam se budu
snažit odvést svoji práci.“
 Bezprostředně po šampionátu
v malé kopané se mluvilo o nabídce do americké soutěže, jak to
v současné době vypadá?

Foto: Tomáš Kaláb

„Zájem z americké strany je, vytvořili
jsme hráčské profily se statistikami,
které jsou poslány potenciálním zájemcům. Rozhodně nejde o aktuální
záležitost, spíše až na příští sezónu.
Já v tuto chvíli nic neřeším, ostatně
máme na to lidi, kteří to řeší za nás.“
 Natáčel jste s ikonou sportovního zpravodajství Robertem Zárubou, jaké máte vzpomínky?
„Robert Záruba je super chlap. Bylo
fajn, že nešlo o přímý přenos, takže pokud se něco nepovedlo, tak se
prostě natáčení stoplo a jelo se znovu.
O to víc jsem si tuto příležitost užil.
Zase jsme tímto pomohli propagaci
malého fotbalu, který se za poslední
roky určitě dostal do povědomí.“
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TABULKA DOMA

Klenovice 7
Pivín
7
Troubky
7
Ústí „B“
7
Lipník
8
Haná PV 7
H. Mošt/nice 7
Radslavice 7
Smržice 7
Tova&ov
7
Želatovice „B“ 6
Kojetín „B“ 7
Vrchoslavice7
Újezdec
6

9 – David Trajer (Pivín), Tomáš Kantor (Kojetín „B“), 8 – Michal Jemelka
(Radslavice), Josef Stokláska (Újezdec),
7 – Vít Gajdošík (Vrchoslavice), Ondřej
Baďura, Milan Jiruše (oba Tovačov).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

18 – Radek Štěpánek (Klenovice na
Hané), Lukáš Kovařík (Lipník nad
Bečvou), 17 – Patrik Gábor (Haná
Prostějov), 16 – Tomáš Stískal (Troubky),
14 – Petr Holoubek (Ústí „B“), 11 – Jiří
Kalandřík (Smržice), 9 – Tomáš Hradil
(Vrchoslavice), David Trajer, 8 – Jaroslav
Svozil (oba Pivín), Zdeněk Zezula (Kojetín
„B“), Jan Šnejdrla (Ústí „B“).
Hattricky:
4 – Radek Štěpánek (Klenovice), 3 Patrik Gábor (Haná Prostějov), 2 – Tomáš
Stískal (Troubky), 1 – Tomáš Hradil (Vrchoslavice), David Trajer, Jaroslav Svozil (oba
Pivín), Lukáš Kovařík, Karel Domes (oba
Lipník), Petr Holoubek, Jan Šnejdrla (Ústí
„B“), Josef Stokláska (Újezdec), Michal
Ďopan (Horní Moštěnice).
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TABULKA VENKU

Ústí „B“
7
Lipník
6
Troubky
7
Kojetín „B“ 7
Klenovice 7
Haná PV
7
Želatovice „B“ 8
Smržice
7
Újezdec
7
Tova&ov
7
Radslavice 7
Vrchoslavice 6
H. Mošt/nice 7
Pivín
7

pokraèování
hodnocení 1.B tøídy
najdete v pøíštím vydání
Prostìjovského Veèerníku

1 – celkem 18 hráčů, mj. Martin Pospíšil
(Pivín), Adam Prášil, Tomáš Dadák, Martin César (všichni Klenovice), Radovan
Světlík, Michal Čermák, Jakub Novák
(všichni Haná Prostějov), Tomáš Coufalík (Vrchoslavice).

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:

1278 – Ladislav Zemánek, Jakub Matyáš,
Michal Jemelka (všichni Radslavice),
1276 – Marek Fürst, Martin Svozil (oba
Pivín), Michal Bagar (Ústí „B“), 1275 –
David Klimeš (Klenovice), Daniel Šebák,
Michal Ďopan (oba Horní Moštěnice).

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

Foto: archív Ve erníku

Kaufem číslo jedna se ukázalo angažování
Radka Štěpánka. Tento osmadvacetiletý
snajpr zatím přiváděl k zoufalství brankáře v okresních bitvách, i o patro výš se ale
úspěšně aklimatizoval.
„Radek je hráč, který může hrát na hrotu
sám, a při našem rozestavení tam také hraje sám. Je fyzicky velice dobře připravený,
je to i jeho práce. Nevypustí souboj a měl
jsem pocit, že ho fotbal nesmírně baví
a chce se stále zlepšovat. Kluci ho zezadu
výborně doplňovali a on je i díky nim jedním z nejlepších střelců soutěže,“ mohl si
mnout ruce Horák.

Støelec nalezen

KLENOVICE NA HANÉ Za dva
a půl roku už stihl Vladimír Horák
(na snímku) v Klenovicích mnohé.
Nejprve neodvrátil sestup z I.A třídy, posléze dovedl tým k poklidnému středu tabulky v I.B třídě a nyní
v této soutěži útočí na postupovou
pozici. Na podzim oplývali jeho
svěřenci velkou střeleckou potencí
a také směrem dozadu patřili k tomu
nejlepšímu, díky deseti výhrám
a jednomu penaltovému rozstřelu si
ve druhé polovině uplynulého roku
dokráčeli ke třetí pozici, jen čtyři
body za vedoucí rezervou Ústí.
„Dalo by se říct, že až tak dobré jsem to nečekal. Přišli tři hráči a letní příprava je krátká, navíc máte dovolené, takže každý z nich
odehrál snad jen jeden zápas a šli jsme do
mistráků. Ale vzhledem k tomu, jak jsme
hráli na jaře a jak jsme posílili v létě, tak si
myslím, že na špici momentálně patříme,“
přemítal velitel aktuálně nejlepšího regionálního souboru v nejnižší mužské krajské
soutěži.
Ani on tak nepopírá, že byl zpočátku velice
příjemně překvapen. „Velký vliv na naše
úspěchy měl první zápas v Ústí. Tam se
normálně nevyhrává, nám se to ale podařilo. Výsledek 2:0 nás celkem nakopl a pak
jsme se vezli na vítězné vlně,“ připomněl
následné zdolání Horní Moštěnice 6:1
a po prohře v Lipníku dalších pět plných
bodových zisků v řadě.

Posun vzhůru se podepsal i na atmosféře
v kabině, dávno zapomenuty jsou předešlé
neúspěchy. „To je neporovnatelné! Dříve
se to scházelo a nějak odtrénovalo, teď ale
kluci přijdou nažhaveni a chtějí trénovat.
Mají zájem trénovat a těší se na každý zápas. V I.A to bylo ukecávání, aby vůbec
šel někdo hrát a dali jsme jedenáct lidí na
zápas,“ vybavuje si. A zmínil dovětkem
jednoho hráče, který udělal za poslední
dobu velký pokrok. „Třeba Adam Prášil
toho dřív moc nenahrál, teď hraje stopera.
Je pravda, že má před sebou silnou zálohu,
je ale mladý a vede si dobře. Klasicky na
tomto postu hrají zkušení, on ale dostal
šanci a je vidět, že sebevědomí mu narostlo

Všichni chtìjí trénovat

ižně
Právě střelce hledali dlouhou dobu jižně
věstod okresního města podobně jako pověstnou jehlu v kupce sena, před rokem sice
hruměl Marek Borovský dobrý průměr zhruba dvou branek na tři zápasy, naskočil však
řišel
jen do čtrnácti utkání. Až nyní zdá se přišel
obávaný a spolehlivý střelec.
„Překvapení to je, Radek na sobě ale
ustí
ohromně pracuje a je to vidět. Nevypustí
ozně
ani trénink, jde do všeho naplno a hrozně
vni,
chce. Jak je fyzicky na velice dobré úrovni,
ní.
tak protihráči jsou z něj celkem nešťastní.
zSpoluhráči ho doplňují a on z toho hrozně moc těží,“ chválil Horák.
že
A hrozbou je tak velkou, že se může
yšsnadno ocitnout v hledáčku týmů z vyšbil,
ších soutěží. „Čas ukáže. Radek ale slíbil,
mění.
že zůstává, tak doufám, že se nic nezmění.
Není ani proč měnit. Jsme na špici a můho?
žeme něco dokázat. Co by hledal lepšího?
Může sice zamířit do vyšší soutěže, douvrafám ale, že ne v rozehrané sezoně,“ odvravic.
cel chmurné myšlenky lodivod Klenovic.
dné
Stejně tak v tuto chvíli nezvažuje ani žádné
vuje.
příchody, aktuální stav mu plně vyhovuje.
ržet
„Není potřeba. Pro nás je důležité udržet
mužstvo pohromadě a v dobré náladě,
aby kluci chodili trénovat a vezli jsme se
na vítězné vlně. Nemá smysl mužstvo měnit. Když přijde někdo nový, tak někdo ze
stávajících hráčů vypadne, nerad bych to
dělal. Kluci si sedli,“ nepochybuje.

V součtu ale mohou být v Klenovicích
velice spokojeni, doma mužstvo ztratilo pouze dva body po penaltové prohře
v závěrečném duelu proti Ústí „B“,
vzájemné souboje s tímto soupeřem
tak vyznívají v jejich prospěch. A také
venkovní výjezdy končily zpravidla
plným bodovým ziskem, jednatřicet
bodů a výrazně aktivní skóre jsou toho
jasným důkazem.
V této souvislosti si pozornost
zaslouží Radek Štěpánek a jeho čtyři
nastřílené hattricky, úspěšně mu to
navíc pálilo i v řadě dalších střetnutí.
Velmi dobrým tahem se ukázalo
i angažování Tomáše Dadáka do
středu pole a jistotou byly zadní
řady v čele s gólmanem Davidem
Klimešem.

KOMENTÁØ

Bezbodová střetnutí nakonec nastala
celkem tři – přišlo ještě derby v Pivíně
a jasné skóre 0:4 v Troubkách. Souboj
u „Turků“ se stal pro Klenovické
černou noční můrou, uběhlo sotva pár
minut a už Martin Tydlačka zvyšoval
na 3:0, po přestávce pak Jaroslav
Svozil zkompletoval hattrick a vzápětí
svou čtvrtou brankou zvyšoval již na
6:0, hostům se až těsně před koncem
podařilo lehce korigovat.

Podobně rozradostněni mohou být
i v prostějovské Hané. Jarní premiant
okresního přeboru se vrací po několika
letech zpět do krajských soutěží,
které předtím dobrovolně opustil,
a s částečně omlazeným kádrem se
velice rychle adaptoval. Jeho útočnou
sílu ztělesňoval především Patrik Gábor, mladý střelec dosáhl na sedmnáct
branek včetně tří hattricků.
Také Haná se svých soupeřů nezalekla a dokázala od počátku kráčet po
vítězné stopě. Prví bod ztratila teprve
ve třetím kole a zdoláním Želatovic
„B“, Smržic a Tovačova si udělala
skvělý základ pro další boje, po prohře
v Klenovicích navíc zdolala i Újezdec
a jedenáct bodů z patnácti, o které se do
té doby hrálo, muselo být výrazně nad
očekávání.

Foto Karel Novotný

Poté sice začaly přicházet i porážky
a body už takovým tempem
nepřibývaly, stejně tak se ale týmu
vyhnuly i velká výsledková mizérie a šňůra nepříznivých výsledků.
Třiadvacet bodů je dobrým vkladem do zbytku ročníku, minimálně
o záchranu se v momentálně
pátém celku pořadí strachovat
nemusejí.

Také v "A" skupin+ I.B tídy pinesla vzájemná stetnutí regionálních celk2 adu osobních souboj2.

a chce hrát. To je ale vidět na všech,“ ocenil
přístup celé skvadry.
Zimní přípravu zahájí hráči pod jeho vedením v půlce února, na počátku března se
vydají na soustředění. „Vracet se budeme
čtvrtého a hned o den později sehrajeme
v Prostějově na umělce přípravný zápas
s Kostelcem, pak máme ještě tři zápasy –
Určice, Plumlov a Čechovice,“ vyjmenoval
Horák jízdní řád nesoutěžních střetnutí.
Ve zbytku ročníku by pak rád atakoval
nynější dobyté pozice. „Naším cílem byla
první pětka, to platí. Určitě bych si nechtěl
pohoršit a uvidíme, jak to půjde dál. Na
této úrovni nikdy nevíte, co se stane na
jaře. Budeme se ale snažit mužstvo udržet,
pořádně potrénovat, soustředit se na své
výkony,“ poznamenal a krátce pohovořil
o hlavních konkurentech: „Ústí je jedno
z nejkvalitnějších mužstev, i když s nimi
máme celkem solidní bilanci. Doma jsme
remizovali a u nich jsme vyhráli. Dále Lipník a Troubky, to jsou asi tři nejlepší mužstva. Budeme sbírat bodíky a čekat, jak se
to vyvine. Když skončíme úplně nejvýš,
tak to bude super,“ nezastírá.

P
Právě
vítězství v Ústí mu udělalo velkou
rradost, za nejlepší ze všech by ale tehdejší
vvýkon neoznačil. „Ústí bylo lepší, my jsme
aale hráli velice dobře vzadu a čekali jsme
n
na svou šanci. Ta ve druhé půli přišla, dali
jjsme z brejku dvě branky, zase jsme to zavvřeli a pro Ústí to byl takový zápas, že oni by
aani za dva dny gól nedali a my bychom jim
vvždy nějakou branku vstřelili. Měli jsme
šštěstí, uhráli jsme tři body a nakoplo nás to,“
zzavzpomínal. „Naopak při posledním dom
mácím utkání jsme proti Ústí předvedli jedden z našich nejlepších výkonů, možná to
bbylo vůbec naše nejlepší utkání, i Ústí předvvádělo výtečný fotbal,“ vrátil se k penaltové
pporážce 1:2. Celý podzim ovšem nebyl růžžový. Klenovice sice prohrály v řádné hrací
ddobě jen třikrát, pokaždé jim ale soupeř
n
naložil. „Nemrzí mě ani tak samotné porrážky jako brankový rozdíl. V Pivíně šest,
v Lipníku pět, v Troubkách čtyři góly. To
m
mě mrzí,“ poukázal na výsledky 1:6, 1:5
a 2:4. A při derby u „Turků“ si prožil hororovou hodinu a půl. „To byste musel zažít,
to je tak vyhecované! Pivín to ale prodá na
hřišti a u nás vše zůstane v šatně. Oni nám
dali do dvacáté minuty čtyři branky a bylo
po zápase. Kdybyste tam byl, tak tomu neuvěříte. Škoda že zrovna Pivín, je to derby
a všichni to prožívají jinak. Prohrát kdekoliv jinde, tak nad tím každý mávne rukou.
Pro nás je ale pozitivní a důležité, že jsme
hned další zápas vyhráli. Měl jsem z toho
celkem dost obavy, protože Pivín nás srazil,
ale opět jsme se vrátili na vítěznou vlnu,“
ocenil následné domácí zdolání Kojetína
„B“ v poměru 5:2.
Mančaft tak prokázal i jistou psychickou
odolnost. „Bylo tam pár zápasů, kdy jsme
prohrávali 1:0, ale mužstvo to dokázalo
zvrátit. Ve středu zálohy hrají celkem dost
zkušení hráči, kteří mají něco za sebou, nenechají se zviklat nepříznivým výsledkem,
poctivě pracují a čekají na svou šanci. Celé
mužstvo má ale sílu, aby zápas otočilo,“
vyzdvihl společně s přístupem k tréninku
a nasazením v zápasech. Vše takové by si
přál i na jaře.

Pivínská noèní mùra

 Jste nováčkem I.B třídy, jak si užíváte návrat zpět do krajských soutěží?
„Jsme rádi, že se nám podařilo znovu po
nějaké době působit v krajské soutěži. Naší
největší motivací pro postup byla zejména
možnost zahrát si na kvalitnějších travnatých hřištích, než tomu bylo v některých
případech v okresním přeboru. A z tohoto
hlediska jsme zatím spokojeni.“
 Dopadla první část sezóny až nad
očekávání povedeně?
„Podzim byl bezesporu úspěšný. Když
jsme se loni na jaře rozhodovali, zda využijeme možnosti postoupit výše, odhadovali jsme také svoje možnosti v I.B třídě.
Nemělo by pro nás smysl působit někde,
kde bychom na to neměli, většinu zápasů
prohrávali a fotbalem se nebavili. Předpokládali jsme, že v soutěži bude pár mužstev,
která budou kvalitativně jinde, než jsme
my. Ale také, že s většinou týmů se budeme
moci srovnávat. Zatím to vypadá, že naše
předpoklady byly správné, a jsem za to rád.“
 Byl nějaký zápas, který Vás vyloženě
potěšil, nebo naopak zklamal?
„Potěšily mě samozřejmě zejména všechny vítězné zápasy. Vyzdvihnout zde asi
musím zejména vítězství 3:0 na půdě do
té doby stoprocentních Troubek a domácí
vítězství 7:0 nad Radslavicemi, kdy se nám
podařilo v průběhu prvního poločasu nastřílet neuvěřitelných šest branek. Naopak
„Jako každé mužstvo jsme samozřejmě chtěli dobře začít a to se nám povedlo. Ale každé z těchto utkání bylo
vyrovnané a mohlo skončit jakkoliv.“
 Doma jste téměř stoprocentní,
je to dáno i rozměry a povrchem
hřiště?
„Je zřejmé, že se nám na naší ‚umělce' daří. Spíše bych ale řekl, že je toto
hřiště pro naše soupeře nevýhodou,
než že by bylo pro nás výhodou. Naučili jsme se na ní hrát a přináší nám
to body, za což jsme samozřejmě
rádi.“

Chtělo by se říct, že jsou protihráči
rok od roku rychlejší a rychlejší. Ale
nejspíš to tak nebude a spíše my jsme
stále pomalejší a pomalejší. (smích)

novicích a Ústí, kde mě zklamaly výkony
rozhodčích.“
 Pamatujete spoustu bitev v I.B
i I.A třídě, změnila se tato soutěž za poslední roky?
„Chtělo by se říct, že jsou protihráči rok
od roku rychlejší a rychlejší. Ale nejspíš to
tak nebude a spíše my jsme stále pomalejší a pomalejší. (smích) Nic jiného, co by
se v krajských soutěžích v poslední době
změnilo, mě nenapadá.“
 Skvěle Vám vyšel úvod soutěže –
z pěti zápasů čtyři výhry. Roli hrála euforie, slabší soupeři, nebo něco jiného?

“

nejhorší výkon jsme asi předvedli
ločase
v Pivíně a v prvním poločase
ními
domácího utkání s Horními
esMoštěnicemi. A to i přeslo
to, že se nám ho podařilo
po strhujícím finiši vee
druhém poločase otočit.t.
Musím ještě zmínit dvěě
venkovní utkání v Kle--

Znovu po pěti letech se v účastnickém poli I.B třídy objevilo
evilo mužstvo
mku)) se úspěšHané Prostějov. Tým vedený Danielem Kolářem (na snímku)
lného ústupu
ně oklepal z působení v I.A třídě a následného dobrovolného
až do okresního přeboru a po tamějším jarním triumfu see zařadil mezi
vých rozstřelů,
lepší celky i o patro výše. Hanáci výrazně těžili z penaltových
když kralovali všem čtyřem, k nimž došlo, navrch přidali pětici plných
arteto.
výher a s třiadvaceti body se zařadili hned za vedoucí kvarteto.

pomýšlí Daniel Kolá# na horní polovinu
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Ivan JANČIAR
Martin KOLÁŘ
Petr OHLÍDAL
Michal ONDRÁČEK
Radovan SVĚTLÍK
Michal TRNAVSKÝ
Marek VYSKOČIL

 Mužstvo zatím stále stojí zejména na staré gardě, budete mít
dostatek nástupců, až se jednou
rozhodnete skončit?
„Je pravda, že v našem mužstvu hraje hodně zkušených hráčů s věkem
kolem čtyřicítky a výše. Ale také už
máme v týmu mladé a kvalitní kluky do dvaceti let, kteří jsou hodně
platní. Holt budeme muset nějak
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zvládnout skutečnost, že nám chybí
střední generace hráčů kolem třicítky. Nepochybuji o tom, že to dokážeme. Ale jakým způsobem to přesně
provedeme, to ještě nevím.“ (smích)
 Máte na kontě již třiadvacet
bodů, očekáváte tedy poklidné jaro?
„Doufám, že se nám opět podaří rozjezd
a že soutěž dokončíme v klidu, na místě
v první polovině konečné tabulky.“
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KLENOVICE NA HANÉ Hlavní regionální postavou „A“ skupiny I.B třídy
se stal Radek Štěpánek (na snímku).
Osmadvacetiletý klenovický útočník
vlétl do krajské kopané jako uragán a ve
čtrnácti kolech nasázel téměř dvacet
branek, uchází se tak velice zdatně o korunu krále střelců této soutěže. Daří se
navíc i jeho týmu, který zimuje na pomyslných stupních vítězů. „Pohled na
tabulky je hodně příjemný, zvláště na
osobní střelecké. Je to odraz týmové
práce a takové zadostiučinění. I v týmové tabulce je třetí místo hezké, současně
tu ale je trochu zklamání, protože jsme
měli na to být úplně na čele. Poslední
zápas jsme trošku nezvládli, přesto věřím, že se i na jaře popereme o čelo,“ těší
se na zbývajících dvanáct soubojů.
 Vás osobně už v minulých letech
provázela pověst velkého kanonýra,
s jakými cíli jste přicházel do I.B třídy?
„Tato informace mě těší. Fotbalem se jen
bavím a nikdy jsem neměl vyšší ambice,
už to ale chtělo nějakou změnu. Nic moc
jsem neočekával, jen jsem hledal novou
výzvu. V okrese to pro mě bylo ohrané
a nebylo to ani moc fotbalové, říkal jsem
si, že udělám maximum pro to, abych se
v Klenovicích ujal. Vždy když člověk přijde
do nového prostředí, tak se chce ukázat
v dobrém světle.“
 Vyzařuje z Vás klid a nadhled, jste
takovým flegmatikem i na hřišti?
„Tak střídavě oblačno. Záleží, v jakém rozpoložení se odehrává zápas. Klid a lidské
i fotbalové vyzrání se rovněž promítá do
výkonů. Myslím si, že jsem se dostal na
osobní vrchol, a uvidíme, jakým směrem
to půjde dál.“
 Poslední roky jste dával góly jak na
běžícím pásu, opravdu jste nikdy nepomýšlel výš?
„Živím se jako kondiční trenér a snažím
se spíše prosadit v této profesi, fotbal byl
pro mě vždy jen okrajovým sportem.
Kdyby ale přišla nabídka z vyšší soutěže,

tak bych o ní přemýšlel. Dal bych do toho
opět maximum a ukázalo by se, kam by to
mohlo jít.“
 Váš trenér doufá, že Klenovice minimálně v rozehrané sezóně neopustíte.
Dostal jste už nějakou nabídku?
„Zatím nic, co by mě pobízelo k většímu přemýšlení. Spíše z I.A třídy, ovšem nic výraznějšího. V Klenovicích je
zázemí super a parta taky dobrá, klub
šlape, podmínky jsou o dost výš než
na úrovni I.B třídy. Jsou hodně před
těmito týmy a ve výsledku je vcelku
jedno, jestli hrajete I.B, nebo I.A třídu.
Hlavní je radost z fotbalu a sem tam
nějaký úspěch.“
 Takže by musela přijít nabídka minimálně z krajského přeboru?
„Dá se říct.“ (smích)
 Co třeba Kralice?
„Konkrétně od nich žádná nabídka
nepřišla.“
 Fyzicky jste skvěle připraven právě
díky své práci?
„Jako mládežník jsem se věnoval atletice
a měl jsem i nějaké úspěchy. Stal jsem se
mistrem republiky a reprezentoval jsem,
takže fyzický fond mám už od mládí, dynamika a síla pak přišly s prací. Věnuji se
tenistům v Prostějově a musel jsem si věci
nejprve odzkoušet na sobě a pak je teprve
přenášet dál.“
 Takže se kolem sportu pohybujete
každý den?
„Vlastně jo, od rána do večera. Živí mě to
a o to snazší pro mě byla osobní příprava,
fyzická převaha se pak v okresních i krajských soutěžích projevila. Člověk ale potřebuje spoluhráče, aby mu šance nachystali,
pak je to jednodušší. Ve Vícově to bylo na
mně samotném, musel jsem si šance vypracovat i je proměnit. V tom je rozdíl, tady
to nestojí jen na mně.“
 A máte i pro sebe vypracovaný individuální plán?
„Svěřencům ukazuji jednotlivá cvičení,
takže spoustu práce realizuji s nimi, i tré-

„Pravdou je, že jsem hattricky dal čtyři,
o jeden mě ale připravila chyba rozhodčího, kdy do zápisu napsali jiného hráče. I tři
jsou ale dobrým číslem. Je to zapříčiněno
tím, že spoluhráči mi připravili příležitosti,
terén má navíc oproti okresu vyšší kvalitu,
hlavně v Klenovicích. I proto balon sedí víc
u nohy a můžete si s ním dovolit spoustu
věcí. Roli hraje také vyzrálost. Dřív jsem byl
mladý a šance spálil, teď si je připravím víc
do klidu a zakončím s přehledem.“
 Jaké jsou Vaše plány do zbytku rozehrané sezóny?
„Primárně se budeme snažit dohnat ztrátu
čtyř bodů, co máme. Jaro se bude odvíjet
od kvalitní zimní přípravy, většina našich
hráčů má fyzické rezervy, které by mohli
odstranit. Když se jim podaří o něco zlepšit, mohli bychom pomýšlet na nejvyšší
příčky. Tým je dobře poskládaný a hráči
mají chuť, je to myslím na dobré cestě.
O čelo můžeme a hlavně chceme zabojo-

vat. S tím jsem přišel, že o postup budeme
bojovat do poslední chvíle.“
 Zapojujetesevzhledemksvým znalostem i do fyzické přípravy mužstva?
„Určité detaily konzultuji s panem Horákem a musím podotknout, že trenéra
máme dobrého, má přehled o trendech,
které se teď využívají v moderním fotbale,
takže tréninky jsou dobře poskládané, mají
náboj i úroveň.“
 A proč jste si v létě vybral právě Klenovice?
„Můj otec je rodilý Klenovičák a z jeho strany odtud pochází celá rodina. Když jsem
tak chtěl zvolit něco jiného, bylo rozhodnuto. Jezdil jsem tam na prázdniny a vztah
jsem k nim měl bližší, o to to bylo pro mě
lepší a lépe se mi do toho dostávalo.“
 Ale pokud vím, tak jste tam nikdy
předtím nehrál?
„Ne, jezdil jsem tam pouze jako dítě na
prázdniny, tehdy jsem tam ale trávil spous-

Nikdy jsem neměl vyšší ambice, už to
ale chtělo nějakou změnu. Nic moc jsem
neočekával, jen jsem hledal novou výzvu.

“

cké
ninky si odběhám. Jsem v dobré fyzické
kondici i v dobrém věku a můžu říct,, že
mám mnohdy daleko lepší fyzičku než
anu
samotní tenisté. Oni ale na druhou stranu
nd.
nepotřebují až tak obrovský fyzický fond.
Kolikrát je i předčím v dovednostech, oni
vaci,
se pak o to víc snaží a mají větší motivaci,
aby ode mě mohli něco získat.“
 Vzhledem k rychlosti je pro vás
ideální dostat míč do přečíslení a utéct
téct
obraně?
„No, jsem typem hráče do rychlého přeedchodu a individuálních akcí jeden na jednoho, dva na dva.“
 Přesto je ale s podivem, že jste
ste
dal za podzim hned osmnáct branek
nek
včetně tří hattricků, takhle Vám to nepálilo ani v okrese.

Trenér: Vladimír HORÁK
Asistent a vedoucí týmu: Roman CIBULKA

REALIZAÈNÍ TÝM
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dy, když mi o víkendu zůstal čas a nebyly
žádné závody. Tehdy jsem šel hrát. Teď
jsem ale v dobrém věku a v Klenovicích
jsem spokojen. Ale kdyby se povedlo a přišla by nabídka shora, tak bych o tom přemýšlel a popral bych se s tím, co by jen šlo.“

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
– hráèské statistiky na podzim 2017

tu času. Působil jsem kromě Vícova ještě
v Ptení, Kostelci a Smržicích, fotbal pro
mě ale byl vždy okrajovým a doplňkovým
sportem. Byl jsem atletem a pak jsem ještě získal spoustu úspěchů v orientačním
běhu. Fotbalu jsem se věnoval pouze teh-

„Fotbal byl pro m vždy doplwkovým sportem,“ culí se klenovický kanonýr Radek Št pánek

„KDYŽ SKON%ÍME ÚPLN NEJVÝŠ, TAK TO BUDE SUPER,“ najdete nás na
TŠÍ SE NA JARO KLENOVICKÝ LODIVOD VLADIMÍR HORÁK www.vecernikpv.cz

Poměrně rovnoměrně do všech částí
tabulky se rozprostřela pětice regionálních účastníků v „A“ skupině I.B třídy
Olomouckého krajského fotbalového
svazu. O Smržicích a Pivínu nacházejících se uprostřed pořadí bude stejně
jako v případě Vrchoslavic uzavírajících celou čtrnáctku řeč až příště,
toto vydání náleží dvěma mančaftům
nacházejícím se v nejvyšších patrech –
Klenovicím na Hané a Hané Prostějov.
Zcela nahoře se sice nachází rezerva Ústí, jehož „áčko“ vévodí divizi „E“, avšak s minimálním odstupem následují Lipník a Klenovice.
Aktuálně třetímu celku se na jedničku
vydařil vstup do soutěže, přestože
o snadném losu nemohla být v jeho
případě řeč, a mužstvo se od samého
počátku pohybovalo na špici.
Výhra v Ústí byla v kombinaci
tamější kvality i neoblíbeného
nedělního dopoledního času velice
nečekaná, debakl v Lipníku 1:5 se
na hráčích nijak negativně nepodepsal. Vladimíru Horákovi se podařilo
sestavit velice silnou skvadru, která
si zjednala respekt a kterou provázely příjemné výsledky, nešlo jen
o zdolání Horní Moštěnice 6:1
a poté i šestizápasovou sérii bez
ztráty bodu, ale i schopnost otáčet
nepříznivé stavy, pokud tato eventualita nastala, a bezprostředně se
oklepat po absolvované porážce.

Klenovice se odrazily ode dna, překvapuje i Haná „Doufám, že sout ž dokon+íme v klidu,“

Jaký byl fotbalový podzim v "A" skupině I.B třídy Olomouckého KFS? PRVNÍ ČÁST

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

Mužstvo
TJ Sokol Ústí „B“
FK Spartak Lipník nad Be&vou
TJ Sokol Klenovice na Hané
FK Troubky
TJ Haná ProstZjov
FK Slavoj Kojetín - Kovalovice „B“
TJ Smržice
TJ Sokol v PivínZ
FC Želatovice „B“
SK Radslavice
TJ Sokol Tova&ov
TJ Sokol Horní Mošt/nice
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol Vrchoslavice 1946

SMOOS I.B TØÍDA,
SK. „A“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství
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milujeme

O ŠPICI NEJNIŽŠÍ KRAJSKÉ MUŽSKÉ SOUTÌŽE USILUJE REGIONÁLNÍ DUO

fotbal extra - 7. díl

PROSTĚJOV Po dvou číslech věnovaných čistě I.A třídě
Olomouckého krajského fotbalového svazu pokračuje oblíbený
a dlouhodobě nejkomplexnější zpravodajský seriál o hře na
zeleném trávníku FOTBAL EXTRA exkurzí do nejnižší z trojice
krajských soutěží. Ani v právě probíhající zimní přestávce tak
nechybí hodnocení a ohlížení se za tím, co se v uplynulých týdnech a měsících událo na zdejších pažitech. Po skončení první
části sezóny podrobujeme drobnohledu týmy od MSFL až po
III. třídu OFS Prostějov. Také tentokrát bude platit, že se v rámci
oblíbeného seriálu dostane na všechny.
Prakticky bezprostředně po závěrečném rozhodcovském
hvizdu jsme započali s prvotním ohlédnutím za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi. Ještě v loňském roce jsme
se zaměřili na 1.SK Prostějov, FC Kralice na Hané a Sokol Konice.
Nový rok zahájila již vzpomínaná sonda do „B“-skupiny této
soutěže, v níž má Prostějovsko hned osm želízek. A tento početný
exodus jsme tedy museli rozdělit na dvě části.
Nyní se již upíná naše pozornost k I.B třídě, konkrétně se jedná
o úvodní nakouknutí do skupiny „A”, k čemuž slouží pohled do
tabulek, celkových i individuálních statistik, názor redakce a vyzpovídání trojice hlavních protagonistů. Slovo dostali trenér
Klenovic Vladimír Horák, jeho kolega z lavičky prostějovské Hané
Daniel Kolář a také král podzimních střelců Radek Štěpánek,
v příštím vydání se dostane na zbývající kvarteto Smržice, Pivín,
Vrchoslavice a Jesenec, jenž jako jediný zápolí ve skupině„B”.
V dalších týdnech se pak propracujeme již k okresním bitvám,
neopomeneme fotbalistky a zabrousíme podrobněji i pod
pokličku jednotlivých mládežnických družstev.
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Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Kralicím kon+í zimní volno už za týden
Nový kouč David Kobylík naplánoval šest přáteláků
KRALICE NA HANÉ Povánoční
poklidné období se fotbalistům
Kralic kvapně blíží ke svému závěru. V následujících dnech si
mohou užít posledního kompletního týdne bez tréninkových povinností, v úterý 23. ledna se totiž
stávající mužstvo sejde k zahájení
oficiální části zimní přípravy. Té se
chopí nedávno ustanovený kouč
David Kobylík, jenž kosmeticky
poupravil plán připravený svým
předchůdcem Ivo Lošťákem.
„Budeme trénovat třikrát týdně a na
začátku března odjedeme na Dolní Moravu, kde nás čeká čtyřdenní
soustředění. Sloužit bude i k teambuildingovým aktivitám, s klukama
jsme se zatím viděli jen krátce,“ po-

dotkl někdejší ligový fotbalista a také
člen zlatého souboru z evropského
šampionátu do jednadvaceti let.
Zápasovou část otevřou Kraličtí první
únorovou neděli proti Brodku u Přerova, týden po zatím čtvrtém týmu
„B“ skupiny I.A třídy se mužstvo vypraví do Šternberka a v prestižní bitvě
s tamějším divizionářem se představí
i proti svému podzimnímu kormidelníkovi, který neodolal vábení vyšší
soutěže. Poté přijdou na řadu další
soupeři z Olomouckého i Zlínského
kraje. S Plumlovem, Morkovicemi,
Čechovicemi a Beňovem se utkají
pokaždé na jiné umělé trávě.
„Osm týdnů je dlouhá doba, která
nám poskytne hodně prostoru na
poznání se. I proto jsem trochu opatr-

nější se zápasy a první týden přípravy
nebudeme hrát utkání, abychom si
vše zaběhli a nikdo se nezranil,“ vysvětlil Kobylík drobnou změnu oproti
původním představám.
Hráči však povětšinou nezahálejí ani
teď, obdrželi už plány pro individuální
běhání a další sportovní aktivity, hodně z nich se také věnuje futsalu nebo
malé kopané a je pravidelně v kontaktu s míčem. Nyní půjde především
o obnovu a posílení stávající kondice.
„Týmy, které jsou na tom fyzicky dobře,
mají předpoklady, aby se pohybovaly vysoko. A také my chceme soupeře přehrávat v závěru zápasu,“ podělil se Kobylík
o svůj pohled na prahu nastávající dřiny.
Jeho prvotním úkolem bude dostatečně poznat stávající kádr, teprve

Seznam kralických pøátelákù:
neděle 4. února, 13.00
sobota 10. února, 12.00
sobota 17. února, 16.00
sobota 24. února, 15.00
sobota 3. března, 17.00
sobota 17. března, 11.00

Kralice na Hané – Brodek u Přerova
Šternberk – Kralice na Hané
Kralice na Hané – Plumlov
Morkovice – Kralice na Hané
Kralice na Hané – Čechovice
Beňov – Kralice na Hané

Na podzim dokráeli Jan Neas (u míe) a spol. až do finále okresního poháru, v brzy zaínající píprav+ se mohou soustedit
ist+ na krajský pebor.
Foto: archív Ve erníku

UT Chropyně
UT Šternberk
UT Prostějov
UT Morkovice
UT Vyškov
UT Lipník nad Bečvou

Plumlov za6íná

pak bude uvažovat o případném
doplnění. „Nemá cenu hned někoho přivádět, kádr je tu široký včetně
odchovanců a dorostenců, mám ale
zhruba tři lidi na seznamu hráčů,
které bych chtěl. Nejprve je ovšem

musím vidět i na tréninku a poznat
jejich charakter, v amatérském fotbale je chemie nesmírně důležitá,“
upozornil.
Po podzimní části patří Kralicím
šestá pozice v krajském přeboru,

avšak jen o skóre za pátou přerovskou Viktorkou. Na dohled jsou
i čtvrté Velké Losiny a třetí Medlov,
za nimi zaostává Kobylíkův výběr
po třinácti odehraných zápasech
(jim)
pouze o dva a tři body.

Čechovice

s trénováním
hned v lednu pojedou i do Brna

PLUMLOV V pátek 26. ledna
zahájí hráči Sokola Plumlov své
chystání na jarní část fotbalové
I.A třídy. Stane se tak na prostějovské umělé trávě Za Místním
nádražím, právě na tomto místě se
bude celý tým scházet vždy v poslední pracovní den daného týdne, aby si jeho hráči osahali míč,
proběhli se s ním či nacvičovali
standardky.
„Chtěl jsem původně začít až v únoru,
byl jsem ale přemluven. Ovšem vzhledem k tomu, že začneme fotbálkem
a první víkend bude volný, skutečně
zostra začneme až téměř v únoru. Budeme mít spoustu času a teoreticky by
ho stačilo i trochu míň,“ pousmál se
plumlovský trenér Pavel Voráč.

V první fázi se všichni budou scházet
třikrát týdně a k tomu budou mít
ještě víkendové přáteláky, v závěrečné přípravě pro zbylé bitvy se počet
tréninků zredukuje na dva.
„Se soustředěním nepočítám a veškerá příprava se plně odehraje v nejbližším okolí. V Plumlově budeme
běhat, posilovat a využívat tělocvičnu, do Prostějova budeme jezdit na
velké hřiště,“ rozvrhl si.
Kromě už zveřejněného odchodu
Petra Matouška s dalšími ztrátami
nepočítá, věří, že i Michal Spáčil ještě minimálně pro jarní část setrvá.
Konečné rozhodnutí však v jeho případě zatím ještě nepadlo.
„Měli jsme představu, že přivedeme
jednoho hráče, zdá se ale, že dostal

ještě lepší nabídku a bude teprve
zvažovat, kam se vydá. Na osmdesát procent tak půjdeme do jara se
stávajícím kádrem, i když se ještě
nevzdáváme šance, že by k nám někdo přišel,“ přemítal Pavel Voráč.
O tom, jak silné mužstvo u Bidelce zůstalo, budou moci napovědět
nejprve únorová střetnutí s Kralicemi a následně i březnové bitvy se
Smržicemi, Konicí, Klenovicemi
a Slatinicemi. Realizační tým tak
vsadil téměř kompletně na souboje
s okresními konkurenty, kteří se však
nacházejí v jiných soutěžích. Prvním
soutěžním duelem roku 2018 se pak
pro sedmý celek aktuálního pořadí
stane o posledním březnovém odpoledni derby s Kostelcem. (jim)

Harmonogram plumlovských pøátelákù:
sobota 17. února, 16.00
neděle 4. března
sobota 10. března
sobota 17. března
sobota 24. března

Kralice na Hané – Plumlov
Plumlov – Smržice
Konice – Plumlov
Plumlov – Klenovice
Slatinice – Plumlov

UT Prostějov
UT Prostějov
UT Konice
UT Prostějov
přírodní tráva Slatinice

ČECHOVICE Téměř osm týdnů
bude trvat zimní dřina v podání čechovických fotbalistů. Tamějšímu
„A“-týmu patří po podzimní části až
osmá příčka v „B“ skupině I.A třídy
a cestu za vylepšením dosavadní nelichotivé pozice zahájí hráči v úterý
6. února. První dva týdny budou
čistě tréninkové, od třetího začnou
přicházet i jednotlivé přáteláky.
Těch naplánoval kouč Evžen Kučera
hned šest.
„Chceme si vyzkoušet hráče na různých postech a předvádět to, co nás
zdobilo, když jsem do Čechovic přišel,
tedy kombinační hru. Nakopávané
míče a osobní souboje nám tolik nesvědčí, chceme tak zapracovat hlavně

na souhře,“ nastínil hlavní lodivod tradičního účastníka druhé nejvyšší krajské mužské soutěže.
Brzy po začátku společné pouti vstříc
lepším výsledkům se stávající kádr vydá
na soustředění do Jaroměřic a téměř
kompletní únor bude zaměřen na kondiční záležitosti, zápasové prověrky přijdou až v závěru měsíce.
„V úvodu budeme získávat sílu a kondici, na herní stránku máme celý březen. Zatrénujeme si třikrát týdně – úterý, středa sobota – s cílem stabilizovat
stávající kádr i zapojit hráče z ‚B'-mužstva. Zatím nejednáme o žádných změnách, čekáme na uzdravení marodů,“
představil Kučera aktuální situaci i představy do nadcházejícího období.

V přípravě se postaví jeho svěřencům
především celky z okolí, z krajského
přeboru to budou Kralice, z I.A třídy
Chválkovice i Hlubočky, z I.B třídy
v generálce pro jarní část Klenovice.
Ve výčtu ovšem nechybí ani starší
dorost prostějovského ‚eskáčka' a ve
zdejších zeměpisných šířkách méně
známé mužstvo Slovanu Brno, na
půdě aktuálně druhého týmu jihomoravské „B“ skupiny I.B třídy celá
šestice přáteláků započne.
Samotné soutěžní boje zahájí Čehovičtí v neděli 1. dubna, od půl čtvrté
odpoledne se v souboji dvou zatím
nespokojených celků představí na
půdě posledních Němčic nad Hanou.
(jim)

Plán èechovických pøátelákù:
sobota 24. února
sobota 3. března
středa 7. března
sobota 10. března
sobota 17. března
sobota 24. března

Slovan Brno – Čechovice
Čechovice – Kralice na Hané
1.SK Prostějov U19 – Čechovice
Čechovice – Chválkovice
Hlubočky – Čechovice
Klenovice na Hané – Čechovice

UT Brno
UT Vyškov
UT Prostějov
UT Olomouc
UT Olomouc
přírodní tráva Klenovice

Kostelec vsází na domácí podmínky VRCHOSLAVICE
KOSTELEC NA HANÉ Měsíc a půl
společného trénování, třídenní
soustředění, čtyři přáteláky. Taková bude ve zkratce zimní příprava
v podání kosteleckých fotbalistů.
Nejvýše postavený regionální tým
v celé I.A třídě zahajuje přípravnou

fází v pátek 9. února, po prvním
měsíci nabírání fyzické kondice se
pak dočká i zápasové odměny, když
postupně změří síly s Klenovicemi,
Lutínem, Hněvotínem a Konicí.
„Budeme se scházet třikrát týdně.
Ve středu a pátek budeme v Kostel-

ci a podle počasí bychom se vydali
na hřiště nebo na oválek, v neděli to
budou mimo jiné výběhy do okolí.
Od druhého do čtvrtého března pak
proběhne soustředění v Kostelci,
trénovat budeme dvoufázově a celé
ho zakončíme utkáním s Klenovicemi od čtyř odpoledne,“ podělil se
o základní informace kouč Jaroslav
Klimeš.
Pro důkladné prověření kvality a připravenosti svého mančaftu si vybral
celky z krajského přeboru a špičky
I.A i I.B třídy, tomuto zápolení budou věnovány březnové víkendy.
„Potřebujeme vyzkoušet si, na co
máme, proto jsem zvolil týmy, které nás mohou dostat pod tlak. Půjde o zkoušku obranných věcí a hry

v bloku, je to o organizované hře
celého mužstva. Touto cestou bychom chtěli jít, aktivně bránit a být
na balonu,“ představil své vize hlavní
kormidelník aktuálně třetího týmu
„B“ skupiny I.A třídy.
Ido jarních bojů by chtěl vkročit
se stávajícím kádrem, vzhledem
k úspěšně zvládnuté první polovině sezóny není důvod zasahovat
do skladby týmu. „Kluky jsem zatím neviděl, máme od sebe oraz, co
mám ale zprávy, tak nikdo nechce
odcházet. Samozřejmě se díváme
po okolí, kdyby se něco naskytlo,
a tipujeme si hráče, konkrétní jména
ale nemáme, nic nás k tomu nenutí,“
libuje si úspěšně započatý ročník
2017/2018.
(jim)

15021020132

150123020036

Seznam kosteleckých pøátelákù:
neděle 4. března, 16.00
sobota 10. března
neděle 17. března
neděle 24. března

Klenovice na Hané – Kostelec na Hané
Lutín – Kostelec na Hané
Hněvotín – Kostelec na Hané
Konice – Kostelec na Hané

prov #í v Hulín
VRCHOSLAVICE Co napravovat
budou mít ve zbytku ročníku fotbalisté Vrchoslavic. V podzimní
části se potýkali s velkou marodkou
a nedostatkem hráčů, i vlivem této
skutečnosti zatím okupují až poslední místo v „A“ skupině I.B třídy.
Pomoci vzhůru by jim měla zimní
příprava nalajnovaná hlavním koučem Miroslavem Panáčkem.
„Máme v plánu absolvovat přípravný
turnaj na umělé trávě v Hulíně, tam
budu zkoušet různé varianty. Se soustředěním nepočítáme, budu ale praktikovat tréninky a turnaj, utkáme se
tam s celky z I.A a I.B třídy Zlínského
kraje a také s celky ze zlínského okresu.
K tomu ještě přidáme nedělní dopolední trénink a bude to dost záběr,“ těší se,
že hráči dostanou do těla a nakopne to
celé mužstvo před odvetnými zápasy.

Na stole je v tuto chvíli návrh, aby se
hráči scházeli v neděli v deset hodin
dopoledne, roli samozřejmě bude
hrát i počasí. „A kdo bude moci, tak
by se připravoval ještě v týdnu po telefonické domluvě. Budeme se snažit
udělat fyzicky náročnější trénink,“
nastínil.
Těší se, že konečně bude moci využít
služeb čtyřiadvacetiletého Jana Machálka, nezamyslický odchovanec
celý podzim promarodil, pokračovat
by měl rovněž trenérův syn Roman,
jenž se po několikaleté pauze vrátil
k fotbalu. „Čtyři roky nehrál. Pomohl
nám ve dvou zápasech, jak ale nebyl
na takovou zátěž zvyklý, tak si poté
natáhl sval. Očekávám od něj, že se do
toho dostane, prošel Kroměříží a jezdil hrát za výběry, pak toho kvůli škole
nechal,“ podotkl Panáček.
(jim)
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VolejbalistkyOPProst jovdvakrátpodlehly
Korfbalová
senzace
v
Brn
!
Prostějovský tým uštědřil favoritovi první porážku
sezóny, je třetí a v sobotu přivítá Budějovice

KK BR
RG PV

22:20
14:16

BRNO, PROSTĚJOV Korfbalisté SK RG Prostějov se rozjíždějí
do hodně zajímavých obrátek.
Po výsledkově slabším zahájení
sezóny na podzim chytili s následným příchodem kalendářní zimy
mnohem lepší formu a dosavadní
vrchol přišel v šestém dvoukole
extraligy dospělých ČR 2017/18
na jihu Moravy.

Marek SONNEVEND
Hanáci se vydali do Brna, které je
největším favoritem aktuálního ročníku nejvyšší tuzemské soutěže i jejím suverénním lídrem. A až do minulého víkendu nepoznalo hořkost
porážky, když ztratilo jediný bodík
za remízu na prostějovském hřišti.
Že ergéčko na papírově silnějšího
protivníka skutečně umí, to jeho
hráčky i hráči znovu ukázali i ve
Sportovní hale VUT. Už první vzájemný duel tam byl naprosto vyrovnaný a hosté celou dobu drželi krok,
zpočátku dokonce vedli. Po přestávce několikrát smazali mírnou ztrátu,
ale nakonec dramatickou bitvu urval
v závěru výběr KK těsně 22:20.
Kolektiv SK si ale vše vynahradil
v odvetě. Rovněž ta se po vynikajícím startu Prostějova následně odvíjela ve zcela rovnocenném módu,

Rozjaení korfbalisté SK RG Prost+jov po vít+zné odvet+ na hišti favorizovaného
Brna.
Foto: internet

svěřenci trenéra Davida Konečného
kvalitním výkonem opět nedovolili
favorizovanému souboru žádnou
očekávanou převahu. V koncovce
navíc udeřili tentokrát oni a po překvapivém výsledku 14:16 odvezli
senzační dva body!
„Máme strašnou radost. Šli jsme do
zápasů s tím, že nemáme co ztratit,
a pomohlo nám to. Na soupeře jsme
vždy vlétli a dokázali si vybudovat
náskok až čtyř košů. Že se nám na
Brno daří, není náhoda. Myslím, že
jim nesedí naše dravá hra, hlavně
v mužské části družstva máme navrch,“ hodnotil Petr Šnajdr, jeden
z nejlepších střelců RG.
V souběžně hraných střetnutích
České Budějovice zdolaly Znojmo 20:19 a 14:12. Co to znamená

v průběžném pořadí extraligy po polovině její dlouhodobé části? Že hanácká parta upevnila své třetí místo,
před mančaftem z města okurek má
už tříbodový náskok. A stále slibněji
směřuje za ziskem bronzu, jenž by
byl mezi dospělými druhý v oddílové historii (premiérově 2016).
Kromě toho může prostějovský
korfbalový mančaft nyní ohrozit
i stříbrnou příčku držící Jihočechy,
které o nejbližším víkendu přivítá
v sedmém dvoukole elitní národní
soutěže na vlastní palubovce. Souboje SK RG – České Budějovice jsou
na programu v sobotu 20. ledna od
14.30 a 16.30 hodin v hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici. Tak
přijďte reprezentantům malého, leč
zajímavého sportu zafandit!

Odrám 0:3 a za+íná jim zvonit sestupová hrana
PROSTĚJOV Druhá liga žen
2017/18 měla o víkendu na programu teprve desáté dvoukolo
z celkového počtu osmnácti, ale
situace volejbalistek TJ OP
Prostějov začíná být už teď velice vážná. Do odvetné části skupiny C třetí nejvyšší soutěže ČR
totiž vstoupily dvěma hladkými
porážkami v domácích střetnutích,
z nichž potřebovaly vytěžit co
nejvíc bodů. Místo toho nezískaly vůbec nic a v tabulce nadále
zůstávají jasně poslední.
Hanačky přivítaly v Letní hale u velodromu nováčka z Oder, na jehož
hřišti zkraje sezóny dvakrát podlehly.
Nyní mu chtěly prohry vrátit, ale
nepovedlo se. Do prvního duelu
přitom vstoupily špatně a poměrně
hladce ztratily úvodní set. Naděje jim
svitla ve druhém, který byl naprosto vyrovnaný a rozhodla jej až těsná
koncovka ve prospěch soupeře.
Ten pak suverénně dominoval
třetímu dějství až do hrozivého stavu
8:18. „Holky, nevěšte hlavu a bojujte.
Musíte si věřit, povzbudit se, pořádně
do toho šlápněte. Pojďme, ještě to
není ztracené,“ burcoval svěřenkyně
během oddechového času trenér
ópéčka Ladislav Sypko.
Jeho emotivní proslov na chvíli zabral
a prostějovský tým dotáhl šesti body
za sebou až na 14:18. Vzápětí však
přišly další četné chyby a zápas nakonec dopadl 0:3 (-18, -24, -17),
tedy přesvědčivě ve prospěch šestého
celku průběžného pořadí.

Snaha volejbalistek TJ OP Prost+jov (vlevo) poradit si s Odrami byla marná, oba
sobotní zápasy skonily jasnou porážkou 0:3.
Foto: Marek Sonnevend

Za daného stavu věcí potřebovaly
ženy OP opravdu nutně zvládnout
alespoň odvetu. Nalomená psychika hovořila proti, ovšem
mančaft se po herní stránce přece
jen dokázal zlepšit. Bohužel to
zase nestačilo, byť druhé vzájemné utkání probíhalo mnohem
vyrovnaněji. Tentokrát jej lámaly
závěry všech tří setů, a neboť v nich
byly vždy o kousek úspěšnější
Severomoravanky, skončil souboj
z pohledu domácích 0:3 (-23, -20,
-22).
V tabulce hanácká parta tudíž zůstala
na poslední desáté příčce s pouhými
devíti body na kontě, ztráta za vyššími
pozicemi se přitom dost zvýšila.
Devátý post je vzdálený devět bodů,
osmý jedenáct a nesestupové sedmé
místo dokonce patnáct. Tím pádem

začíná být hrozba baráže o udržení
druhé ligy naprosto reálná. Mohou ji odvrátit pouze dvě věci: buď
naprostý nezájem nejlepších družstev
z krajských přeborů o postup výš, či
zázračné zmrtvýchvstání Sypkových
svěřenkyň ve zbytku tohoto ročníku.
Rozdmýchat jiskru naděje ke
splnění druhé varianty se volejbalistky TJ OP Prostějov pokusí opět
na vlastní palubovce, kde v sobotu
20. ledna od 10.00 a 14.00 hodin
hostí předposlední Šlapanice. Teď,
nebo nikdy?
2. liga žen, skupina C 2017/18 –
pořadí po 20. kole: 1. Opava 57,
2. Nový Jičín 49, 3. Ostrava B 41,
4. Kylešovice 41, 5. Juliánov 27, 6.
Odry 26, 7. Vsetín 24, 8. Bílovec 20,
9. Šlapanice 18, 10. OP Prostějov 9.
(son)

NADVLÁDA BABYTENISTŮ

PROSTĚJOV Druhým dějstvím pokračovala série halových tenisových turnajů mládeže ČTS, která po celý leden probíhá v prostějovském tenisovém areálu.
Minulou sobotu si to rozdala nejmenší
tenisová drobotina, uplynulý víkend se
o něco málo starší tenisoví talenti znovu proháněli po krytých kurtech hotelu
Tennis klub.
Úspěšná prostějovská kategorie babytenisu si podřídila i domácí turnaj.
Nejlépe si vedl Leon Sloboda, za kterým
se umístili Michal Rakouš a třetí Mathias
Šnorich. Těsně pod bednou skončili
Adam Němec, Tomáš Přemyslovský
a Petr Slovák. Program pokračuje turna- Šestice nejúsp+šn+jších tenisových nad+jí sobotního turnaje.
Foto: archív TK Agrofert Prostjov
jem mladších žáků již tento pátek. (jp)

Jestřábi působivě sestřelili Kladno šesti kusy
a v první lize jsou stále na výborné páté pozici
PROSTĚJOV WSM liga mužů ČR
2017/18 má za sebou kompletní tři
čtvrtiny své základní části. Prostějovským hokejistům postavil uplynulý týden do cesty kvalitativně
náročný program, když čelili dvěma
celkům z absolutního popředí tabulky. Poprali se s tím však statečně
a sami hájí vysoké postavení v průběžném pořadí.
Na prvního z obou favoritů sice Jestřábi ve středu výsledkově nestačili,
ale navzdory porážce 0:4 v Karlových
Varech drželi herní krok. „Ač konečné skóre hovoří jednoznačně, tak si
myslím, že po druhé třetině mohl být
stav úplně opačný. Měli jsme několik
vyložených šancí, nájezdů i střel do odkryté brány. Opravdu hodně možností
na to, že jsme hráli ve Varech. My jsme
ovšem příležitosti neproměnili a domácí ano, což rozhodlo,“ okomentoval
trenér LHK Jiří Vykoukal.
V sobotu už jeho svěřenci podpořili
dobrý výkon také produktivním zakončením a proti silnému Kladnu se zrodil
euforický triumf 6:3. „Soupeře jsme
přehráli. Škoda dvou inkasovaných
gólů ve druhé třetině, ale pozitivní je, že

jsme prostřední část konečně jednou
vyhráli. Ve třetí pak kluci splnili přesně
to, co jsme si řekli. Hráčům i fanouškům
musíme poděkovat za předvedené výkony,“ usmíval se spokojený Vykoukal.
Jeho mančaft nadále zůstává pátý se
čtyřbodovou ztrátou na třetí Rytíře
i čtvrtý Přerov. Právě rivalské Zubry
teď přivítá v maximálně prestižním
derby, které je na programu ve středu
17. ledna od 18.00 hodin na ledě prostějovského zimního stadiónu. Ptačí
letka půjde do fanoušky hojně sledované řežby s mizernou vzájemnou bilancí proti hanáckému sokovi, jemuž
podlehla ve všech třech utkáních této
sezóny (0:2, 1:2, 1:4) a dohromady
osmkrát z posledních devíti duelů!
Napraví si reputaci?
Na čele prvoligového pelotonu stále
setrvají České Budějovice zásluhou
důležitého vítězství 2:1 v Kladně i následného udolání Přerova 3:1. „Hosté
potvrdili svou formu z předchozích
zápasů. Ke třem získaným bodům
s takovým soupeřem jsme pokorní
a máme z nich radost. Pokud se herně nedaří a přesto uspěje, je to tím
cennější,“ zdůraznil asistent kouče

Motoru Luboš Rob. „Předvedli jsme
velice slušný výkon, s čímž můžeme
být každopádně spokojeni. Kluci
odehráli maximum a důsledně plnili
věci, jaké od nich vyžadujeme,“ chválil vzdor porážce lodivod turů Kamil
Přecechtěl.
Rovněž Karlovy Vary dvakrát zvítězily,
kromě výše zmíněného setnutí Prostějova 4:0 ještě v Kadani 4:2. A díky plnému bodovému zisku upevnily druhou pozici. „My jsme hodně rádi, že se
nám tady podařilo uspět. Derby totiž
nebylo vůbec jednoduché, Kadaň se
poslední dobou velmi zlepšila a měli
jsme to proti ní těžké až do konce,“ oddechl si jeden z kormidelníků Energie
Tomáš Mariška.
Z dlouhodobé fáze soutěže nyní zbývá
třináct kol a okolo klíčového osmého
postu, který ještě zajišťuje postup do
play-off, to vypadá následovně: 5. Prostějov 68, 6. Slavia Praha 67, 7. Třebíč
63, 8. Vsetín 56, 9. Havířov 56, 10. Frýdek-Místek 53, 11. Litoměřice 53, 12.
Ústí nad Labem 48. Což znamená, že
náskok Jestřábů před příčkou mimo
vyřazovací boje dál činí luxusních dvanáct bodů.
(son)

Jestřábí aktuality ohledně hráčů
➢ ze strany 27

PROSTĚJOV Hrst zajímavých novinek přinesl uplynulý týden v táboře prostějovských hokejistů. Šlo
především o personální záležitosti
týkající se hráčského kádru, tak si je
pojďme shrnout.

1. Zstanou
Divíšek,
Nouza, Drtina i Kolá
Vedení oddílu LHK podepsalo nové
smlouvy na příští sezónu 2018/19
hned se čtyřmi velkými oporami.
V první řadě jde o dvě posily z loňského léta a nejzkušenější borce mužstva,
útočníky Tomáše Divíška a Nouzu.
„Samozřejmě jsem to hodně debatoval
s rodinou, jestli v Prostějově pokračovat, nebo ne. Právě rodina tady se mnou
totiž není. Ale doma jsme se shodli, že
hokej mě ještě baví, chci jej dál hrát, navíc jsem tady spokojený. Je zde dobrá
parta kluků i vidina nějakého úspěchu,
což mě láká,“ okomentoval uzavření nového kontraktu Nouza a Divíšek s jeho
výkladem plně souhlasil.
Kromě tohoto ostříleného dua se na
pokračování mezi Jestřáby v příštím

ročníku dohodli také klíčoví obránci (1+0), šesti trestnými minutami, Radegast indexem 25 a šesti mínusovými
Marek Drtina a Daniel Kolář.
body v hodnocení účasti na ledě.
2. Šotka
Po rychlém přesunu k ptačí letce stiz Pardubic
hl absolvovat v jejím dresu utkání jak
na stídavé starty
v Karlových Varech (středa), tak proti
Patnáct kol před koncem základní čás- Kladnu (sobota).
ti WSM ligy mužů získalo elhákáčko
3. Divíšek
čerstvou akvizici na hráčskou soupisa Luák
ku. Jde o zadáka Jana Ščotku, který
opaným smrem
uprostřed minulého týdne přišel z extraligového HC Dynamo Pardubice Zatímco pardubický Jan Ščotka teď
na střídavé starty do konce sezóny.
může nastupovat za prvoligový ProŠčotka se narodil 20. května 1996, má stějov, zdejší forvardi Tomáš Divíšek
tedy jednadvacet let. Měří 186 cen- i Lukáš Luňák to teď mají přesně natimetrů, váží 82 kilogramů, hůl drží opak. Byly jim totiž vyřízeny střídavé
vlevo a za svůj mateřský oddíl nastou- starty z LHK Jestřábi do Dynama, za
pil v aktuální edici mužské Tipsport něž mohou ve zbytku probíhajícího
extraligy do 28 zápasů s jedním gólo- ročníku elitní tuzemské soutěže kdykovým zápisem v kanadském bodování liv dle potřeby vyjet na led.
(son)

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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„SPARTA MĚ JEDNOZNAČNĚ POSUNE!“
Bývalý prostějovský kapitán Martin Janeček prožívá
trenérskou extraligovou premiéru doslova v jámě lvové

PRAHA Po Ladislavu Svozilovi a
jeho mnoha sezónách strávených
na lavičce Vítkovic má Prostějovsko
opět trenéra v nejvyšší domácí hokejové soutěži. Přesně před měsícem se
jím stal Martin Janeček (na snímku).
Ikona někdejší „žlutomodré síly“ tak
dostala po předčasném konci na havířovské lavičce nečekaný vánoční dárek. Již během své hráčské kariéry se
„Janes“ začal věnovat trénování nejmenších hokejistů a postupem času
zjistil, že dráha kouče pro něj bude
perspektivnější než profesionální kariéra, kterou tak ukončil v jednatřiceti
letech. Po několika angažmách zakotvil roku 2007 v Havířově, který se stal
jeho druhým domovem a z oblíbeného kouče mládežnických kategorií se
v roce 2015 vypracoval až na asistenta
trenéra u prvoligového A-mužstva.
Během sezony 2016/2017 získal pozici hlavního kouče, z níž byl v polovině prosince loňského roku odvolán.
Bez práce ale dlouho nezůstal. Nynější člen sparťanského triumvirátu hodlá nabídnutou šanci chytit za pačesy a
prakticky všechen svůj čas věnuje právě hokeji. Před několika dny si udělal
čas i na Večerník a jeho čtenáře. Na
chvíli si odpočinul od rozborů videa,
opustil holešovickou Tipsport arenu
a v nedaleké restauraci se rozhovořil o
své nynější roli a cestě, která k tomuto
kariérovému posunu vedla.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ

18011170073

 Nelze se nezeptat, jste sparťan?
„Co se týče fandění, já jsem byl celý život takový rebel... (úsměv) Kdysi dávno,
když jsem byl malý, tak všichni fandili ve
finále extraligy Dukle Jihlava, já jsem jako
jediný fandil proti všem Košicím. Pak teprve začalo období, kdy jsem začal více
vnímat fotbalové i hokejové dění. U nás
na Hané ještě tolik ne, ale na Ostravsku je

Sparta nenáviděná a já jsem v tom znova
rebel. Čistý sparťan jsem nikdy nebyl,
když je to ale v takové konstelaci, že ji
všichni nenávidí, tak já jsem právě proto
neskutečný sparťan. Ale nikdy jsem v jádru nebyl sparťan ani slávista, mě zajímal
sport jako takový.“
 Takže rád jdete proti proudu?
„Vyloženě nehledám jinou cestu, snažím
se ale najít svoji cestu. V každé situaci v životě, sportu i práci - se snažím najít to,
co je správné. Vyvaruji se být jen zalíbený
ostatním, v tomto jsem zásadový a snažím se prosadit svoje, ačkoliv je to někdy
těžké. Pokud je ale názor většiny stejný
jako můj, tak s tím nemám problém a nepotřebuji dělat rebela.“
 Dokážete tedy i v pozici trenéra
přijímat názory od ostatních?
„Momentálně jsem součástí velkého
týmu a v roli asistenta. Před rokem byla
situace jiná, skočil jsem do pozice hlavního trenéra a naivně jsem si myslel, že
půjde vše podle mě. Realita je složitější,
ačkoliv si zodpovídám za vedení týmu.
Tady je rozdíl v tom, že jsem součástí
týmu, Sparta mě přijala jako asistenta trenéra Františka Výborného, my tvoříme
s Jardou Nedvědem a Petrem Přikrylem takový ten důležitý servis pro head
coache a jeho rozhodování. Snažíme
se o každodenní mravenčí práci s hráči,
s taktikou. Franta nám dává dost velký
prostor pracovat a být prospěšný týmu.
Rozhodující slovo má hlavní trenér a já
se nezabývám, jestli dám na názor někoho jiného, nebo ne, vždy si k tomu řeknu
svoje. Tak to máme nastaveno, že si vždy
řekneme všechno na rovinu, abychom
se někam posunuli.“
 Čím můžete vy osobně pomoci
Spartě?
„Nechci, aby to vyznělo špatně pro
Havířov, pracovalo se tam ale v úplně
odlišných podmínkách. Musel jsem si
řadu věcí dělat úplně sám, neměl
jsem žádné video trenéry a další
specialisty, i trenér brankářů byl
pouze externí, který měl na starost více kategorií a nebyl pro
nás takovou pravou rukou
jako tady. Ačkoliv jsem byl
nervózní, že je to neprofesionální, tak jsem měl
vlastně štěstí, že jsem
si spoustu věcí
musel udělat

sám a spoustu věcí jsem se naučil. Včetně
videí a přípravy. A když jsem to skloubil
se svou hokejovou filozofií, co se týče hry
a vedení týmu, tak si myslím, že tomu
můžu dát strašně moc.“
 Můžete být trochu konkrétnější?
„Dneska jsou po mně vyžadovány detaily ze hry, z taktiky a to jsem si dělal

už dřív jako hlavní trenér, přestože je
to role asistenta. Takže jsem na to připraven a myslím si, že zvládám velice
dobře, což se ode mě očekává. Stejně
tak i díky předchozí práci u mládeže.
Tam se člověk zabývá hodně detaily
a dělá si spoustu věcí sám. Takže jsem
připraven výborně, na co mě Sparta

„To jsem neměl... (směje se) Dokonce to
netrvalo ani dva dny, spolupráce se dohodla během pár hodin. Seběhlo se to
tak, že po třídenní zápasové pauze jsem
vedl třináctého ještě normálně ranní
trénink a vedení Havířova mě pak seznámilo se svým krokem, kdy jsem byl
odvolaný. Asi čtyři hodiny poté, kdy jsem

Nebyl ani čas, ale nebylo ani co rozmýšlet.
Když začínajícímu trenérovi u dospělých
zavolá Sparta, tak není o čem debatovat!
Skočil jsem do toho po hlavě a nelituju...
přijala, a určitě jí mám co nabídnout.“
 Věděl jste, do čeho jdete, když jste
nabídku přijímal?
„Když mi řekli, že by chtěli, abych posílil
jejich tým, a měli zájem o moje služby,
tak mi byly jasné moje kompetence
a role asistenta byla jasně daná. Nikdo
mi to nemusel až tak vysvětlovat. Potom jsme si sedli s vedením, a to jak
v rámci porady celého realizačního týmu, tak i mezi čtyřma očima
s panem Výborným i Michalem
Brošem (sportovní manažer Sparty
- pozn. red.). Rozdělili jsme si kompetence a za co který trenér zodpovídá.

Foto: hcsparta.cz

Tam už to bylo takové konkrétnější a nic,
co bych vyloženě nečekal. Rozdělení
koučinku, práce, vedení tréninku a těchto věcí. Takové utříbení, aby to Frantovi
vyhovovalo.“
 A můžete po prvním měsíci říct,
že vše je zatím takové, jak jste si představoval?
„Je to daleko těžší, než jsem čekal... Ne
práce, to jsem věděl, co se ode mě asi
očekává, a nebál se toho. Jsem člověk,
který věří své práci a své připravenosti,
současně se přitom neustále snaží vzdělávat a zajímá se o věci kolem práce, která
mě živí a kterou miluji. Těžší je to v atmosféře a v jiném levelu hokeje, než na jaký
jsem byl zvyklý. Nechci říct, že jsme pod
nějakým velkým tlakem, ale Sparta patří
daleko výš než Havířov, nervozita tam je
a pracuje se s ní pořád.“
 Měl jste vůbec možnost více si rozmyslet svou budoucnost? Třináctého
prosince jste skončil v Havířově, o dva
dny později už jste byl ve Spartě. Jak se
všechno seběhlo?

zrovna měl lehkou rodinnou poradu,
jestli si odpočinu do konce roku, nebo už
se hned poohlédnu po jiné práci u mládeže, přišel zničehonic telefon od Michala Broše, se kterým se známe z dřívějšího
působení v Olomouci, kde jsme spolu
hráli už jako junioři. Nebyl ani čas, ale
nebylo ani co rozmýšlet. Když začínajícímu trenérovi u dospělých zavolá Sparta
Praha, tak není o čem debatovat! Skočil
jsem do toho po hlavě a nelituju. Vím, že
jdu do rizika, protože to má i odvrácenou
stránku a člověk to nemusí zvládnout, já
jsem ale přesvědčený, že pokud chcete
něco dokázat, musíte jít i do těchto rizik.
Sparta mě jednoznačně posune, o tom
jsem přesvědčen už teď bez ohledu na to,
jestli bude naše spolupráce bude pokračovat i v další sezóně, nebo ne. Výzva je
to pro mě po všech stránkách obrovská
a já se na ni strašně těším. Moje trenérská
kariéra má díky píli vzestupnou tendenci.
Nabídku ze Sparty beru jako životní!“
 Věříte, že se vám tímto angažmá
otevře brána do extraligy a nebude to
jen epizodní role?
„Jsem o tom přesvědčen. U mládeže
jsem si udělal povědomí díky hráčům,
jako je David Pastrňák, ale u dospělých
jsem ještě pro řadu lidí úplně neznámý
člověk. Záleží na mně, aby to epizoda nebyla, abych byl prospěšný týmu a moje
práce se zalíbila managementu i lidem
kolem sparťanského hokeje. Byl bych
rád, kdyby to vyšlo a bylo to tak. Jsou
první, kteří mi dali šanci, a já bych jim ji
rád vrátil delší než tříměsíční prací. Jak mi
řekl Franta Výborný, takhle rovnýma nohama byl kdysi vhozen Pavlem Wohlem
do vody a strávil tady krásných deset let,
než odešel do Boleslavi. Třeba by to mohl
být i můj případ, vůbec bych se tomu
nebránil, i když je mým bydlištěm momentálně Ostrava. Je ale také možné, že

přijdou jiné nabídky a naopak ze Sparty
nebude zájem. Bude ale záležet i na tom,
jak se nám bude dařit.“
 Tušíte, proč Sparta oslovila právě
vás?
„O Michalovi je známo, že ho zajímají lidi
a práce kolem mládeže. Tomu přičítám
to, že mě oslovil. Zná styl, způsob a intenzitu mé práce. Díky tomu jsem měl
během pár hodin nové angažmá, protože
nabídka ze Sparty se neodmítá.“
 Jedná se o vaši první trenérskou
misi v extralize. Je to pro vás velká výzva?
„Jednoznačně. Už jen to, že jsem dostal
nabídku od největšího klubu v České republice, tak to je první výzva. Druhá výzva je právě extraliga, protože úroveň této
soutěže je pro mě obrovský skok. Výzva
je to pro mě po všech stránkách obrovská
a já se na ni strašně těším. Udělám všechno proto, abych byl trenérskému týmu
i hráčům nápomocen. Je na mě, abych
ukázal, že vedení neudělalo chybu a zvolilo správného člověka.“ (úsměv)
 Sledoval jste dosavadní výkony
Sparty?
„Ano, jednoznačně. Výsledky jako takové jsou samozřejmě zklamáním, ale já
myslím, že je tady řada výborných hráčů,
kteří dovedou zahrát výborné zápasy.
Sledoval jsem samozřejmě i trenérskou
výměnu. Myslím, že Spartu sleduje každý v republice, ať se jedná o fotbal nebo
hokej, a ani já jsem nebyl výjimkou.
Dokonce jsem se byl shodou okolností
podívat na Spartu ve Vítkovicích, kde
prohrála 3:7.“
 Jaký máte názor na to, proč se
Spartě v letošním ročníku až tak nedaří?
„Viděl jsem už tehdy ve Vítkovicích
mužstvo, které má jednoznačně v sobě
kvalitu. Na Spartě bylo znát, že se strašně
snaží, ale na hráčích leží deka, kdy po nešťastném gólu hned svěsí hlavu a nevěří si.
Když se tohle stane v několika zápasech
za sebou, tak to má za důsledek spadlá ramena a hlavu. Myslím, že se jedná o momentální stav psychiky a je nutné navodit
správnou pohodu. Takové to sparťanské
srdce, kterým se Sparta vždycky chlubila
a na kterém si zakládala. Tohle je přesně
věc, kterou vždycky Franta Výborný ukázal, že má v sobě. Myslím, že bude schopen dodat hráčům klid a tým se zvedne.
Já věřím, že k tomu také přispěju a dostaneme Spartu tam, kam patří.“

Druhou èást rozhovoru
najdete v pøíštím èísle
Veèerníku, které vychází
v pondìlí 22. ledna

vizitka
MARTIN JANEČEK
✓ narodil se 31. března 1974 v Prostějově
✓ měří 188 centimetrů, váží 88 kilogramů
✓ bývalý hokejový útočník, nyní
profesionální trenér
✓ převážnou většinu hráčské kariéry
strávil v Prostějově, kde s hokejem
začínal, mimo něj oblékal ještě dresy
Olomouce, Přerova, Znojma, Sarezy Ostrava a Vsetína, na podzim
2006 pověsil brusle na hřebík
✓ trenérskou pouť začal ještě během hraní v Prostějově u tamějšího
potěru, následně se přes Olomouc, Porubu a rakouský Villach vrátil coby asistent jestřábího „áčka“, odkud odešel na plných deset let
do Havířova (s výjimkou roku 2011 a koučování staršího dorostu
Českých Budějovic), načež v sezóně 2015-2016 se od mládeže přesunul k mužům, nejprve v roli asistenta, pak i hlavního kouče AZ
✓ od poloviny prosince 2017 je asistentem trenéra v pražské Spartě
✓ největší úspěchy: 13 prvoligových sezón včetně semifinálové účasti 2002/2003 a v nich více než 500 zápasů, 24 startů v extralize
zajímavost: v mládežnických kategoriích mu pod rukama prošli
David Pastrňák i Antonín Honejsek

Pondělí 15. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Slušná prezentace Prostějova v Itálii
I nejlepšímu celku Apeninského poloostrova sebraly ženy VK jeden set, víc jim nabušený soupeř nedovolil
TREVISO, PROSTĚJOV Popáté v oddílové historii se prostějovské volejbalistky představily při utkání evropské Champions
League v tradiční a vyspělé baště tohoto sportu – v Itálii. A na
hřišti Imoco Conegliano dokázaly získat sadu, což se jim na
Apeninském poloostrově povedlo teprve podruhé. Nejen proto se výjezd do země vyhlášené také výtečnými špagetami či
parmazánem dá považovat za poměrně vydařený.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

„Když zohledníme, jaká hráčská síla
samých mezinárodních hvězd stála
proti nám, tak je výsledek 1:3 určitě
dobrý. Stejně jako hra, kterou jsme
v Trevisu většinu času kromě několika horších pasáží předvedli. Samozřejmě to může teoreticky být vždycky lepší, ale v rámci daných možností
jsme si rozhodně nevedli zle,“ pustil se
do analýzy středečního duelu hlavní
kouč VK Miroslav Čada.
Nejvíc ze všeho se mu líbilo, jak svěřenkyně jeho a trenérského parťáka
Lubomíra Petráše zvládaly hodně
času z celého střetnutí držet s jasným
favoritem krok. „Klíčové bylo, nakolik

jsme zrovna odolávali obrovskému
a skoro neustálému tlaku ze strany
domácího týmu. Ten začínal už výborným servisem, se kterým jsme
místy měli značné problémy. Pokud
se nám však povedlo dobře přihrát,
dalo se vést rovnocennou partii,“ zmínil Čada.
I hanácký mančaft vytáhl své úderné zbraně. „Sami jsme uměli zatlačit
podáním, výborně fungovala útočná
spolupráce Katy Weiss s Ninou Herelovou a někdy jsme vytáhli fakt skvělou obranu. Celkově nejlepší výkon
holky odvedly ve druhém setu při
obratu ze 14:11 na 14:19 a 21:25, dát
takovému gigantovi osm bodů za sebou se nestane běžně. Velice slušným
způsobem jsme ovšem sehráli také
první polovinu úvodní sady, stejně
jako první půlku čtvrtého dějství. Ve
všech těchto úsecích měl náš volejbal
vysokou mezinárodní úroveň,“ kvitoval Čada.

Naproti tomu přišly mnohem slabší
chvíle, v nichž jednoznačně dominovaly lídryně nejvyšší italské soutěže
a loňské finalistky Ligy mistryň. „To
bylo podobné jako s Fenerbahce
Istanbul. Proti takhle silným klubům
se po pravdě musí počítat s tím, že
podobné okamžiky zkrátka nastanou. Jakmile se totiž družstvo složené
z extrémně kvalitních hráček dostane
do laufu, na hřišti společně funguje
a vy zrovna procházíte momentální
nepohodou, těžko se s tím něco dělá.
Proto ty bodové újezdy Conegliana
především v koncovkách zahajovacího, třetího i čtvrtého setu,“ pokračoval zkušený lodivod v podrobnějším
hodnocení.
„Extratřída soupeře se přitom projevovala ve všech činnostech. Od zmíněného servisu přes útok v čele s Robin De Kruijf a Samantou Fabris až po
obranu jak v poli, tak zejména na síti.
Velice často jsme útočili proti kompaktně postaveným dvojblokům,
navíc strašně vysokým. Což se překonává opravdu složitě. Zapomenout
nesmím ani na většinově spolehlivý
příjem domácích, v čemž kralovalo
libero Monica De Gennaro podpořené vysokou, přitom ale naprosto
komplexní smečařkou Kimberly Hill.
Celou hru Imoca pak perfektně řídila

R  *  D & N : 
   

" #= " + ;    E E "   "+        %
Foto: internet

špičková nahrávačka Joanna Wolosz,“
rozebral Čada přednosti soka.
Přesto uznal, že za ideální konstelace
šlo z Trevisa přivézt lepší rezultát než
čtyřsetovou porážku. „Kromě vynucených chyb jsme totiž občas dělali
i poměrně zbytečné hrubky, kterých
bylo škoda. Chleba se potom lámal
v řadě dlouhých výměn, kdy se nám
třeba i opakovaně podařilo ubránit,
ale následně z protiútoků už ne bodově zakončit. Zatímco Coneglianu

ano. Právě ve schopnosti kvalitně si
připravit ubráněné míče a vzápětí je
položit na zem byl mezi oběma týmy
asi největší rozdíl. A skutečně silné
mančafty se poznají podle toho, že
zrovna tohle umějí na top úrovni,“
zdůraznil Čada.
Leč jeho závěrečné resumé z anabáze
na jih starého kontinentu nevyznívá
v žádném případě zklamaně ani negativisticky. „Snad se mnou budou
všichni souhlasit, že jsme v Itálii ne-

NA

zářily hlavně dvě hvězdy

udělali žádnou ostudu. Naopak jsem
přesvědčen, že jsme na půdě jednoho
z favoritů celé Champions League
učinili maximum s tím, že chvílemi
to šlo výborně, většinu času dobře
a místy hůře. Získaná sada nás každopádně povzbudila do dalších zápasů
ve skupině Ligy mistryň, které zkusíme zvládnout třeba ještě lépe než ten
uplynulý středeční. Byť to pochopitelně bude náročné,“ dokončil Miroslav Čada.

V Trevisu jedna získaná sada, víc to nešlo Conegliano mělo navrch,
IM CO
VK PV

3:1

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1,
4:2, 5:4, 8:4, 9:7, 10:9, 12:9, 18:10,
22:11, 25:14. Druhý set: 0:2, 1:4,
2:5, 5:5, 8:6, 10:9, 12:9, 12:11,
14:11, 14:19, 16:21, 19:21, 20:24,
21:25. Třetí set: 1:2, 5:2, 7:3, 9:6,
12:6, 14:7, 15:9, 17:9, 17:13, 19:13,
21:14, 22:16, 25:16. Čtvrtý set: 1:2,
3:2, 3:5, 5:7, 7:7, 7:9, 9:10, 9:13,
14:13, 16:16, 21:16, 25:17.
TREVISO, PROSTĚJOV Ani při
svém druhém vystoupení v základní
skupině B CEV Champions League
žen 2017/18 prostějovské volejbalistky ostudu rozhodně neudělaly.
Stejně jako před Vánocemi Fenerbahce Istanbul vzaly set i tentokrát
italskému Coneglianu a znova směřovaly k tomu dotáhnout zápas senzačně do tiebreaku. Takový majstrštyk však nevyšel, nadmíru silný
soupeř nakonec utkání udržel pod
svou kontrolou. Leč jednoduché to
s partou VK určitě neměl.
Hanačky začaly výborně – bodovým
blokem uzdravené Trnkové. Pak ale
nedotáhly do úspěšného konce něko-

lik slibně rozjetých výměn a ne zcela
vynucenými chybami pustily domácí hráčky jak do větší jistoty, tak i do
náskoku 8:4. Následovala však naopak
vydařená pasáž s dobrou obranou +
následnými protiútoky, kdy se hosté přiblížili na rozdíl jediného bodu
(10:9). V tu chvíli ovšem favorit tvrdě
udeřil. Kvalitním servisem rozvrátil
přihrávku prostějovského týmu, jenž
se tím pádem nedostával do účinného
zakončení. A při úvodním time-outu
kouč Čada nabádal i k lepší defenzivní činnosti, která příliš nefungovala.
Leč nepomohl ani oddechový čas
číslo dva. Rozjeté Imoco dominovalo,
chybující vékáčko výrazně zaostávalo
a vstupní část tudíž vyzněla naprosto
jednoznačně – 25:14.
Nicméně české mistryně se nenechaly
zdeptat, místo toho výborně otevřely
druhé dějství. Odvážný nástup vyústil
v rychlý náskok 2:5, před hostující družinou se otevřela zajímavá perspektiva.
Leč zase přišel nápor italského celku,
jenž velkým tlakem od podání přes
ofenzivu až po bloky dostal Weiss
a spol. do úzkých během bleskového
obratu na 8:6. Od toho momentu ale
ženy VK zlepšily vše, především klíčové spojení servis – příjem podpořené
perfektním bráněním. Vzrostlé sebevědomí zapůsobilo jako živá voda,
zaskočený kolos úplně vypadl z role.





 

Daniele Santarelli/0*"1%%
„Věděli jsme, že Prostějov má silný tým a nebude to proti němu lehké, což se potvrdilo. Kromě velkého výpadku v jednom postavení během druhého setu, kvůli
čemuž jsme o něj přišli, se nám však dařilo mít utkání pod kontrolou. S druhým
vítězstvím ve skupině Champions League jsme samozřejmě moc spokojení.“
23(/45& 
„V některých fázích střetnutí jsme velmi silnému a favorizovanému soupeři dokázali být více než vyrovnaným soupeřem, náš výkon byl výborný. Potom ale přicházely mnohem horší pasáže, kdy nás domácí svou kvalitou přehrávali zejména
útočně a blokařsky. Mnohem lepší bylo Conegliano v dlouhých výměnách.“

A fantastická osmibodová šňůra při
jedovaté plachtě Kossányiové zajistila šokující otočení (14:11 – 14:19)!
Tuhle výhodu už si papírově slabší
družstvo nenechalo vzít, ačkoliv protivník dotáhl na 19:21. Koncovka poté
vyzněla hladce – 21:25.
Škoda že za daného vývoje střetnutí
Češkám nevyšel start do třetí sady. Neudržely vynikající produkci ze druhé
poloviny předchozího setu, zatímco
Conegliano opět začalo šlapat na plné
obrátky. Výkonnostní nůžky se náhle
rozevřely do velké šířky a Santarelliho svěřenkyně bez větších problémů
utekly z 1:2 na 7:3, následně až na
14:7 a 17:9. Tady vyslankyně Moravy
nestíhaly. Nepomohl ani okamžitý
kontr v podobě čtyř bodů za sebou
(17:13), neboť jinak byl lídr Serie A1

v této fázi duelu prostě lepší – 25:16.
Rovněž z dalšího jasně ztraceného dílu
se však mančaft okolo výtečně útočící
Herelové dokázal otřepat. A to natolik,
že ve čtvrtém pokračování měl dlouho
navrch. Jakmile mu šlo podání a odstranil potíže na přihrávce, uměl zabrat
i ostatními činnostmi a domácí soubor
přehrával (3:5, 7:9, 9:13). Kolektiv tažený hvězdami Fabris, De Kruijf, Hill
a Ramos se dostal z ponoru teprve
pětibodovou sérií na 14:13, kdy skoro
veškeré balóny získal po dlouhých dramatických výměnách. Plejerky Prostějova tohle srazilo dolů a ve zbytku
mače již vůbec nezvládly čelit obřímu
tlaku giganta. Ten v závěru doslova
rozstřílel hanácké naděje drtivým servisem, tvrdými smečemi i neprostupnou defenzivou – 25:17 a 3:1. (son)

Fabris a De Kruijf
TREVISO, PROSTĚJOV Napodruhé v probíhajícím ročníku evropské Ligy mistryň dopadly naše
volejbalistky podobně, jako při
prvním zápasovém pokusu. Ani
v Trevisu herně nezklamaly a favoritovi vzaly jednu sadu, ovšem zůstaly
někde na půli cesty za výsledkovou
senzací. Tudíž žádné zklamání, na
druhou stranu taky žádné nadšení.
Dvě podstatné činnosti, které pod
vysokou sítí často rozhodují, měl italský kolektiv výrazně lepší. V útoku
zakončoval o třináct procent úspěšněji
než české šampiónky a při obraně na
síti vyprodukoval o plných osm vítězných bloků víc. Ne tolik, ale přece jen

vékáčko zaostávalo též na příjmu a na
servisu, kde sice favorizované družstvo
vyprodukovalo víc chyb, ale i větší počet es, nemluvě o enormním tlaku vytvářeném většinu času.
Z jednotlivých hráček Imoco zahrála excelentně především chorvatská
univerzálka Samanta Fabris, nejčastěji
bodující plejerka duelu i žena s jasně
nejvyšší užitečností. Dost se jí přiblížila ofenzivně téměř nezastavitelná
blokařka Robin De Kruijf z Nizozemska a perfektně přihrávala Monica De
Gennaro na liberu. V hanáckém dresu
nějaká pronikavá tahounka chyběla,
přičemž nejznatelnější stopu v Trevisu
zanechala Nina Herelová.

0*"1%%/45& 6+7
STATISTIKY TÝMOVÉ
Úspěšnost útoku: Conegliano 49 % - Prostějov 36 %.
Úspěšnost přihrávky: Conegliano 54 % - Prostějov 47 %.
Podání – esa/chyby: Conegliano 8/14 - Prostějov 5/8.
Bodové bloky: Conegliano 14 – Prostějov 6.
Celková užitečnost: Conegliano +32 – Prostějov +16.
STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Samanta Fabris 22, Robin De Kruijf 18, Samantha Ramos
13, Kimberly Hill 12 – Nina Herelová 13, Andrea Kossányiová 12, Laura
Emonts 11, Helena Horká 10.
Více statistik najdete na www.vecernikpv.cz

&'()*)+,-/!0)12)34(+5637)8,6,-(4(-51+(4&+,3)9
Prostějovská blokařka o bitvě s Libercem, únavě i trvající víře ve výsledkové překvapení na evropské scéně

„Už první náš vzájemný souboj v Liberci byl hodně vyrovnaný a proto
jsme věděly, že nás nečeká nic jednoduchého. Navíc šlo o náš třetí zápas
během jednoho týdne, což se moc
často nestává. A hlavně ze začátku
jsme nepředváděly tak optimální výkon, jaký bychom měly.“
 Ztrácely jste 13:21, ale vstupní
sadu přesto otočily na 30:28. Tam
se utkání zlomilo?
„Úvodní set byl určitě klíčový, zvlášť
po takovém průběhu. Jak jsem řekla, nám vstup do zápasu moc nevyšel a hodně jsme ztrácely, ale ani
chvíli nepřestaly bojovat. Což se
Marek SONNEVEND na
nám vyplatilo. Vést 1:0 je vždycky
 Očekávala jste, že bude střet- důležité a nám otočený vývoj první
nutí proti Dukle až natolik těžké? sady do zbytku utkání hodně po-

PROSTĚJOV Hlavní trenér volejbalistek VK Miroslav Čada hodně a často chválí blokařky svého
družstva. Že plným právem, to
názorně předvedla Nina Herelová
v zápasově nabitém týdnu mezi 8.
a 14. lednem. Slovenská střeďačka
ve všech třech odehraných duelech patřila k týmovým tahounkám, skvěle jí vyšel zejména středeční mač v Trevisu stejně jako
sobotní souboj ve Frýdku-Místku. Po nedělní bitvě s Libercem
odpověděla na několik otázek
Večerníku.

mohl. Nastartovalo to celý mančaft,
získali jsme psychickou výhodu.
A jak trenér říkal, postupně jsme se
dostaly do správné provozní teploty.“ (úsměv)
 Potom už byl výkon Prostějova dobrý?
„Byl kvalitnější. Úplně dobrý asi
ne, protože vždy můžeme hrát ještě
lépe.“
 Osobně se mi líbila vysoká
úroveň hry ze strany obou celků.
Co vám?
„Liberec dokáže fakt výborně bránit, tím zvedne spoustu míčů v poli
a k vidění pak je víc dlouhých výměn. Tím bývají jeho zápasy atraktivní pro fanoušky, což platilo i v případě dnešního střetnutí.“

 Cítila jste kvůli náročnému
programu celého týdne únavu?
„Už včera ve Frýdku jsem trochu cítila, že nohy mi nešly úplně ideálně.
Hned po středečním utkání v Itálii
jsme strávily víc než deset hodin
v autobusu a zbytek čtvrtka bylo
volno, načež se člověk možná trochu
hůř dostává zpátky do tempa. Náš
fyzický stav tedy o víkendu asi nebyl
optimální, ale jsme vrcholové sportovkyně a musíme to zvládnout.“
 Můžete se s odstupem času
ohlédnout za duelem na palubovce Conegliana?
„Musely jsme do toho dát absolutně všechno, abychom se extrémně
silnému soupeřkám dokázaly herně
vyrovnat. V prvním setu jsme ještě

příliš nestíhaly jejich strašně rychlou
hru, ale od druhého jsme se dokázaly přizpůsobit a našly na ně recept.
Pomohl nám hlavně dobrý servis,
čímž jsme domácí zatlačily až k zisku
sady. Ve čtvrté to vypadalo dlouho
podobně, ale pak nás ony dostaly
pod velký tlak také právě podáním.
A závěr jsme už nezvládly.“
 Šlo v Itálii dosáhnout víc než
porážky 1:3, podobně jako doma
s Fenerbahce Istanbul?
„Kouč nám tohle říkal. Stejně jako
to, že v rozhodujících okamžicích
se většinou projeví síla kvalitnějšího
týmu. Pokud bychom s Istanbulem
i v Trevisu dotáhly do úspěšného
konce čtvrté sety, v tiebreaku by
pak bylo možné už cokoliv. Což je

však jen kdyby. Dá se říct, že hráčky
těchto favoritů jsou po výkonnostní
stránce i výškově aspoň o jeden level
výš než my. Taková je realita, s čímž
se ve vzájemných zápasech snažíme
rvát.“
 Věříte vůbec, že lze ve skupině
smrti Champions League alespoň
jednou zvítězit?
„Samozřejmě, že věříme, bez toho
to nejde. Když do každého utkání
půjdeme na maximum a nepodlehneme pocitu, že jako outsideři nemůžeme uspět, tak třeba i s trochou
nezbytného štěstí možná přijde naše
velká chvíle. Takové překvapení se
sice nedá předem naplánovat, ale pochopitelně pro něj uděláme všechno
a opakovaně za ním půjdeme.“
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VEČERNÍKU PADESÁTIPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOST NEMUSÍ STAČIT,
OLOMOUCKO CHCE URVAT CO NEJVÍCE BODŮ

JON-CHRISTOPHER FULLER

PROSTĚJOV Pět kol zbývá do konce základní části
Kooperativa NBL a celá řada týmů má stále šanci postoupit do nadstavbové skupiny A1. Slušnou výchozí pozicí se
může pyšnit i ligový nováček BK Olomoucko. Má ale těžký
los, když hostuje například v Pardubicích a ve Svitavách,
přesto si vysněný postup může uhrát sám.

Americký křídelník se rozhodl přepsat rekordní statistiky
nejen tohoto ligového ročníku, ale i této rubriky Večerníku.
Efektivitou 50 stanovil nové maximum, které je zároveň
šestadvacátým nejlepším výkonem NBL od roku 1998.
U Vajgaru to byl vůbec zápas, neboť třiatřicet bodů lídra BK Olomoucko je zároveň třetím nástřelem této sezóny a jeho autor už je i třetím skórerem ligy s průměrem 20,18. Svůj výkon ozdobil
trestnými hody 16/16 i třinácti doskoky.

„Bylo by to tak nejlepší. Není optimální, Žluto-modří mají zatím na svém
když se tým musí spoléhat i na výsledky kontě devět výher a osm porážek.
svých přímých konkurentů. Ideální by Teoreticky by mohlo k postupu stačit vyhrát do konce základní části dva
Původní zpravodajství
zápasy. Takové myšlenky ale kouč
pro Večerník Benáček odmítá. „Před pár týdny to
vypadalo, že padesátiprocentní úspěšLadislav VALNÝ
nost bude na postup stačit. Teď už si něbylo vyhrát až do konce všech pět zá- čím podobným rozhodně nejsem jistý.
pasů, musíme si však uvědomit, že nara- Ano, může stačit třeba i deset výher, ale
zíme na hodně silné protivníky a každý také je možné, že postup nezajistí ani
zápas nás bude stát hodně sil,“ uvažuje dvanáct vítězných zápasů. Musíme hrát
nahlas trenér BK Olomoucko Predrag zkrátka na doraz až do konce první části
Benáček.
sezóny,“ burcuje svůj tým Benáček.

STANISLAV
ZUZÁK
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RYCHLÝ

Basketbalisty èeká
tradièní soupeø
Prostějov (lv) – Počtvrté v sezóně narazí celek BK Olomoucko
v mistrovském zápase na Opavu.
Ve Slezsku se v lize radovali z překvapivého vítězství, v poháru ale
dvakrát vysoko prohráli. Duel 18.
kola Kooperativa NBL se bude
hrát v sobotu 20. ledna od 18:00
hodin v hale prostějovského Sportcentra DDM. „Bude to extrémně
náročné utkání. Opava je pověstná
výbornou střelbou z dálky. Tým
hraje kolektivně, má vyrovnanou
sestavu. Hráči jsou dlouho spolu,
tomu odpovídá jejich sehranost.
Ale naše výkony jsou teď dobré,
chceme vyhrát. Potřebujeme do
tabulky dva body a ne jeden,“ míní
trenér Predrag Benáček, který je
přesvědčený, že basketbalisté odvedou mnohem lepší práci, než
v prvním pohárovém utkání, které
před vlastním publikem prohráli
o jednadvacet bodů. „K tomuto
duelu tým nepřistoupil, jak měl.
V tom byl problém. Něco podobného se opakovat nebude,“ je přesvědčený trenér BK Olomoucko.

Fullerovi pomohl
pøíjezd rodiny
Prostějov (lv) – Výbornými výkony se v posledních týdnech prezentuje Jon-Christopher Fuller, který
v posledních čtyřech zápasech
Kooperativa NBL dal pokaždé
minimálně dvacet bodů. K tomu
nasbíral čtyřiadvacet faulů a střílel
dvaatřicet trestných hodů. Pouze
ve dvou případech minul. V tabulce střelců celé ligy se už posunul
na čtvrté místo. „Stále více potvrzuje, že především v ofenzivě je to
hodně kvalitní basketbalista. Daří
se mu a to pomáhá celému týmu.
Jeho forma je v posledních týdnech výborná,“ cení si Fullerových
výkonů z poslední doby trenér
Predrag Benáček. Zdá se, že si hráč
užívá pohodu, která se výrazně
zlepšila po příjezdu jeho rodiny do
Prostějova. Od chvíle, kdy může
být ve volném čase s manželkou
a dítětem, boří obrany soupeřů
a táhne klub za výhrami.

 %  &  $

Do složení nadstavbových skupin
může výrazně promluvit i úřadující
šampion z Nymburka, který ještě neprohrál ani jedno utkání a do konce
základní části vyzve i některé týmy
bojující o první šestku tabulky. Pokud
si udrží neporazitelnost, obere o důležité body Kolín nebo Ústí nad La-

bem. „Ani s tím ale nechceme příliš
kalkulovat. Takové počty se obvykle
nevyplácejí. V posledních týdnech
hrajeme dobře, o to chceme opřít
naše uvažování. Budeme se snažit
formu využít a urvat co nejvíce bodů.
Když to vyjde, výsledek se dostaví,“
tvrdí Benáček.

CHARLES
MITCHELL
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Další stovka: týmu nevyšla ani pohárová odveta
BK OP
BK OL

100:80

OPAVA I v odvetě pátého kola
Českého poháru basketbalisté BK
Olomoucko na Opavu nestačili.
Na půdě soupeře prohráli rozdílem
rovných dvaceti bodů 80:100 a ve
druhé nejvýznamnější soutěži končí před branami čtvrtfinále.
Hosté do Slezska přijeli bez Filipa
Šepy a ani další hráči obvyklé základní rotace neodehráli obvyklý počet
minut. Například Mitchell strávil na
palubovce něco málo přes šest minut,
podobně na tom byl Fuller. Čohadare-

vič dokonce zůstal celých čtyřicet minut na střídačce. Hanáci přesto drželi
s Opavou krok a po deseti minutách
byl stav vyrovnaný 24:24, když se dařilo střelcům na obou stranách.
Ve druhé periodě se domácí basketbalisté zlepšili v defenzivě a díky tomu
se od svého soupeře mírně odpoutali.
Reprezentanti Olomouckého kraje
zaznamenali v průběhu desetiminutovky pouze patnáct bodů, což přineslo svěřencům Petra Czudka vedení
43:39 po prvním poločase.
O svém postupu Opava rozhodla
v následující periodě. Po šesti bodech
Jurečky v řadě domácí odskočili na
dvouciferný rozdíl a před poslední
čtvrtinou měli k dispozici pohodl-

ný náskok 75:61. V samotném závěru navíc Klečka jedenáct sekund
před koncem pokořil hranici stovky
a Dedkova trojka pouze upravila celkové skóre.
Domácím výhru přinesla větší pestrost
zakončení. Hned sedm hráčů se dostalo
přes deset bodů, což je i v lize výjimečný
počin. Na druhé straně měl dvouciferné číslo pouze Sehnal se dvanácti body.
Váňa a Novák dali po devíti bodech. BK
Olomoucko v poháru končí, Opava
postupuje do čtvrtfinále, ve kterém ale
bude mít nesmírně těžkého soupeře.
V boji o postup do závěrečného Final
Four narazí na Nymburk.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Českého poháru najdete na straně 22

 

NA TISKOVCE...

Petr CZUDEK/ BK Opava:

„Očekávali jsme, že soupeř bude vzhledem k výsledku z prvního zápasu
šetřit hráče na ligu, to se také potvrdilo. Bylo to o tom, jak se k zápasu
postavíme. Chtěli jsme si spravit chuť za Děčín, kde nám to moc nešlo
a to se docela podařilo. Ve chvíli, kdy jsme potřebovali zabrat, dali hráči
do soubojů potřebnou energii. Celkově jsme byli lepším týmem a tomu
výsledek odpovídá.“

&(%$/58* "$+
„Z pohledu postupu se vše podstatné odehrálo hned v prvním utkání na
naší palubovce. Odveta byla pro nás možností dát větší minuty i dalším
hráčům. Některé výkony byly docela zajímavé. Hlavně do poločasu se
nám docela dařilo, po obrátce to už bylo horší. Ve chvíli, kdy Opava odskočila na dvouciferný rozdíl, bylo definitivně hotovo. Přesto nemůžu být
spokojený s obranou, dostali jsme hodně bodů.“

4  #!%*
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86:96

JINDŘICHŮV HRADEC, PROSTĚJOV Páté vítězství z posledních
sedmi ligových zápasů vydolovali
basketbalisté BK Olomoucko na
půdě Jindřichova Hradce. Domácí
Lvi zůstávají i po sedmnáctém kole
Kooperativa NBL bez vítězství, Hanáci se po výsledku 96:86 dostali
v tabulce na šesté místo se stejným
bodovým ziskem jako čtvrtý Kolín.
Hned z prvního útoku otevřel skóre jindřichohradecký Petrič, jinak ovšem Lvi
zůstávali bodově za svým soupeřem.
Ještě v průběhu první čtvrtiny vyrovnali
na 5:5, snahu o překlopení výsledku

zarazil trojkou Fuller a od té chvíle bylo
hosté prakticky neustále ve vedení. To
v průběhu zahajovací desetiminutovky
několikrát vyrostlo na pět bodů a do
druhé části tým z Olomouckého kraje
vstupoval za stavu 22:16.
V dalším pokračování poločasu se ke
střelecky dobře nastavenému Fullerovi
přidal Mitchell a v důležitých okamžicích dal dvě trojky Močnik. K vývoji
skóre nechtěně přispěli také domácí,
když v posledních čtyřech minutách
druhé periody nedali i kvůli čtyřem
ztrátám ani bod. Ty potrestal Šepa,
který proměnil dvě střely z dálky a pomohl svému týmu k poločasovému
výsledku 51:35.
Snahu s výsledkem něco udělat měl
v domácím dresu střelecký lídr Lvů

Upchurch. Ten se zaskvěl 34 body,
což je druhý výkon této sezóny a jeho
autorovi zajišťuje už druhé místo v lize
podle průměru s 21,1 za vedoucím
Dominezem Burnettem. Ani jeho
vydařené vystoupení na svěřence
Predraga Benáčka nestačilo. Deset
minut před koncem kontrolovali průběh střetnutí při stavu 71:58. V závěru
žluto-modří povolili v obraně a v průběhu poslední čtvrtiny inkasovali
osmadvacet bodů. Jihočeši se dokonce
dostali až na rozdíl sedmi bodů, stalo se
tak ale až na začátku poslední minuty,
kdy už bylo o vítězi rozhodnuto.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
najdete na straně 22

 

NA TISKOVCE...

Karel FOREJT/9%;<("+

„Výsledek není na první pohled úplně špatný. V naší hře ale bylo hodně
chyb, soupeři jsme dovolili patnáct útočných doskoků a to není dobrá vizitka. Měli jsme tři střelce, ale to nestačí. Další hráči se nepřidali a to pak
těžko můžete myslet na vítězství. Navíc jsme nedokázali zastavit Fullera.
Když už se to povedlo, bylo to až při střele hloupým faulem, které neomylně trestal.“

&(=!>3=5/58*

"$+

„Od začátku bylo vidět, že chceme vyhrát víc, než soupeř. Hráči byli patřičně koncentrovaní, tak to má být. Jindřichův Hradec se sice hodně snažil
a rozhodně to nebylo snadné utkání, my jsme ale třicet devět minut vedli
a měli jsme průběh střetnutí pod kontrolou. Podařilo se nám potvrdit, že
především v ofenzivě jsme opravdu hodně slušný tým. Celkový výsledek
tomu odpovídá.“

„Fanoušci nám pomáhají, klub přijali za svůj,“

PROSTĚJOV Průběh základní části sezóny může zatím vedení
BK Olomoucko hodnotit docela pozitivně. Nováček Kooperativa
NBL bojuje o postup do nadstavbové skupiny A1, ve které bude
hrát nejlepších šest týmů tabulky. Spokojení můžou být i s přízní
fanoušků. Příznivci klubu jsou slyšet nejen v rámci domácích zápasů a ukazují, že novému klubu přejí úspěch.„Jsou skvělí, což je vidět
i při výjezdech na palubovky soupeřů. Třeba při zápase v Brně jsme
si připadali jako doma,“ usmíval se v interview pro Večerník sportovní manažer Michal Pekárek.
„Zaslouží si od nás velkou poklonu,

exkluzivní rozhovor
Jindřichův Hradec není zrovna za ropro Večerník hem. (úsměv) Přesto se vydali s námi

Ladislav VALNÝ
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na důležité utkání. Nešlo o nejatraktivnější zápas, protože soupeř
 Fandové vám pomohli i naposle- je v soutěži poslední. Jeli kvůli nám,
dy v Jindřichově Hradci. Čekal jste, chtěli týmu pomoci k vítězství. Všichže se objeví i v hale na jihu Čech?
ni si toho hodně ceníme.“

těší Pekárka
 I doma jsou diváci, oproti předchozím sezónám, hodně slyšet.
Vnímáte tu změnu?
„Je to tak. Třeba koncovka utkání proti
Děčínu byla bouřlivá. Výkony hráčů
fanoušky vtáhly do bitvy, ti na oplátku
hnali svůj tým za výhrou. Jsem přesvědčený, že právě tato atmosféra nám
přinesla v napínavém závěru úspěch.“
 Neměli jste na začátku sezóny
obavy, jestli fanoušci nový klub na
ligové mapě přijmou?
„Sport se dělá pro lidi, bez jejich přítomnosti v hledišti by to nemělo smysl. Počítali jsme s tím, že je musíme

oslovit. Především výkony, ale také
doprovodnými akcemi, pravidelně aktualizovaným webem nebo facebookovou stránkou. Myslím, že fanoušky
postupně přesvědčujeme o tom, že
stojí za to přijít do haly, když hrajeme
mistrovské utkání.“
 Myslíte si, že návštěvy ještě porostou?
„Pevně v to všichni věříme. V Prostějově je docela velká sportovní konkurence, pokud však budeme podávat
kvalitní výkony a hráči pokaždé na
hřišti nechají všechny své síly, diváci to
ocení a přijdou.“

 %  &  $
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ZLATÁ BRÁNA 2018 BYLA ŠANCÍ PRO DĚTI ZASPORTOVAT SI
Ani jsem netušil, že od prvotní myšlenky Domovní správy dojdeme k tak
zdailé akci, potšilo hlavního organizátora Jana Zatloukala
PROSTĚJOV Jednou z úplně
prvních sportovních akcí nového
kalendářního roku v našem regionu byla v pátek 5. ledna ZLATÁ
BRÁNA 2018 – turnaj školních
týmů ve florbalu na ledě. Podrobně
jsme o tomto vydařeném projektu
informovali už před týdnem a teď
se k němu ještě vracíme v několika
hodnotících ohlédnutích.

Marek SONNEVEND
Na úvod připomeňme, že klání
se zúčastnilo osm družstev
z prostějovských základních škol
tvořených žáky či žákyněmi čtvrtých
a pátých tříd. Zápolilo se na ledě
venkovního veřejného kluziště na
Masarykově náměstí, a to ve florbalu
podle upravených pravidel na bruslích.
Podle jednoho z hlavních partnerů
dostal turnaj výstižný název ZLATÁ
BRÁNA, zorganizovaly jej společnými
silami Domovní správa Prostějov, Spor-

F o too r e poo r táá ž sasaaaa

tovní klub K2 a Sportcentrum DDM
Prostějov pod patronací školské i sportovní komise při Radě města Prostějov.
Z konečného vítězství se radoval
výběr ZŠ v ulici Dr. Horáka před
stříbrnou ZŠ v ulici E. Valenty, bronzovou ZŠ J. Železného a čtvrtou ZŠ
v ulici Kollárova. Všechny odehrané
zápasy jak v základních skupinách, tak
v závěrečném play-off přitom provázela výborná atmosféra rozprouděná
zkušeným moderátorem s pomocí
chytlavé hudby.
„Jsme velmi rádi za to, jak nám akce
vyšla. Netušil jsem ani, že od prvotní
myšlenky Domovní správy dojdeme
k tak zdařilému sportovnímu podniku.
Někdy je velmi těžké cokoliv zorganizovat úplně poprvé. Na účastnících
našeho turnaje jsem však viděl, že byli
ze hry nadšení, uměli se radovat a celé
dopoledne si užít. To ale neznamená,
že není co zlepšovat,“ shrnul hlavní organizátor Jan Zatloukal.

„Velmi mě potěšila spolupráce se
subjekty, které akci sponzorovaly. Ať
už to byla ZLATÁ BRÁNA jako titulární partner, nebo Makovec – maso
a uzeniny, Pekařství MaM či třeba
Laser Arena Prostějov. Rád ovšem
vyzdvihnu i obyčejnou slušnost
a ochotu pracovníků Skleňova
stánku. Chlapi nejenže připravili
uzeniny, co jsme měli sponzorsky
zajištěné, ale ochotně je mladým
florbalistům na bruslích i roznášeli.
Ve zdravé společnosti je dobré, když
veřejný i soukromý sektor spolupracují a dělají to tak nějak ze své
přirozenosti,“ ocenil Zatloukal.
Nelze než souhlasit. A podstatné je,
že necelá stovka školáků si parádně
zasportovala při originální soutěži,
což jim přineslo pěkné zážitky, spontánní emoce, něco pro vlastní zdraví
i spoustu hodnotných cen. Všichni
se již mohou jedině těšit za necelých
dvanáct měsíců na druhý ročník.

Ceny nejlepším tým2m turnaje pedávali šéf Domovní správy Vladimír Pr2ša (uprosted), manažerka ZLATÉ BRÁNY Karolína Poízková (vlevo), pedseda školské komise Jan KrchMavý (vpravo) a pedseda sportovní komise Pavel Smetana (vzadu).
Foto: Marek Sonnevend

jjaký
aký byl
byl fflorbal
loorbball na lledě...
eděě....

4x foto: Marek Sonnevend

Mladí školáci ze všech sil bojovali na led+, jejich spolužáci Finále ZŠ z ulice Dr. Horáka – ZŠ z ulice E. Valenty 2:1sn bylo Generalita turnaje ZLATÁ BRÁNA 2018, jež pedávala ceny Kapitán nejlepšího družstva ZŠ z ulice Dr. Horáka s pohárem
fandili za mantinely.
plné dramatických moment2.
medailist2m.
pro vít+ze.

Karolína Poízková:

GLOSA VE%ERNÍKU
MAREK SONNEVEND

„Jsem pímo nadšená!“ O dobrých nápadech a spojování lidí

PROSTĚJOV Bývala velkou
tenisovou nadějí, pak vystudovala univerzitu v USA. A teď je
manažerkou obchodního centra
ZLATÁ BRÁNA v Prostějově,
které se stalo titulárním partnerem nového turnaje pro školáky
ve florbalu na ledě. Karolína
Pořízková věnovala Večerníku
krátký rozhovor o tom, co na
premiérový ročník originálního
klání říká.
 Jaké jsou Vaše dojmy z akce?
„Já jsem vyloženě nadšená a musím se přiznat, že jsem to ani takové
nečekala. Vzhledem k tomu, že bylo
vše zorganizováno v posledním
měsíci, šlapalo snad všechno, co
mělo.“
 Vidíte nějaké možnosti spolupráce do budoucna?
„To si pište! Už během turnaje jsme
konzultovali s panem Zatloukalem,

co by se dalo vymyslet dále. Věřím,
že s něčím zase přijde. (úsměv) Byla
jsem docela nakloněna aktivitám,
které mi představil s doktorem
Kremlou ze sportovní komise. Tak
uvidíme, v čem bude moci být ZLATÁ BRÁNA prospěšná. Zatím to vypadá slibně s výstavou sportovních
fotografií v naší obrazové galerii
ve druhém patře. Momentálně
zde dokončujeme výstavu děl
prostějovského pedagoga Milana
Fridricha.“
 Bylo něco, co Vás na turnaji
příjemně překvapilo?
„Zaprvé počasí. Ale samozřejmě
musím hlavně pochválit děti, byly
hodně šikovné. Bruslily rychle
a zdatně, až jsem měla strach hodit
slavnostní buly, abych mohla co
nejrychleji zmizet z ledu. (směje se)
Vím, že při přípravných schůzkách
se vedly debaty o tom, jak se děti po-

Tělesná výchova na základních školách, to v posledních letech není
zrovna hit obecně vysoké úrovně.
Oproti dřívější minulosti se totéž
dá mnohdy říct rovněž o sportování
dětí a mládeže ve volném čase. A jednoho konkrétního člověka z Prostějovska tenhle stav věcí už dlouho
vnitřně trápil.
Samozřejmě nejen jeho, takových je
v našem regionu jistě mnohem víc.
Ale Jiří Kremla, celoživotní učitel
perou s bruslením,
na ZŠ v důchodu a obrovský sporusí pracovat
když musí
tovní nadšenec, se rozhodl s daným
ejkou. Občas
i s hokejkou.
stavem věcí něco aktivně udělat,
dět, jak jim
bylo vidět,
alespoň trochu s ním pohnout k lepkočil, ale to se
míček skočil,
šímu.
edě očekávat.
dalo na ledě
Už před dvěma lety přišel s nápaBruslení však bylo
dem uspořádat fotbalový turnaj pro
perfektní.í. A hlavně
týmy jednotlivých městských částí
kdo
že se nikdo
Prostějova složené z malých spornezranil.“ Foto: Sportcentrum DDM tuchtivých kluků a holek, v kopané

neregistrovaných. Jirkova osobní síla
je v tom, že pro svůj bohulibý záměr
dokázal zapálit další organizátorsky
zdatné lidi, čímž se celý projekt podařilo změnit v realitu, byť oproti původním plánům trochu upravenou.
V současnosti má turnaj škol ve fotbale za sebou dva úspěšné ročníky
a na letním hodnocení toho druhého vznikl – symbolicky na prostějovské radnici – nápad uspořádat
nějakou zimní obdobu této akce. Od
slov k činům bývá zpravidla dlouhá
a trnitá, leckdy i nemožná cesta. Ne
tak u Jiřího Kremly.
Cennou myšlenku opět nenechal
zaniknout ani vyšumět, naopak se
znova pustil do její realizace. Především zase začal spojovat dobré lidi,
jak tomu on sám trefně říká. Postupně tak spatřilo světlo světa unikátní
klání ve florbalu na ledě ZLATÁ

BRÁNA. Po veřejném venkovním
kluzišti na Masarykově náměstí před
muzeem se v rámci něj proháněla
na bruslích a zápolila s florbalovými
holemi i míčkem necelá stovka nadšených školáků.
Díky připravenému organizačnímu
týmu se děti sportovně vyřádily
a pro mnohé z nich šlo o krásný
zážitek, jenž některé třeba přivede
k aktivnímu pohybu trvale. Což byl
hlavní záměr duchovního otce obou
projektů popisovaných v tomto zamyšlení. Že se v případě zimní verze
povedla přidaná hodnota tím, o jak
atmosférickou a zajímavou událost
i pro kolemjdoucí se jednalo, to bylo
něco pozitivního nad původní plán.
Podstatná je však především dobrá
myšlenka převedená do skutečnosti.
Každá taková, jež změní svět okolo
nás k lepšímu, zaslouží potlesk.

0eská „Dív+í válka“ v australském Melbourne Bautista je Veselého
MELBOURNE, PROSTĚJOV Los
prvního grandslamu si s tenistkami
České republiky pořádně zašpásoval. Čtyři nejlepší domácí hráčky
poslal do stejné čtvrtiny hracího
pavouka. Na prvním grandslamu
sezóny může snadno dojít hned
k několika bitvám spoluhráček
z fedcupového týmu.
Turnajová šestka Karolína Plíšková zahájí turnaj proti Veronice Cepedeové
z Paraguaye a ve třetím kole by mohla
hrát s Lucií Šafářovou, devětadvacátou
nasazenou tenistkou. Ta do úvodního
grandslamu vstoupí duelem s Ajlou
Tomljanovičovou. Domácí tenistka
dostala od pořadatelů volnou kartu.
Další australská reprezentantka Kristie

Ahnová bude první soupeřkou Barbory Strýcové.
Turnajovou dvacítku by v případě postupu všech Češek mohla v osmifinále
čekat vítězka souboje Plíšková – Šafářová. Náročný los má Petra Kvitová.
Turnajová sedmadvacítka odstartuje
Australian Open soubojem s Němkou
Petkovičovou, ve třetím kole hrozí světová jednička Halepová z Rumunska.
S českou soupeřkou by se mohla utkat
v souboji o semifinále.
„Někdy se to tak sejde. Můžeme Australan Open brát jako nominační turnaj, podle něhož se bude vybírat sestava pro únorový zápas proti Švýcarsku,“
bere los s nadhledem nehrající kapitán
fedcupového výběru Petr Pála.

no6ní mrou

Tomáš Berdych, devatenáctý nejvýše
nasazený, se v prvním kole úvodního
grandslamu sezóny utká s domácím
tenistou Alexem de Minaurem. Osmnáctiletá naděje startuje na divokou
kartu a na začátku sezóny má skvělou
formu. Na českou jedničku by mohl
ve 3. kole narazit zkušený Argentinec
Juan Martin del Potro a v následujícím kole sedmý nasazený Goffin
z Belgie. „Cesta do druhého týdne

bude pořádně těžká,“ uvědomuje si
Berdych.
Jiřího Veselého čeká soupeř z kvalifikace a los nebyl k českým hráčům příznivý. Jeho protivníkem je Václav Šafránek,
který si podruhé v kariéře zahraje hlavní
soutěž na grandslamu. V případě postupu jednoho z tenistů by úspěšný český
hráč ve 3. kole pravděpodobně vyzval
pátého nasazeného Thiema z Rakouska, což je nesmírně těžký protivník. (lv)

AUCKLAND, PROSTĚJOV Na
kurtech v Auckladnu, kde se v roce
2015 radoval z titulu Jiří Veselý, došel letos do čtvrtfinále. Jeho cestu
zastavil Španěl Bautista, který vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Veselý
ale přesto naznačil, že má slušnou
formu, když ve 2. kole porazil nasazeného Američana Querreyho.
„Mohlo to být lepší, na druhou stranu
postup do čtvrtfinále se počítá. Před
grandslamem jsem odehrál tři náročné zápasy a to je dobré. Proti Bautistovi jsem promarnil několik šancí v první
sadě a to rozhodlo. Vyhrál set, dostal se

do laufu a nedal se zastavit,“ komentoval své vystoupení Veselý.
Mezi nejlepší osmičku se dostala také
Barbora Strýcová v Sydney a bylo to
nejlepší vystoupení české tenistky na
turnaji. Lucie Šafářová vypadla hned
v prvním kole s Němkou Kerberovou,
Petra Kvitová o kolo později nestačila
na Italku Giorgiovou. „Na začátku sezóny se podařilo hned dvakrát postoupit do čtvrtfinále. To není špatné, snad
to bude pokračovat,“ pochvalovala si
Strýcová. Kristýna Plíšková se představila v Hobartu a prohrála s Belgičankou Flipkensovou ve třech setech. (lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Kterak raftaři(ky) Prostějova dobyli(y) Japonsko
Členové oddílu TOMI-REMONT přivezli z mistrovství světa 14 medailí a zároveň navštívili další kout planety Země
PROSTĚJOV Raft team původní
TOMI-REMONT (dříve
zpravodajství
William+Delvin) Prostějov,
to je ve vodáckém sportu pro Večerník
už přes dvacet let hodně sil- Marek
ný pojem. Posádky tohoto SONNEVEND
raftařského klubu sbírají každoročně cenné kovy na světových, evropských i národních
šampionátech, galerie oddílových úspěchů je díky tomu nesmírně bohatá a čítá nikoliv desítky, ale už přímo stovky medailí. Další do své přepočetné sbírky přidali hanáčtí krotitelé
divokých peřejí na podzim při MS R6 (šestimístných raftů) v dalekém Japonsku. My se nyní za touto vrcholnou akcí loňského
roku komplexněji ohlížíme.
NEJVÍC
ZÁØILY JUNIORKY

Jiří Vrba, Zbyněk Netopil, Zdeněk
Bozděch, Stanislav Hajský. Rovněž
jejich medailová úspěšnost byla stoprocentní, když třetí skončili dvakrát
a druzí třikrát – i celkově.
Ženy ve složení Michala Kratochvílová, Pavla Procházková, Hana Kaňkovská, Zuzana Valtrová, Kateřina
Vacíková, Lenka Lagnerová vybojovaly bronz v závodě head to head i ve
sjezdu, zatímco absolutně obsadily
čtvrté místo těsně pod bednou.
V nejtvrdší konkurenci mužů borci TOMI-REMONT PV v sestavě
Vítězslav Hric, Michal Hric, David
Lisický, Václav Kristek, Jaroslav Pospíšil, Lukáš Uncajtík přidali též dvě
bronzové placky, a to za slalom i za
konečné pořadí.

Mistrovství hostilo město Miyoshi
v prefektuře Tokushima nedaleko
Ósaky na ostrově Honšú, zdolávána
byla řeka Yoshino. Členové a členky
TR tvořili většinu reprezentace České republiky a jejich lodě získaly dohromady čtrnáct placek včetně čtyř
zlatých!
O všechny tituly se postarala posádka juniorek, která byla složena z nejlepších dívek ČR napříč všemi kluby
a ten prostějovský zastupovala trojice Klára Hricová, Denisa Šoltýsová,
Klára Smetánková. Spolu se třemi
parťačkami odjinud dokázaly vyhrát
veškeré disciplíny kromě head to
HODNOCENÍ? OBROVSKÁ
head (stříbro), což znamenalo fanSPOKOJENOST!
tastické čtyři trofeje mistryň světa
včetně té nejcennější v celkovém
Hodnocení šampionátu pojal dloupořadí!
Skvěle se dařilo také veteránům v se- holetý kapitán prostějovských vodástavě Jan Šťastný, Ondřej Pinkava, ků také po jednotlivých kategoriích.

Prostìjovské medaile na MS 2017

„U juniorek je spokojenost maximální, dá se říct obrovská. V minulých letech neměly až tak špičkovou výkonnost, ale parádně se vyjezdily a všem
nám způsobily strašně příjemné překvapení tím, že kromě jednoho stříbra porazily úplně všechny včetně nabušených domácích Japonek. Navíc
mají velkou perspektivu do budoucna, neboť mezi juniorkami komplet
zůstávají ještě minimálně jeden rok,“
nešetřil superlativy Zbyněk Netopil.
„Muži v Japonsku zajezdili taky skvěle. V jejich kategorii panuje jasně
nejtvrdší konkurence a prosadit se na
bednu je hodně náročné, jim to vyšlo dvakrát včetně celkového pořadí.
Což má značnou cenu tím víc, že na
světovou medaili ze šestek jsme po
několika hubenějších sezónách čekali
nějaké čtyři roky,“ upozornil Netopil.
„Ženy předvedly svůj standard, to znamená nic extra ani žádný propadák. Ve
stejném složení to táhnou již spoustu
let a projevuje se únava jak fyzická,
tak mentální. Po loňském triumfu tak
přišel asi zákonitý pokles. Přesto však
dokázaly vydřít dva bronzy plus čtvrté
místo absolutně, což nakonec nebylo
vůbec špatné,“ ocenil kapitán.
Sám je přes téměř šest křížků na krku
pevnou součástí veteránské lodě. „My
staří se snad můžeme též pochválit.
Za suverénním Japonskem jsme mezi
pěti až sedmi dalšími vyrovnanými
státy pokaždé vystoupili na stupně
vítězů a nebýt sporné diskvalifikace
v semifinále head to head, mohli jsme
mít i jedno zlato. Tam jsme v přímém
souboji porazili právě domácí, kteří
nám v cíli už gratulovali, jenže pak nás
diskutabilně diskli za dotek pádlem
člunu soupeře, škoda. Ale jinak jsme
vše zvládli výborně.“
Stejný dojem má Netopil z celého
mistrovství. „Platí, že jsme ohromně
spokojení. Znovu se podařilo potvrdit příslušnost k nejužší mezinárodní
elitě, což je ve stále nabitější konkurenci pořád těžší. Rafting postupně
sílí a roste počet zemí, které jej provozují na vrcholné úrovni. Dříve mohlo
na cenné kovy pomýšlet takových
osm států, teď už je jich určitě aspoň
patnáct,“ poskytl důležitou informaci.
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druhý v K2. Co se týče raftových závodů, poskládali jsme veteránsko-juniorskou sestavu. Vaška Kabrhela a mě
doplnili mladí kluci Václav Kristek,
Filip Přikryl, Vojtěch Jelínek a Antonín
Martínka. Vyhráli jsme všechny disciplíny, získané peníze z prize money
aspoň pokryly náklady na cestu,“ pochvaloval si Netopil.
( >
I MIMO ZÁVODY

Jako kdekoliv jinde ve světě, který za
uplynulé dvě dekády sjezdili křížem
krážem, si Hanáci snažili vzdálené
končiny užít rovněž jinak než pouze
při soutěžení na vodě. „V rámci možností samozřejmě chceme pokaždé
navštívit zajímavá místa, podívat se
trochu po okolí. I když času mezi závody je minimum a je potřeba se soustředit hlavně na co nejlepší výsledky.“
Co v Japonsku? „Tam jsme ještě před
startem šampionátu absolvovali tři

půldenní výlety do Ósaky a přilehlých oblastí. Po mistrovství jsme si
prohlédli největší mořské muzeum
světa právě v Ósace, zavítali do několika chrámů a nemohli si nechat
ujít projížďku šinkanzenem. Pochopitelně na nás dost zapůsobila pověstná japonská přesnost. Tam když
má jet vlak v 15.23, tak jede pokaždé
na minutu přesně, zpoždění prostě
neexistuje. Taková preciznost platila
i pro závody, vše klapalo s naprostou
dokonalostí,“ zaregistroval Netopil.
Skutečně moc se mu a jeho parťákům
líbilo na Sumatře. „Jezdilo se na jezeře
Toba, kde je fakt nádherná příroda.
Tamní obyvatelé sice odpadky vyhazují přímo do ní, ovšem sumaterský
ekosystém si s tím zatím dokáže poradit a vypadá to tam dosud krásně.
Třeba rok předtím jsme byli na jiném
indonéském ostrově Jáva, kde se na
některých místech doslova brodíte odpadky. Sumatra takhle ještě nedopadla
a my na ní podnikli výlet do džungle za
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opicemi. Na víc bohužel nezbyl čas,“
zavzpomínal rodilý Prostějovan.
Za více než dvacet let pravidelného
cestování po mezinárodních podnicích již v podstatě není kontinent na
planetě Zemi, kam by se nepodíval.
„Chybí mi jedině Antarktida, kde by
se závody v raftingu pořádaly skutečně těžko,“ zasmál se Zbyněk Netopil.
„Jinak jsem sjezdil celou Evropu a byl
na hodně různých místech Asie, Afriky, Severní i Jižní Ameriky a Oceánie.
Když člověk může takhle cestovat
a dělat přitom, co ho baví, je to báječné. Byť to samozřejmě stojí i hodně
peněz. Já jsem za takovou možnost
vděčný a nasbírané zážitky – navíc
vždy v perfektní partě skvělých lidí –
si ponesu navždy v sobě.“
Doplňme, že reportáže z raftařského
MS v Japonsku vysílala jak Česká televize na svém programu ČT Sport, tak
TV NOVA v rámci pořadu Víkend.
A vyhledat si je můžete na webovém
archivu těchto televizních kanálů.

Jak se celosvìtovì rozšiøuje rafting
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Z JAPONSKA NA
INDONÉSKOU SUMATRU

Po skončení akce výprava Prostějova asijský kontinent ještě neopustila,
místo toho pokračovala v cestování
na další exotickou destinaci. Konkrétně do Indonésie, na jejímž největším
ostrově Sumatra proběhl krátce po
MS Světový pohár v raftingu a seekayakingu.
„To druhé sportovní odvětví je – jak
z názvu vyplývá – jízda kajakem na
moři. Za náš oddíl startovali Václav Kabrhel, který vyhrál kategorii K1, a Zdeněk Herzán, jenž s parťákem skončil
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