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P
PROSTĚJOV
Tuhle holku zná snad každý pracovník ostrahy v Prostějově. O Kristýně Žákové z Dětkovic je všeobecně známo, že do obchodů chodí nakupovat z větší míry„za pět prstů“. Kradla už v Bille, Tesku, OBI a ráda se vrací
b
i do Kauflandu. Obrala zřejmě i své kamarády.„Nafrněná“ mladá žena zapamatovatelná díky krátkým vlasům a kolébavé chůzi sama o sobě mluví jako o modelce, která si focením vydělá zhruba patnáct tisíc korun měsíčně. Kvůli
lé
neustále se opakujícím krádežím však skončila ve vazbě a minulé úterý předstoupila před prostějovský soud...
n
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18011810100
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ČTĚTE NA STRANĚ 5

18011710095

tyiadvacetiletá Kristýna Žáková pochází
z Dtkovic, zejména
pod vlivem pervitinu
však krade všude,
kam pijde...
Foto: Martin Zaoral
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RYCHLÝ

    
zpovídat policii
Praha, Prostějov (mls) - Premiéra Andreje Babiše i šéfa poslanců ANO 2011 a prostějovského
zastupitele Jaroslava Faltýnka
může policie stíhat kvůli podezření z podvodu při čerpání dotace
na farmu Čapí hnízdo. Pro jejich
vydání hlasovalo 111 ze 180 přítomných poslanců. „Nazývám
to sračkou a velkou sračkou,“ komentoval Jaroslav Faltýnek kauzu,
kvůli které ho chce policie stíhat.
Podle vyšetřovatelů prostějovský zastupitel pomáhal zakrýt,
že o evropskou dotaci pro malé
a střední firmy si ve skutečnosti
řekla velká společnost, která na ni
dle pravidel neměla nárok.

   
 
 
Prostějov (mls) - Ředitelkou
Centra sociálních služeb, které se
nachází v areálu staré nemocnice
v Prostějově, se začátkem nového
roku 2018 stala Helena Vránová.
Na tomto postu vystřídala Miluši
Liškovou, která odešla do důchodu. Vránová vystudoval obor učitelství pro Střední zdravotnické
školy na Pedagogické fakultě UP
v Olomouci. Dosud působila zejména v Nezamyslicích, kde pracovala jako učitelka v Rehabilitační
třídě a později jako vrchní sestra
v Domově Na Zámku. Věnovala
se také vzdělávání zdravotnického
personálu a pracovníků v sociálních službách.
Večerník vám v některém únorovém vydání přinese exkluzivní
rozhovor.

www.
vecernikpv.cz

FOTO

VEÈERNÍKU



PROSTĚJOV Uzavřené parkoviště mezi
Wolkerovou a Komenského ulicí společností Manthellan není jediný problém této lokality. Ono totiž na tomto
místě nejenže nezaparkujete své auto,
ale dokonce zde cyklisté nemají už ani
možnost odstavit a řádně uzamknout
své kolo! Jsme zvědaví, jak kompetentní lidé vysvětlí čin hodný Kocourkova.
Nějaká chytrá hlava totiž přišla s nápadem uložit kontejnery na tříděný odpad přímo před bezpečnostní stojan na
bicykly... Nebo jej naopak někdo umístil
za kontejnery?

Agentura 
Také během tohoto týdne má podle
zvláštního meteorologického oddělení Agentury Hóser chumelit
až běda. Celý Prostějov pokryje až
dvaceticentimetrová vrstva sněhu,
což u někoho bude vyvolávat vzpomínky na mládí. A jak jsme se po
aktuálním zasedání prostějovských
konšelů dozvěděli, rada města vydala příkaz nechat sněhovou peřinu
na chodnících i silnicích až sama
úplně roztaje!

     

tt1POEʏMÓtt
Astronomové, policisté a skleník. Víte, kolik astronomů je potřeba k výměně žárovky? Žádný. Astronomové totiž preferují tmu... A víte kolik policistů je potřeba k výměně všech zářivek ve skleníku u Smržic? Fakt hodně!
Pondělní záře nad Smržicemi nejen některým astronomům připomněla
do tmy zářící sídlo Temného pána Saurona.
ttÁUFSâtt
Jestli ji nezavřeli, tak krade dodnes. Taková to bývala slušná feťačka a zlodějka. A teď je z ní ještě kriminálnice... Čtyřiadvacetiletá „fotomodelka“
Kristýna Žáková se v poutech moc fotit nechtěla. Při krádeži však byla
chycena už tolikrát, že ji soud musel poslat do vazby. Jinak by nepochybně
kradla dál. Z krádeží se měla zpovídat i u soudu, vypovídat však odmítla.
tt4UʭFEBtt
Lada a globální oteplování. Kdyby Josef Lada žil v dnešní době, tak by utratil
mnohem víc za hnědou barvu. O Ladovské zimě si letos můžeme nechat akorát
tak zdát. Sněžení uprostřed týdne bylo jen chabou připomínkou toho, že máme
leden. Neděle to ale přece jen trochu vylepšila...
ttɇUWSUFLtt
Musíme si pomáhat? Pomohli byste někomu, kdo jde z nemocnice rovnou do herny? Má taková pomoc vlastně vůbec nějaký smysl. Není to
jenom zbytečné prodlužování něčeho, co absolutně postrádá smysl?
Těmito otázkami se naštěstí pro jednapadesátiletého muže nezabývali
strážníci, kteří jej vyzvedli v herně a následně odvezli na ubytovnu, kde
mu město zajistilo střechu nad hlavou.
tt1ÈUFLtt
Počítání s Izerem. „Statistiky nelžou. Tři z pěti žen jsou stejné nány jako ty dvě
další.“ I tento vtip zazněl ve zcela zaplněné sokolovně v Určicích, kde vystoupil
oblíbený bavič Zdeněk Izer.
tt4PCPUBtt
Mrazivá vášeň. „Lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích,“ konstatoval fiktivní
český génius Jára Cimrman. Měl samozřejmě pravdu. Pořád je ale zdravější ponořit se do studené vody než do chladné Němky, mohli by k tomu dodat otužilci,
kteří se sešli ve Stínavě.
tt/FEʏMFtt
Tanec mezi láskou a smrtí. „Milovat je snadné, dokud nevíte, co vše za láskou
se skrývá,“ píše se v dramatu Romeo a Julie. Živý přenos baletu vzniklého na
motivy slavného díla Williama Shakespeara s hudbou Sergeje Prokofjeva a
v podání mistrů z proslulého ruského divadla byl k vidění v prostějovském
kině Metro 70.



A už to sviští! Od uplynulého pátku
19. ledna je v jediném regionálním
lyžařském areálu v Kladkách už konečně v provozu sjezdovka s pomou
v délce 450 metrů. Navzdory teplému průběhu zimy se tak zde o víkendu lyžovalo ve velkém. A funguje
i lyžařská škola a půjčovna vybavení.
Takže, vzhůru na svah.

Michal KADLEC

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

CYKLISTÉ,
JEN PRO JEDNOHO!

 



Je krásná, ale krade. Jako Bonnie
bez Clyda! Když si krásná brunetka
s postavou modelky chtěla přilepšit
k večeři, tak si prostě vždycky došla do
některého ze supermarketů. Bohužel
už však zapomněla platit. Nestrádala
se ani okrást kamarádku či kamaráda,
dokonce se pustit do úvěrového podvodu. Holt, být pěkná jenom nestačí...
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„Sešli jsme se k mimořádnému
jednání, abychom projednali požadavky tisíců občanů tohoto
města, kteří si přejí nezasahovat
při spadu sněhu v Prostějově. Rozhodli jsme se tedy, že pracovníkům
technických služeb dáme měsíc
dovolenou a sníh se uklízet nebude. Na jedné straně budeme sice
muset počítat se stovkami nehod,
stovkami zlomených rukou či nohou chodců, ale na straně druhé si
občané dosyta užijí sněhu, který je
v Prostějově jednou za padesát let,“
tlumočil rozhodnutí rady města Jiří
Nikamnepospíchal, náměstek primátorky Prostějova. „Doporučujeme tedy občanům, aby s auty vůbec

KRIMI


Prostějovští kriminalisté řeší
až čtvrtmilionový podvod.
O ten se měl postarat sedmapadesátiletý muž z Kojetína
třemi skutky v období od září
do října roku 2016. Nejdříve
si sjednal hotovostní úvěr ve
výši dvou set tisíc korun, následně chtěl na splátky televizor a k tomu přibral i další
dvacetitisícovou půjčku.

248 499
Z dohodnutých splátek však
uhradil pouze jedinou, a to
v případě prvního úvěru.
U dalších dvou transakcí se
nesnažil snahu splácet ani
předstírat. Pokud mu policisté
všechny tyto podvody, posedí si
chlapík ve vězení až pět let!

  
608 960 042

nevyjížděli, chodci si vzali na nohy
sněžnice a stavěli sněhuláky. Konec
sněhové kalamity předpokládáme
v polovině května,“ dodala jako
výstrahu primátorka Alena Rašáková.
Vyhlášené nicnedělání přivítali samozřejmě i pracovníci společnosti
CCF, která se o úklid města stará.
„Alespoň se pořádně nachystáme
na jaro, už teď máme rozkaz od náměstkyně primátorky Hemerákové
vysázet po městě milion macešek
a dva miliony narcisů. To dá fušku,
takže odpočinek nyní v zimě vítáme,“ nechal se na dotaz Agentury
Hóser slyšet Martinák Greplový,
ředitel společnosti CCF.

Ze skutečnosti, že proti sněhu se vůbec v Prostějově zasahovat nebude
a nechá se tak, jak spadne, jsou radostí bez sebe hlavně děti. „Postavíme tolik sněhuláků, že se z toho
všichni potento! Paní učitelka nám
říkala, že za nejlepšího sněhuláka dostaneme v létě o dva týdny
prázdnin víc,“ prozradil Agentuře
Hóser žák první třídy Pepíček Hanbatý.
Milí Prostějované, tak si užijte bílého nadělení, jak je vám libo!
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF

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.

PATRIK PŘIKRYL
se narodil 2. června 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. prosince 2016.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
30 let, měří 175 až 185 centimetrů, má
střední postavu, šedé či zelené oči, hnědé rovné vlasy a hnědé řídké vousy.

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 35 až 40 let, měří mezi 175
až 180 centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

Přesně dvě minuty po půlhodině
skončil zásah hasičů, kteří bojovali s ohněm, jež vzplanul v kotelně
na prostějovském Tetíně. Budovou
dvou neziskových organizací byla
přitom postižena živelnou katastrofou již podruhé v krátkém čase...
 

ONDØEJ VITÁSEK

Foto: internet

Prostějov bude mít své želízko na
zimních olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu, které vypuknou již za devatenáct dnů. Do
hokejové nominace ČR se totiž vešel
místní rodák, momentálně obránce
hrající KHL za Chanty-Mansijsk.
Přiveze medaili?
 



„POKUD JSTE
VE STRESU, VLEZTE
DO STUDENÉ VODY
A BUDE VÁM LÍP“
Na sobotní akci otužilců
do Stínavy dorazil i Bob Pácl,
který letos v srpnu oslaví už
78. narozeniny a byl tak suverénně
nejstarším účastníkem.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí -1/-6 °C
Slavomír



4/-2 °C

Støeda

6/3 °C

Ètvrtek

6/2 °C

Pátek

5/1 °C

Sobota

4/0 °C

Nedìle

2/-1 °C

Zdeněk
Milena
Miloš
Zora
Ingrid
Otýlie
Zdroj: meteocentrum.cz
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„OKAMŽITì PøIJEï DO PRáCE, HOøí NáM TETíN!“
Martin ZAORAL
Petr KOZÁK

Takto dopadla sedm let stará kotelna objektu na Tetín. Ze tí plynových kotl po požáru
nezbylo prakticky nic.
Foto: www.prostejov.eu

OBTŽOVÁNÍ

DÍTTE
na Drahansku:
Ilustraní foto: internet

VÍTE NÌCO O NEZNÁMÉM MUŽI, CO BY POHYBOVAL
KOLEM DÌTÍ? SETKALI JSTE SE S PODEZØELOU
UDÁLOSTÍ? NAPIŠTE NA: REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

PROSTĚJOV Organizace pomáhající zdravotně handicapovaným přišla o své zázemí. Minulý
čtvrtek 18. ledna vzplanula
kotelna v budově na prostějovském Tetíně. Do těžké situace
se tak dostaly OS Lipka i Střední
škola, základní a mateřská škola JISTOTA, které v objektu sídlí.
Obě neziskové organizace chystají veřejnou sbírku. „Požár přišel v nejméně vhodnou dobu.
Klienty jsme museli nechat doma,
na dva týdny jsme mimo provoz.
Kvůli mrazům jsme paralyzovaní,
navíc čekáme na dotace,“ lomila rukama Hana Vybíhalová za
Občanské sdružení Lipka.

NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOVSKO Děti, nesedejte
do auta k cizím lidem! Na toto nebezpečí upozorňují aktuálně policisté ve většině škol po prostějovském
regionu. K jednomu případu totiž
mělo dojít na Drahansku, na což Večerník upozornila jedna ze čtenářek.
Událost však zůstala do uzávěrky tohoto vydání nepotvrzena.
Oznámením o obtěžování dítěte se
zabývají plumlovští policisté. „Dosud
jsme k věci nezjistili kladného poznatku a šetření v této věci nadále probíhá,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Otazník visí však už jen nad tím, kde
k jinak velice vážnému skutku mělo
dojít...
V této souvislosti se na sociálních sítích
nejčastěji psalo o Nivě. „U nás k ničemu takovému nedošlo, věděla bych
o tom,“ reagovala na dotaz Večerníku
starostka obce Marta Servusová.
Policisté v každém případě nechtějí
nic podcenit. „V součinnosti byla se
zástupci místních samospráv okolních
obcí a se školami domluvena opatření, v případě zjištění dalších incidentů
a také opatření preventivní. Ta spočívají zejména v informovanosti dětí i širší
veřejnosti,“ dodal Kořínek.
(mls)

„Okamžitě přijeď do práce, hoří nám
Tetín! To byla věta, která zazněla v podvečer osmnáctého ledna a já v první
chvíli nevěděla, co se děje. Rychle jsem
vyrazila. Před naší budovou už stála tři
hasičská auta, která likvidovala požár v teprve sedm let staré plynové kotelně. Když nás
pustili dovnitř, aby nám předali místo požáru,
nevěřili jsme vlastním očím. Na stěně, kde ještě
odpoledne visely tři plynové kotle, nebylo skoro
nic. Jen kusy ohořelého plechu a roztavené umělé
hmoty...,“ takto popsala Hana Vybíhalová bezprostřední šok, co se dozvěděla o neštěstí v budově
na Tetíně. „A pak následovala už jen otázka proč?
Proč pořád my a naše budova? Napřed střecha
a teď tohle... Jsme přece dvě neziskové organizace,
spolek LIPKA,“ přidala bezradně.
Na místě v onen osudný čtvrteční podvečer zasahovali hasiči z Prostějova, Vrahovic a Žešova.
„Oznámení o požáru jsme obdrželi v 17:49, jeho
likvidaci velitel zásahu ohlásil přesně v 18:21 hodin. Hořelo zateplení plynové kotelny, zničeny
byly plynové kotle. Kouř zamořil celou budovou,
kterámuselabýtodvětrána,“popsalazásahtisková

CHYSTÁ SE
VEEJNÁ
SBÍRKA

mluvčí HZS Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková s tím, že výše škody dosud nebyla stanovena. „Příčiny vzniku požáru jsou v šetření.“
Dle zaměstnanců neziskových organizací působících v objektu na Tetíně byla kotelna teprve sedm
let stará. „Zatím nemáme škodu vyčíslenou. Kotelna poničená požárem však před šesti lety stála
milion. A oheň navíc poničil i elektroinstalaci,“
prozradila Hana Vybíhalová, která si při této příležitosti připomněla potíže, které má objekt se starou střechou. Na jejich řešení oběma neziskovým
organizacím nedávno prostějovský magistrát přispěl částkou 250 000 korun.
„Prosíme o podporu všechny dobré lidi. Sledujte
naše webové stránky www.oslipka.cz a www.pvtetin.
cz, kde zveřejníme číslo účtu pro veřejnou sbírku na
opravu naší kotelny,“ zdůraznila Vybíhalová. (mls)

Sníh zasypal silnice...
Bhem hustého snžení došlo i k tomuto
„ukanci“ píznan v obci na Prostjovsku
s názvem Snhotice.
Foto: Policie R

...a bouralo se velice

PROSTĚJOVSKO Pozdě, ale přece. V průběhu uplynulého týdne se„Paní zima“ konečně přihlásila
o slovo. Na některých místech hustě sněžilo už v úterý, celý region pak bílé vločky zahltily ve středu.
V této souvislosti se dalo čekat, že ne všichni řidiči umí na změněné podmínky správně reagovat.
Předpoklady se potvrdily částečně. Policisté v souvislosti se sněžením řešili celkem šest nehod.
Jejich následky však naštěstí nebyly vážné...
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Záře ze skleníku
seuž
nemá

opakovat
18011810101

Takto se poda ilo zachytit pondlní „žlutou zá i nad Smržicemi“ jednomu z pilot. Foto: Facebook

SMRŽICE Září do tmy víc Mordor, nebo obří skleník ve Smržicích? Tuto otázku si
mohli na začátku uplynulého týdne položit milovníci fantasy trilogie Pán prstenů v celé ČR. Projekt, o němž Večerník informoval již před rokem, byl v pondělí
15. ledna zkolaudován. V ten samý den dal o sobě vědět nevídaným světelným
kuželem, o němž jsme psali v minulém vydání. Díky němu tentokrát masově pronikl na Facebook i do celostátních médií. Reakce na něj byly vesměs negativní....
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stran
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POLICIE

a „pohebák“
v ulici. Pro?

PROSTĚJOV Sanitka, policejní a pohřební vůz na prostějovském sídlišti
v ulici Jana Zrzavého upoutaly předminulou sobotu 13. ledna pozornost jednoho z našich čtenářů. Co se tam stalo?
V inkriminovaném „paneláku“ se nacházejí sociální byty a policisté jsou
u některých ze zdejších nájemníků
relativně častými hosty. Tentokrát se
však nic protiprávního zřejmě nestalo.
„Zemřela zde paní Marie, bylo jí osmdesát let. U vchodu visí její parte,“ objasnil Večerníku na místě jeden z obyvatel
domů. „Při ohledání policisté na místě
nezjistili žádné okolnosti nasvědčující
cizímu zavinění,“ uvedl k případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Před třemi roky v tomtéž domě zemřela šestašedesátiletá žena v bytě zaskládaném odpadky. Její tělo v pokročilém
stádiu rozkladu objevili prostějovští
strážníci.
(mls)

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
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ho roku živnostenskou provozovnu
s textilem na Pernštýnském náměstí
v Prostějově, a to bez ohlášení
živnostenskému úřadu. Dopustila se
tak přestupku, za který jí hrozí pokuta
až do výše 50 tisíc korun. Žena je dále
podezřelá, že se dopustila přestupku
proti veřejnému pořádku tím, že
neoprávněně založila skládku odpadu v prostoru biokoridoru Hloučela.
Za to jí hrozí rovněž pokuta do 50
tisíc korun. Na skládce byly zajištěny
důkazy pocházející z provozovny na
Pernštýnském náměstí. Dále porušila
povinnost původce odpadu a za toto

jednání může obec uložit pokutu až kala načerno, navíc si z něho udělala
do výše jednoho milionu korun,“ smetiště,“ nebral si servítky Vlastimil
sdělil informace Jan Nagy.
Uchytil.
Úspěšné pátrání po ženě, která nákladním vozidlem vyvezla odpadky k mos
tu v Tiché ulici, přivítal i místostarosta
města Vlastimil Uchytil. „Samozřejmě


o výši pokuty bude rozhodovat správní
   
orgán, ale osobně bych byl pro, aby pachatelka dostala tu nejvyšší možnou Jak tenkrát byla tato pachatelka
pokutu. Není přece možné, aby se černé skládky skutečně potrestálidé chovali k životnímu prostředí jako na, jsme se nedozvěděli. Správní
zmíněná obchodnice, kterou nyní orgán totiž výsledky řízení a výši
čekají patálie nejen s živnostenským pokut oficálně nikde nezveřejňuúřadem. Žena v našem městě podni- je. A to ani zpětně. Naivita dámy
však byla k pousmání, protože
na hromadě u mostu v Tiché ulici
byla nalezena i spousta dokladů
s jejím jménem. Což pak policisty logicky a velmi lehce přivedlo
na správnou stopu. Případ to byl
ovšem odstrašující, protože během dalších let už nikdo tak obrovskou černou skládku naštěstí
nezaložil. Na druhou stranu ruku
na srdce, kolik se mezi námi ještě
dnes najde lidí, kteří například do
příkopů podél silnic odhodí pytle
s odpadky, televizor nebo pneumatiky? Stačí se projet kousek za
město a máte jasno. Pořád je takových neznabohů více než dost.
Bohužel...
(mik)

Příště: Svatoplukova ulice
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Foto: SOkA a Martin Zaoral

nejen, co se týká správního řízení
o založení černé skládky, ale došlápne
si na ni také živnostenský úřad. „Bylo
ukončeno šetření ve věci založení skládky v oblasti Tichá v biokoridoru
Hloučela. Spisový materiál je předán
podle věcné a místní příslušnosti
živnostenskému úřadu a podle
věcné příslušnosti správnímu orgánu
města Prostějova. Z dokumentace a věcných důkazů zajištěných
na skládce byla zjištěna podezřelá
osoba, která skládku založila. Jedná
se o osmatřicetiletou ženu, která bez
ohlášení provozovala po dobu jedno-

Plumlovská ulice

Obří černá skládka se znenadání
objevila u mostu přes říčku
Hloučelu v Tiché ulici. Úředníci
radnice v čele s místostarostou
Vlastimilem Uchytilem a velitelem městské policie okamžitě
zahájili pátrání po původci tohoto
svinčíku. Na samotném místě bylo
zjištěno několik stop vedoucích
k pachateli.
Velitel Městské policie Prostějov Jan
Nagy zveřejnil zprávu o úspěšném
šetření a pátrání po pachateli zmíněné
černé skládky, z níž vyplývá, že obchodnice bude mít nepříjemnosti

  "

právníky bych dal sto tisíc korun a stejnou částku bych možná po všech těch letech a nervech nakonec vysoudil. Nestojí
mně to za to,“ vyjádřil se exkluzivně pro Večerník majitel jednoho z vedlejších domů Jiří Klíma, podle něhož novostavba rostla, aniž by měla stavební povolení. „To získala až loni
v říjnu,“ dodal muž, jemuž vadí zejména výška domu. „Před
deseti lety jsem žádal o to, abych mohl na svém domě postavit třetí patro. To mi nebylo umožněno s tím, že všude
v okolí jsou nízké domy. A nyní tu byl povolen čtyřpatrový
dům. Myslím si, že kdyby si jeho majitel umanul postavit bazén u sochy T.G. Masaryka na náměstí, tak mu to díky jeho
penězům projde,“ netajil své rozčarování stavební inženýr.
Majitel stavby, kterým je jednatel Sléváren Anah Tomáš
Pour, se k celé záležitosti pro média dlouhodobě nevyjadřuje. Večerník se svojí žádostí neuspěl ani v uplynulém
týdnu, zaslaný e-mail zůstal bez odpovědi.
(mls)
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jak šel čas Prostějovem ...

21. 1. 2008

Napsáno
pred


ulici vyrůstat masivní betonová zeď. Neobvyklé dílo
vznikající naproti hypermarketu Albert vzbudilo mezi
lidmi nebývalý zájem. V současnosti na pozemku roste
monumentální dům, který na první pohled výrazně
převyšuje okolní zástavbu. I když nadělal problémy
i sousedům, žalobu nakonec podal pouze jeden z nich.
Večerník zajímalo proč.
Novostavba v Plumlovské ulici se od počátku stala terčem
celé řady spekulací. V souvislosti s ní se mluvilo dokonce
o tom, že zde vyrůstá soukromá věznice. Objevila se i řada
výhrad, které směřovaly zejména vůči porušení krajinného
rázu a nesouladu s okolním prostorem.
Po zahájení prací a růstu samotného domu si lidé
bydlící v jeho sousedství stěžovali nejen na hluk, ale
zejména na otřesy. Upozorňovali dokonce na to, že
jim při stavbě rozlehlých sklepů popraskaly zdi jejich
domů. Celkovou výši způsobené škody odhadli na
zhruba dvě stě tisíc korun. Vše nechali zadokumentovat prostějovskými strážníky a netajili se záměrem
podat v této souvislosti žalobu.
„Soused žalobu podal zhruba před rokem, soud však dosud
nerozhodl. Já jsem o tom rovněž uvažoval, ale nakonec jsem
do toho nešel. Soudy by se táhly, majitel by se vymlouval na
stavební firmu, ta by se odvolávala a tak pořád dokola. Za


! 
PROSTĚJOV Před dvěma lety začala v Plumlovské

   

PROSTĚJOV Tohle trvalo opravdu dlouho! Už před
třemi lety otevřel Večerník kauzu rybníka v Krasicích.
Nádrž byla totiž dlouhodobě vypuštěná a mezi lidmi
se šuškalo, že nový soukromý majitel s ní má své vlastní
záměry, které s chovem ryb nemají nic společného.
Pak se ale do věci vložil prostějovský magistrát a došlo
k obratu. Zanedbaný rybník radnice odkoupila a zdálo
se, že jeho brzké rekonstrukci nic nebrání. Jenže celá
věc se protáhla o bezmála dva roky. Teprve nyní to
konečně vypadá, že se tento Stín minulosti
ukce = *6  * ) $
v dohledné době rozplyne...
t rekonstr
   # 4 *  %$
Už to vypadalo, že krasický rybník musí Star
l
Foto: Martin Zaoral
se protáh roky   !
být prokletý. Prvním důvodem zdržení
jeho rekonstrukce byla dvě neúspěšná
zmála dva V rámci rekonstrukce dojde k vysvahování
be
o
výběrová řízení. Nejprve se přihlásilo
a zpevnění břehů i hráze pomocí kamenů.
málo zájemců o tuto veřejnou zakázku. Následně
Bude vybudována nová spodní výpusť s vypouštěcím
se dokonce stalo, že vybraná stavební firma od provedení za- potrubím, na přítoku vznikne nový vtokový objekt.
kázky ustoupila. Teprve až třetí pokus byl úspěšný. Vybraná Opravena bude také usazovací jímka a vyčištění se
brněnská stavební společnost měla začít se stavbou na jaře dočkají i odpadová potrubí. „Součástí této akce bude
loňského roku. Jenže ouha! Objevily se další komplikace, i údržba zeleně, odstranění nevhodných náletových dřevin
které se tentokrát týkaly životního prostředí. Před nástu- a vysazení vodních rostlin. Vzrostlé stromy na březích rybpem stavbařů totiž bylo nutné, aby ochránci přírody provedli níka zůstanou,“ upřesnil Zdeněk Fišer.
odchyt žab a čolků. Když se do toho následně „vložila“ letní Celkové náklady na tuto investici by měly dosáhnout
povodeň, byl celý rybník opět rychle napuštěný a muselo se výše 3,1 milionu korun, dle smlouvy by práce měly být
začít prakticky od začátku.
dokončeny v dubnu. „Tento termín zůstává kvůli počasí
Na konci loňského roku byly práce přece jen konečně s otazníkem. Nechceme, aby jeho striktní dodržení mělo vliv
zahájeny. „Byla vyčištěna výpusť tak, aby voda od- na kvalitu provedení, která je u nás spolu s cenou na prvním
tékala. Následovat bude bagrování rybníka, se kterým místě,“ upřesnil šéf odboru investic Antonín Zajíček.
se však musí počkat, až dno zamrzne, v tuto chvíli by Na krasickém rybníku dlouhá léta hospodařili prostějovští
se v něm bagry utopily,“ popsal aktuálně Zdeněk Fišer rybáři. Poté, co jej získal magistrát, dostaly jej do nájmu Lesy
(ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města města Prostějova. Dle předběžných dohod by zde rybáři měli
Prostějov.
v budoucnu opět dostat příležitost chovat ryby.
(mls)

   Rybník v Krasicích se konečně opravuje

PO STOPÁCH

milujeme vecerník


18010410058
18011220081

pohled zpátky

vecerník


PRÁCI NABÍZÍ

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

Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ,
mezd,daní. Znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Zajímavé platové ohodnocení. V případě
zájmu zasílejte strukturovaný životopis
na e-mail: info@pneufloryk.cz.

<<< www.vecernikpv.cz
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Přijmeme prodavače/prodavačku do
Přijmeme pracovníky na DPP na úk- autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
lidové, pomocné a dělnické práce v PV. výhodou. Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
Tel.: 608 094 111.
lukas@pneufloryk.cz
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Platové ohodno- Přijmu paní na sjednávání schůzek,
cení až 20.000 Kč. Nástup možný ih- 200 Kč/hod. Tel.: 608 025 895
ned, praxe výhodou. Pro info volejte
777 870 729.

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru nové
zaměstnance na pracovní pozici
vrátný pro fyzickou ostrahu objektů
v Prostějově a okolí. Informace na
tel.čísle: 602786692.

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.

17102621270
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vysokoškolské

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

9 000 Kč
25 000-32 000 Kč

Uklízeč/-ka
Zámečníci, brusiči
Učitel/-ka odborných
předmětů - chemie

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Švehlova střední škola
polytechnická Pv

Firma
LINAPLAST Skřípov
DT Mostárna Prostějov
KITTEC Vranovice-Kelčice
XAVEROV, farma Přemyslovice
ALPER Prostějov
Greplova textilní Držovice
Zemědělské obchodní
družstvo Ptení
základní+praktická PEMA Satori, Určice
střední odborné
LASKI Smržice

26 000 Kč

Provoz
Kvalifikace
jednosměnný ÚSO
dvousměnný
střední odborné
jednosměnný střední odborné
turnusové služby základní+praktická
jednosměnný střední odborné
jednosměnný základní+praktická
dvousměnný
základní+praktická

Plat (Kè)
35 000-45 000 Kč
25 000-38 000 Kč
16 000-26 000 Kč
16 000 Kč
17 000 Kč
12 200-15 000 Kč
16 000-18 000 Kč

Pozice
Konstruktéři elektro
Mistři výroby
Montážní dělníci
Ošetřovatelé drůbeže
Pracovníci výstupní kontroly
Švadleny/ šič/-ky
Traktoristé/krmiči

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

"    

HLEDÁTE PRÁCI?

18011220083

17102621269
18011220082
18011970105

18011810096

18011710094

18011610091
18011220085
1801180099

18011710093







milujeme

Zažíváte v práci teror? Ponižuje vás
šéf či kolegové? A máte pocit, že pokud něco zkusíte, nikdo se vás nezastane, protože se všichni bojí? Nebo
se vám zdá, že pokud budete klást
odpor, budete stejně vyhozeni a nahrazeni. V takových případech je
skutečně jednodušší změnit zaměstnání. Ještě předtím je ovšem dobré
pokusit se šikaně čelit.
Šikana není pouze otázkou dětí a dospívajících. V mnoha případech se
s tímto nešvarem lidské společnosti
setkáváme i na pracovištích. Dle výzkumů má s některou z forem šikany
osobní zkušenost téměř pětina zaměstnanců. Nejčastěji se oběťmi stávají
lidé, kteří svým způsobem z kolektivu
vyčnívají. A to jak například svou samostatností, aktivitou či nezávislostí,
tak naopak pasivitou a nedostatkem sebevědomí, případně handicapem - tito
lidé nemají rádi konflikty, bojí se bránit
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a riskovat, že i oni by mohli být vůči
druhým nepříjemní.
Šikanování pracovníků není nikterak
novým jevem. V poslední době, kdy
se o něm začíná mluvit, se stále častěji
objevují anglické pojmy, které druhy
šikany vymezují.
Mobbing je souhrnný název pro nejrůznější formy znepříjemňování života
v pracovním kolektivu. Charakteristické rysy jsou skrytost, zákeřnost a rafinovanost. Slovo pochází z angličtiny,
kde „mob“ označuje dav, zejména dav
s násilnými sklony.
Bossing je psychická šikana, které se
dopouští nadřízený vůči svému podřízenému. Šikanovaný je ostatními ignorován, nikdo s ním nemluví, „je pro
ně vzduch“, nezvou ho na firemní akce.
Kolegové o oběti šíří pomluvy. Vysmívají se jí a zesměšňují ji. Když je poblíž,
trousí na její adresu ironické poznámky.
Na rozdíl od mobbingu, kdy šikanují
kolegové kolegu, je bossing, jak slovo napovídá, doménou bosse, šéfa,
který soustavně psychicky týrá svého

I když to není vůbec jednoduché,
pokuste se šikaně bránit hned od
počátku, kdy se objeví první příznaky. Pokud třeba vejdete do místnosti
a ostatní zmlknou, reagujte první.
Zeptejte se, co se řeší, případně se
klidně s nadhledem zeptejte, jestli vás
kolegové právě pomlouvali. Vezmete
tak nekolegiálním kolegům vítr z plachet. Nechováte se jako oběť, neplížíte se podél zdí, neutíkáte se slzami
v očích z místnosti. Příště vás možná

$%>%"%GQ"#G+WX
"[\%"[
$%>#&%'"%]

podřízeného. Znelíbíte-li se svému
nadřízenému, počítejte s tím, že se
na vaši práci zaměří více než na práci ostatních kolegů, bude vás častěji
kontrolovat a pochopitelně i častěji
před ostatními kritizovat. Zároveň
vám bude zadávat úkoly, které nelze
objektivně zvládnout, bude vám vyhrožovat výpovědí a znevýhodňovat
při odměňování.

kolegové nechají na pokoji, ten, kdo
šikanuje, chce vidět, že oběť trpí, ne
rozesmátého člověka, který si z toho
nic nedělá.
V pracovním kolektivu je dobré
vybudovat si kolem sebe okruh
známých, či dokonce přátel. Na
člověka, který má s okolím hezké
vztahy, si troufne málokdo. Většinou se najde někdo, kdo se ho zastane.
Podle situace se také můžete obrátit
na nadřízeného či na někoho, komu
důvěřujete, a kdo by vás mohl podpořit nebo by mohl vaše šikanování
dosvědčit. Než se se svým problémem
na někoho obrátíte, neuškodí si co
nejvěcněji chování ostatních sepsat,
nikdy nereagujte na základě emocí.
Bránit se šikaně nadřízeného je už
složitější. Někdy může pomoci vaše
asertivní chování, kdy dáte svému
šéfovi jasně najevo, co jste od něho
ochotni tolerovat a co už ne. Pokud
to nezabere a zjistíte, že „takhle už to
dál nejde“, ze zaměstnání raději odejděte a najděte si jiné. V rámci zachování vašeho psychického i fyzického
zdraví to bude to nejlepší, co můžete
udělat.
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SE ZKUSTE POSTAVIT!

ŠIKANÌ V ZAMÌSTNÁNÍ

Tématická strana

nabídka pracovních míst

„Chcete na světě vyniknout?
Pak musíte pracovat, zatímco se
ostatní baví,“ upozornil britský
premiér Winston Churchill. V každé společnosti existují lidé, kteří
se budou chtít pouze bavit a pracovat nikdy nebudou. Nicméně
každý vážný uchazeč o práci si
v tuto chvíli určitě může vybírat.
Abyste se v nabídce práce v prostějovském regionu lépe orientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník v každém vydání speciální servis obsahující nejen
prezentační nabídky velkých
komernčních firem, ale také soukromou řádkovou inzerci a výběr tuto tematickou stranu.

12

Minulé pondělí 15. ledna dopoledne
si hlídka při kontrolní činnosti v centru města povšimla vozidla stojícího na
vyhrazeném parkovišti bez potřebné
parkovací karty. U vozidla se nacházel
i řidič, který uvedl, že kartu dostane
ve firmě, kam jde. Zanedlouho se
dostavil i s parkovací kartou. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o kopii.
Strážníci kontaktovali vedoucí prodejny. Ta uvedla, že kartu zkopírovala ona, aby ji mohli půjčovat svým
zákazníkům a ti poté parkovali na vyhrazených místech. Osmapadesátiletá žena se svým jednáním dopustila
přestupku. Celou záležitost dořeší
příslušný správní orgán.

Parkovací karta
musí být originál

V úterý 16. ledna dopoledne strážníci přijali oznámení o ležící osobě na
zemi. Na místě našli sedmapadesátiletého bezdomovce ve značně podnapilém stavu, který nekontroloval
své chování a nebyl schopen se o sebe
sám postarat. Dechovou zkoušku pro
jeho stav nebylo možné provést. Na
místo byl přivolán lékař k posouzení
zdravotního stavu. Bylo rozhodnuto
o převozu osoby do protialkoholické
záchytné stanice do Olomouce k odeznění akutní intoxikace alkoholem.

Opilý bezdomovec
se válel po zemi

V pondělí 15 ledna večer se na strážníky obrátil řidič taxislužby s tím, že
má ve vozidle muže a ten mu nechce
zaplatit 280 Kč za odvoz. Zákazníkem byl silně podnapilý muž, který
tvrdil, že nemá peníze. Přitom strážníkům ukazoval svoji peněženku.
V té se nacházela dvoutisícová bankovka. Hlídka muže upozornila na
finanční obnos, který vzhledem ke
svému stavu patrně přehlédl. Útratu
za cestu uhradil, navíc si předplatil
odvoz do vesnice, kde bydlí.

Přehlédl dva tisíce
v peněžence

Uplynulý čtvrtek 18. ledna dopoledne strážníci vyjeli do herny v okrajové
části města. Zde se nacházel mírně
podnapilý muž, který se vrátil ze zdravotnického zařízení a neměl se kam
vrátit domů. Jednapadesátiletého
muže hlídka převezla do Azylového
centra v ulici Určická. Kapacita zde
byla ovšem plně obsazena. Strážníkům se podařilo za pomoci pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Prostějova zjistit, že muž má již
zajištěné ubytování v jedné z místních
ubytoven. Tam byl hlídkou převezen
a následně i ubytován.

Z nemocnice
do herny. A kam dál?

Foto: internet

Předminulý pátek 12. ledna večer
vyjížděli strážníci na oznámení o rušení nočního klidu skupinkou osob
na dětském hřišti. Hlídka nahlášenou událost potvrdila, na místě
se nacházelo devět osob. Strážníci
kontaktovali jednadvacetiletého
mladíka, který pouštěl hudbu z mobilu přes reproduktor, hlasitě zpíval a před strážníky se vymočil
ke stromu. Na výzvu k zanechání
protiprávního jednání nereagoval.
Správní orgán může za neuposlechnutí výzvy, vzbuzování veřejného
pohoršení a rušení nočního klidu
udělit pokutu do deseti tisíc korun.

Močil před strážníky
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Po administrativním zpracování věci
policisté muži zakázali další jízdu a propustili ho.
O pětatřicet minut později jej však stejná
hlídka přistihla při řízení znovu! „Také tentokrát byla pochopitelně zkouška na přítomnost jiných návykových látek pozitivní. To již muž s výsledkem testu souhlasil
a uvedl, že drogu užil zřejmě nevědomky
během předešlého dne při oslavě narozenin svého známého. Další jízdu mu policisté opět zakázali,“ uvedl dále Kořínek.
Muž je pro své jednání podezřelý z několika přestupků podle zákona o silničním
provozu, za což mu hrozí pokuta v rozmezí od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na
dobu od jednoho roku do dvou let. (pk)

Marketem, okrást svoji kamarádku Terezu V. v jejím bytě na Daliborce a také
svého známého Michala T. v hospodě
v Alojzově. Kristýna také u jiných soudů čelí obvinění, že kradla na chodbě
psychiatrické léčebny v Kroměříži,
v Přerově se zase měla dopustit úvěrového podvodu. A to vše navzdory
tomu, že za své krádeže byla již v minulosti opakovaně odsouzena.
Mladá žena pochází z Dětkovic. Sice
má trvalé bydliště vedeno v Praze,
ale stále ji to táhne do prostějovského regionu. Před svým vzetím do
vazby si pronajímala byt na Sídlišti
E. Beneše.

Za jejími problémy stojí mimo jiné
pervitin. „Beru ho tak čtyři roky,
poslední rok pravidelně. Jednou
jsem už byla na detoxu, ráda bych
na něj znovu,“ objasnila Žáková,
která ovšem jinak v celé věci odmítla u soudu vypovídat.
Co se týká krádeží v obchodech, nebylo
ani třeba. O její vině jednoznačně svědčil fakt, že obvykle byla zadržena ostrahou přímo na místě činu, ještě předtím
byla zachycena na videozáznamu z kamer. Podobně tomu bylo i v případě
krádeže před Penny Marketem.
Již při výslechu na Policii ČR obžalovaná odmítla, že by okradla svoji dlouho-

letou kamarádku Terezu V. a Michala
T., svého známého. V obou případech
proti ní svědčil zejména fakt, že platila
jejich „zmizelými“ platebními kartami.
„Tereza V. mi kartu půjčila dobrovolně,
protože mi dlužila deset tisíc korun.
Kartu Michala T. mi zase dala jeho
tehdejší přítelkyně,“ snažila se hájit
Kristýna Žáková.
Její výpověď nešlo přímo u soudu vyvrátit, neboť ani jedna ze zmiňovaných svědkyň se k němu nedostavila.
Obě tak budou muset zaplatit pokuty
a dorazit k odročenému hlavnímu
líčení, které se bude konat 30. ledna.
(mls)

Samir Halimi měl problémy s vracením
peněz už v minulosti. Jeho dlouholetá
známá mu dříve měla půjčit víc jak milion korun, dle vyjádření ženy jí polovinu
stále dluží. Následně tuto seniorku Halimi bez jejího vědomí okradl o bezmála

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

tři sta tisíc korun. Nejprve na ni pod
smyšlenou záminkou kontroly vody
vymámil klíče od jejího bytu. Učinil
tak v době, kdy byla paní dlouhodobě
hospitalizovaná v nemocnici. Když se
pak vrátila domů, zjistila, že v bytě chybí
zmíněná částka, kterou nestihla uložit
na vkladní knížku.
On sám tento čin sveřepě popíral a tvrdil, že si peníze s jejím dovolením pouze
vypůjčil. Při přímé konfrontaci však na
rozdíl od poškozené příliš přesvědčivě
nepůsobil. Soud si tak mohl udělat dob-

PROSTĚJOV Sliby-chyby. Známé české rčení dokonale platí
na Samira Halimiho. Ještě loni v prosinci syn majitele někdejší
prostějovské cukrárny AIDA svatosvatě sliboval, že„vypůjčené“
peníze, kvůli kterým skončil před soudem, určitě vrátí. Jednalo
se o bezmála tři sta tisíc korun, které vzal z bytu své známé
v Polišenského ulici. Seniorka od něj ovšem dosud neviděla ani
korunu. I proto byl Halimi uplynulé pondělí odsouzen.

rý obrázek, kdo z hlavních účastníků
celého sporu lže.
Samir Halimi byl nakonec odsouzen na
třicet měsíců, trest mu byl podmíněně
odložen na čtyři roky. „Přestože se tady
obžalovaný dušoval, že si peníze pouze
půjčil, navzdory všem slibům stále po-
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škozené nevrátil ani korunu,“ odůvodnil
rozsudek soudce Petr Vrtěl. Pro Halimiho to není jediný problém, další trestní
obžaloba na něj byla podána u soudu
v Přerově. Prostějovský rozsudek dosud není pravomocný, Halimi si proti
němu podal na místě odvolání.

Samir Halimi byl odsouzen na třicet měsíců podmíněně

SYN MAJITELE AIDY STARÉ PANÍ PENÍZE NEVRÁTIL

PROSTĚJOV Čtyřiadvacetiletá Kristýna Žáková má navzdory svému
mládí na svém kontě tolik krádeží, že
by jejich prostý výčet zaplnil téměř
celé jedno vydání Večerníku. Z opakovaných pokut či podmíněných odsouzení si ovšem nic nedělá. Minulé
úterý 16. ledna se objevila před soudem kvůli krádežím ve Zlaté bráně,
Tescu, Kauflandu a OBI. Kradla obvykle alkohol nebo elektroniku.
Kromě toho měla také vzít peněženku z odstaveného kola před Penny

➢ztitulnístrany

Kristýna Žáková už skončila ve vazbě

Nepoučitelná zlodějka



PROSTĚJOV Předminulou sobotu
13. ledna po poledni kontrolovali policisté mezi Prostějovem a Mostkovicemi
osobní automobil značky Volkswagen
a jeho čtyřiatřicetiletého řidiče. Muž
ovšem nepředložil řidičský průkaz s odůvodněním, že má platnou blokaci...
„Provedenou dechovou zkouškou policisté sice vyloučili ovlivnění alkoholem,
avšak orientační test na přítomnost jiných
návykových látek ukázal přítomnost látek
amphetamin či metamphetamin. S výsledkem řidič nesouhlasil, ale podrobit se
lékařskému vyšetření odmítl,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní obor Prostějov.
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sdělení podezření z přečinu porušování domovní
svobody a poté byl propuštěn.
„Ve věci je nyní vedeno zkrácené přípravné řízení.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí podezřelému trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky,“ prozradil František Kořínek.

3URIHČ¿N\

obce Ptení. V chatě takto přebýval i ve středu sedmnáctého ledna v odpoledních hodinách. Když zjistil,
že oblastí procházejí v rámci preventivní činnosti policisté, pokusil se jim nepozorovaně ujet na jízdním
kole. Policistům však jeho přítomnost neunikla a po
krátkém stíhání muže dostihli,“ popsal dopadení
nezvaného hosta František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní obor Prostějov.
Záhy se ukázalo, že muž měl s policisty co do činění
už v minulosti. Navíc provedenou orientační zkouškou u něj zjistili ovlivnění látkou amphetamin/metamphetamin. „K užití drogy zvané pervitin se muž
přiznal. Následným šetřením a výslechem muže
policisté zjistili i chatu, do které se vloupal. Přitom
způsobil škodu vyčíslenou na sto korun,“ konstatoval Kořínek s tím, že se souhlasem státního zástupce byl podezřelý muž umístěn do policejní cely, kde
strávil noc. Následujícího dne převzal od policistů
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Z přečinu porušování domovní svobody podezírají
plumlovští policisté pětatřicetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit
v nejméně pěti případech v období od 30. listopadu
2017 do 17. ledna 2018. „Policisté muže podezírají
z toho, že pomocí „paklíče“ domácí výroby neoprávněně opakovaně vnikal do rekreační chaty v katastru

Martin ZAORAL

PTENÍ Známý časopis Chatař & Chalupář
si mohl předplatit pětatřicetiletý feťák s kriminální minulostí z Prostějova. Už od konce
listopadu loňského roku pravidelně dojížděl
do Ptení, kde obýval jednu z rekreačních chat.
Uplynulou středu učinili jeho pobytu na venkově přítrž policisté. Ještě předtím se jim ale
pokusil ujet na kole...

V CHATAŘENÍ A CYKLISTICE

krimi

5

Z úvěrového podvodu viní prostějovští kriminalisté sedmapadesátiletého muže z Kojetína. Činu se měl obviněný muž
dopustit nejméně třemi skutky
v období od září do října roku
2016. Jako první si u bankovní
společnosti na začátku září sjednal poskytnutí hotovostního
úvěru ve výši 200 000 korun.
Z dohodnutých splátek však
uhradil pouze jedinou, a to až
do doby vydání elektronického
platebního rozkazu vydaného
Okresním soudem v Přerově.
O měsíc později si pak v olomoucké prodejně elektra u jiného poskytovatele sjednal úvěr
ve výši 23 499 korun na nákup
pětapadesátipalcového televizoru. Jako třetí a zároveň poslední
prohřešek si pak u stejné společnosti, která financovala jeho
televizor, o týden později sjednal hotovostní půjčku ve výši
25 tisíc korun. Z dohodnutých
splátek však nezaplatil žádnou.
Celková výše způsobené škody
tak byla vyčíslena na bezmála
220 tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu úvěrový podvod. Za ten obviněnému muži v případě odsouzení
s ohledem na výši způsobené
škody hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Půjčky splácet nehodlal

Pochvalu nezaslouží čtyřiadvacetiletý řidič automobilu značky
Daewoo, kterého uplynulou středu před druhou hodinou v noci
kontrolovali prostějovští policisté v Mlýnské ulici. Provedenou
dechovou zkouškou u něho totiž
změřili hodnotu 1,52 promile
alkoholu v dechu. Muž se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal
vypití tří dvanáctistupňových piv
a čtyř odlivek rumu v restauraci
v Plumlovské ulici bezprostředně před jízdou. S ohledem na
změřenou hodnotu je podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti. Další jízdu policisté muži zakázali a na místě zadrželi jeho řidičský průkaz.

Řidič notně nasával

Neznámý pachatel si v Prostějově chtěl „vypůjčit“ vůz značky
Peugeot 306. V noci ze čtvrtku
18. na pátek 19. ledna u automobilu, který byl zaparkován na
ul. Stanislava Manharda, vypáčil
dveře a nastartoval. Při vyjíždění od kraje vozovky však nezvládl řízení a naboural do vozidla
značky Hyundai. Po ujetí asi
deseti metrů vyjel mimo silnici,
kde naboural do sloupu veřejného osvětlení. Poté pachatel z vozidla odcizil autorádio a batoh
s věcmi. Při dopravní nehodě
a krádeži vznikla škoda ve výši
dvaatřicet tisíc korun.

Foto: internet

S odcizeným
vozem havaroval

FEŤÁK NAŠEL ZÁLIBU 
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děti, zdraví, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Sofie ŠMEHLÍKOVÁ
14. 1. 2018 50 cm 3,75 kg
Stražisko-Růžov

Marie ZNOJILOVÁ
15. 1. 2018 47 cm 2,75 kg
Výšovice

Isabel OULEHLOVÁ
16. 1. 2018 52 cm 3,85 kg
Nezamyslice

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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné
P
Večerníku
PROSTĚJOVSKÉHO

miminka@vecernikpv.cz.



na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Jakub SYCHRA
11. 1. 2018 50 cm 3,22 kg
Protivanov

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

A ZÍSKEJTE HNED N$KOLIK VÝHOD!

• knížku od prost&jovských autor v cen& 350 K
(nabídka platí i pro stávající pedplatitele)
• všichni abonenti budou zaazeni do slosování o DVACET TISÍC KORUN
(start sout&že na jae tohoto roku 2018)
• namísto 17 korun na stánku zaplatíte POUZE 15 KORUN
... a další DESET VÝHOD, které najdete ve spodní ásti strany

Marek OHLÍDAL
16. 1. 2018 52 cm 3,10 kg
Prostějov

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

POUZE DO KONCE LEDNA

hotově

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

STA#TE SE V$RNÝM ABONENTEM
PROST$JOVSKÉHO VE%ERNÍKU

Rostislav KŘÍŽEK
21. 12. 2017 53 cm 4,15 kg
Přemyslovice

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ

A ZÍSKÁTE ZDARMA KNIHU

MÁTE UŽ PEDPLATNÉ NEJTENJŠÍHO
REGIONÁLNÍHO PERIODIKA?
ŽE JEŠT NE? TAK PRÁV TE
PICHÁZÍ JEDINENÁ
JEDINENÁ ŠANCE TO NAPRAVIT!

Pedplatné vás vyjde levn ji než ve stánku.
Doruení až do domu je zdarma!

NAMÍSTO 884 N
KORU
ZAPLATÍTE JEN 799

Pr
Hanáckostjový Jeru
zalém

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍ@KY!
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.

BASTIEN

je tyletý pedstavitel plemene labrador s okouzlujícím pohledem velkého vzrstu. Potebuje as, než zane nkomu
novému dvovat, ale pak je z nj dokonalý mazel. Vhodný na výcvik, psí sporty, je vášnivý aportér. Na vodítku chodí
hooddíí
pkn, netahá.

KAENKA

je nádherný kíženec stedního vzrstu ve vku asi ti roky.
Je to velmi milá fenka, která bohužel ve svém život nezažila
nic dobrého, proto je vi lidem a všemu novému velmi nedvivá. Kdo si získá její dvru, získá vrného spoleníka. Se
psem se bez problému snese.

HEKTOR

je desetiletý pedstavitel plemene nmecký ovák velkého
vzrstu, tzv. „psí ddoušek“, který by rád dožil po boku svého pána. V povaze je to klidný a vyrovnaný pes, je velmi
dobrý hlída a bude šastný na zahrad, kde bude moci
voln bhat. Na vodítku chodí pkn, netahá.

KULÍŠEK

je kouzelný kíženec stedního vzrstu ve vku zhruba ty
až pti rok. Je milé a pátelské povahy, velký kliAas a pohodá. Vhodný do domeku se zahrádkou, kde bude moci
voln bhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese. Naa
vodítku chodí pkn, netahá.

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k


publicistika

7

KOMENTÁ VE@ERNÍKU
MARTIN ZAORAL

HNÍDEK NEBO BANGA,
JE TO JEDNA BAND(A)
To si nevyberete. Jeden nadává Tomáši Ortelovi do vymaštěných nácků, druhý zase raperovi Gipsymu
do cikánského póvlu. Dobré vztahy
nepanují ani mezi oběma interprety.
Nedávno se u prostějovského soudu řešil spor, jehož kořeny sahaly až
do roku 2016. Tehdy Radek Banga
doprovodil ocenění kapely Ortel za
druhé místo na Českém slavíku pískotem. V reakci na to mu známý prostějovský exhibicionista a velkohubý
bojovník za práva „slušných lidí“
doporučil „sprchu trojnásobným
plynem“. Za to byl Aleš Rozsíval odsouzen k podmínce.
Fandové obou muzikantů se nesnáší skutečně vášnivě. Nejenže by spolu nikdy nešli na pivo, dokonce by si

na Facebooku ani nikdy nepopřáli
k narozeninám. Přitom oba úspěšní muzikanti toho mají společného
nepochybně víc, než by příznivci té
či oné strany byli ochotni připustit.
Oba například zná veřejnost pod
„uměleckými“ přezdívkami. Zatímco Radek Banga vystupuje coby
Gipsy, Tomáš Ortel se v Plzni narodil jako Tomáš Hnídek. Pro oba
také platí, že se do světel reflektorů
dostali prakticky ze dna. Zatímco
Ortel sekl se školou po vyučení,
Banga ještě v patnácti letech vykrádal telefonní automaty, aby měl na
jídlo. Navzdory absenci vzdělání
přineslo oběma působení v hudebním průmyslu nejen úspěch, ale
i slušné peníze.

Největší podobnost však najdeme,
pokud se zaměříme na analýzu
textů těchto dvou našich autorů.
Oba ve svých písních řeší například problém, kterak se seznámit
s neznámou dívkou. Radek Banga
je v tomto ohledu výrazně smělejší, když rapuje: „Už tě tady vočima
sjíždím dlouho, dívám se na tvý pozadí, umírám touhou. Strhat ti šaty
tady přímo přede všema, ukázat
ostatním, co žádná z nich nemá.“
Tomáše Hnídka ženy rovněž zajímají, při seznamování je však výrazně zdrženlivější. Upozorňuje třeba
na přirozenou ženskou potřebu
sehnat samce, který je bude schopen náležitě zaopatřit. „Je to jedna
z krasavic, která ti dá, ale jinak nic,

nevidí na tobě víc, než kolik peněz
máš,“ zpívá Hnídek v písni Holky
na prachy.
Ať se na holku vrhají, či ji pouze
očumují z bezpečné vzdálenosti,
stejně oba skončí špatně. Zároveň
slibují, že příště už budou chytřejší. „Ale dobře víme, jak to je, čubky chtěj jen soulož a nic víc. Stejně
dobře víme, jak to je, a proto z nás
nebudou mít nic,“ zvěstuje Gipsy,
zatímco Hnídek došel v podstatně
ke stejnému závěru, když zpívá:
„Zklamal ses a teď víš, že už příště
nenaletíš a všem radíš, s ženskejma
je kříž.“
Tak to tady máte černé na bílém: Nácek nebo cikán, co se týče ženských,
tak se chlapi vždycky shodnou...

NÁŘKY, NÁŘKY A ZASE JENOM NÁŘKY… PROČ ALE?
Před mým posledním lednovém zamyšlení jsem si říkal, že se
pokusím zanalyzovat něco hlubokomyslného, ale nakonec jsem
zjistil, že stačí chodit a dívat se okolo sebe, případně poslouchat
nářky spoluobčanů. Bohužel je stále více v kurzu nadávat na
všechno kolem sebe než něco smysluplného pro druhé udělat…

T

en první nářek souvisí s prezidentskými volbami. Je zajímavé, že nadává skoro každý, kdo
byl volit, a tak jsem tedy upřímně
zvědavý, kdo nakonec k té volební urně ve druhém kole půjde.
Upřímně řečeno, já jsem spíše znechucen, kam se zvrhla prezidentská
kampaň, myslím si, že se jedná o
degradaci inteligence a slušného
chování. Domnívám se, že vrátit se
k monarchii, což jsem již jednou napsal, asi nebude úplně od věci. Možná se pak dočkáme toho, že neuslyšíme výrazy typu Putinova děvka, želé
a podobně.
dalším nářkům jsem se musel
přidat i já osobně, a to proto,
že se týkaly distribuce tisku předplatitelům. To, co se v lednu událo, byla
ukázka neprofesionality a zároveň
zpuchřelosti našich zákonů. Není
přece možné, aby výběrové řízení na
distribuci vyhrála firma, která nemá
zajištěn dostatečný počet doručovatelů do schránek, a to jen proto, že je
nejlevnější. Podivný byl také přístup

K

České pošty, která selhala při jednání
s vydavateli a z abonenství odstoupila až těsně před koncem. Naštěstí
jednotlivé vydavatelské domy mají
tolik slušnosti, že se o své věrné čtenáři starají sami nebo část předplatného za nedodaný tisk odpustí. Ano,
můžete namítnout, že noviny jsou
dnes on-line a netřeba je kupovat,
ovšem vůně tiskařské barvy je
prostě klasika a v tomhle prostě
klasik jsem a budu!
všem divme se, když se to
samé děje třeba při stavbě
dálnic a silnic, kde nad vším dohlíží
ministr alias bývalý ředitel největší
stavební firmy. A když už se stavět
začne, tak díky subdodávkám nás kilometr dálnice stojí tolik, jako kdyby
na něm místo asfaltu bylo ryzí zlato.
Pak se ale zjistí, že kvalita je na úrovni stavebních schopností Homo neanderthalensis, tedy neandrtálce.
Slušně řečeno, je to jeden velký nepořádek. A to se týká i firem na úklid
sněhu, který nám také mrcha napadl
a zase nás všechny překvapil. Hlavně

O

pak nové výherce výběrových řízení
v Olomouckém kraji. Je neuvěřitelné, že v takto zásadní věci zase
dojde ke šlendriánu. Proto se ptám,
kdy bude konečně změněn zákon o
výběrovém řízení tak, aby vítězil ten
nejlepší a ne ten nejlevnější?
ářky parkujících, vlastně neparkujících občanů při plesech ve Společenském domě se mě
osobně dotýkají. Již jsem se zmiňoval, že archeologický výzkum v
zimě je prostě jedna velká provokace, na druhé straně šoupání se
skružemi a vysypávání štěrku jest
sice hodno aktivit Robina Hooda,
ovšem pokud není právně jasno,
což evidentně není, tak je to spíše
na průšvih. Rozhodně bych pak nepodsouval nějakou zaujatost městské policii, ona prostě jen dělá svoji
práci, takže si spíše važme její práce
jinde a nenechejme se k nějaké partyzánštině vyprovokovat. Logicky se
pak můžeme potýkat s něčím, jako je
přestupek a podobně.
na závěr se vrátím k Vánocům.
Dostal jsem zajímavý dárek.
Knihu. Autorem je známý investigativní novinář, který se dlouhodobě
zabýval kmotrem Františkem Mrázkem. Tentokrát se objektem jeho
zájmu stal pán, který rád říká: „Sory

N
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
jako“, „Všetci kradnú“, „Je to proti
mne kampaň na objednávku“ atd.
Kniha se jmenuje BOSS ….., jméno
si doplňte. Až dotyčného pána zase
uslyšíte naříkat, jak jsou všichni proti
němu, tak si tu knihu přečtěte a budete se hodně divit.

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Národ rozhodne a ne strany
Doba, kdy o prezidentovi rozhodovali poslanci, senátoři, je již chválabohu
pryč. Každý z nás, co může volit, si sám rozhodne, kterému ze dvou kandidátů dá přednost. Když této možnosti nevyužije, je to jen a jen jeho chyba.
Je potřeba zvážit, jak se říká, kdo na to má vzděláním, zkušenostmi, rozhledem v politických otázkách jak doma, tak i v zahraničí. Je potřeba brát v
potaz i to, kdo má u nejvýznamnějších světových politiků respekt. Co nám
pomůže, že je to slušný člověk, ale svět ho nebere a neuznává. Politika vůbec není jednoduchá, jde o hodně a hlavně o to, jaké postavení si vydobude
naše republika ve světě. Jak nás budou brát a vnímat, kdo na další čtyři roky
bude pověřen ve funkci předsedy vlády. A teď si dosaďte, který kandidát je
tím lepším, a toho volte. Je to jen a jen na vás, koho si zvolíte za prezidenta.
A ty rady „moudrých“ dejte stranou.
Antonín Dušek, Prostějov

A co my ostatní?
Prodloužit interval zelené na semaforech v Olomoucké ulici sice může
v odpoledních hodinách vyřešit problém s ucpanou hlavní komunikací, ale
tím se zase na druhé straně znevýhodňují všichni ti, kteří často vyjíždí z postranních ulic. Myslel také někdo na nás, co bydlíme na Sídlišti E. Beneše,
nebo na ty, kteří tudy po ulici E. Valenty jen projíždějí a chtějí se dostat na
Olomouckou? My všichni tedy budeme stát v dlouhých frontách a autem
se dostaneme na Olomouckou jen po třech či čtyřech vozidlech, pak nám
zase blikne červená. Město tak zvýhodňuje jen určitou část řidičů.
Aleš Dohnal, Prostějov
To se pan Navrátil prohne!
Také mně se nelíbí, jakým způsobem Manthellan jedná z Prostějovany a co
všechno si od těchto developerů musíme nechat líbit. Na druhé straně jednání opozičního zastupitele Navrátila bylo naprosto mimo mísu, nikomu
odstraněním těžkých betonových zábran z parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí nepomohl. Možná si tím jen nahnal politické body. Ty
ho ale budou stát asi hodně peněz, protože poškodil cizí majetek. A věřím,
že to si Manthellan nenechá líbit.
Jiří Dolanský, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz
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Nevhodná lokalita
Bydlím v lokalitě před místním nádražím a chtěla bych napsat o jednom
nešvaru, na který se musím delší dobu dívat. Tím nešvarem je vydávání
polévek nepřizpůsobivým. Tito lidé se tam v určité době shlukují, polévku
jedí vestoje nebo na lavičkách. Jelikož je tato ulice velmi frekventovaná, popsaný styl výdeje nepůsobí dobrým dojmem na projíždějící. Myslím, že by
se našla jiná lokalita i jiná forma výdeje. Kompetentní lidé by se měli nad
tímto nešvarem zamyslet.
Eva Pokorná, Prostějov

18011110078

region

www.vecernikpv.cz

najdete nás také na

V době od 7. do 14. ledna se dosud
nezjištěný pachatel za použití násilí
vloupal do uzamčeného přístřešku
u rekreační chaty v katastru obce
Čunín. Z přístřešku poté odcizil
elektrocentrálu, hliníkový žebřík,
prodlužovací kabel, dvě rámové
pily značky Fiskars, kolečko a sekyru. Odcizením věcí majiteli
vznikla škody vyčíslená na 18 900
korun. Na dalších tisíc korun pak
majitel vyčíslil škodu způsobenou
poškozením dveří. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádež. Za ten
neznámému pachateli hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Řádil na chatě
v Čuníně

V období od 3. do 17. ledna překonal dosud nezjištěný pachatel
bez poškození oplocení fotovoltaické elektrárny u obce jižně od
Prostějova. Z areálu zařízení poté
pachatel demontoval a odcizil čtyři fotovoltaické panely o rozměru
100 x 148 centimetrů. Majiteli
elektrárny tím způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 13 600
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Elektrárna přišla
o panely

Minulý čtvrtek 18. ledna v době od
11:30 do 12:25 hodin se chmaták
vloupal do osobního automobilu
značky Volkswagen, který byl zaparkovaný na parkovišti u hřbitova
v Hrubčicích. Pachatel do vozidla
vnikl po rozbití skleněné výplně
pravých zadních dveří. Poté odcizil
černou koženou tašku s různými
tiskovinami a mobilním telefonem
značky Nokia. Devětapadesátiletý
muž způsobenou škodu vyčíslil
na 7 500 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádež. Za ten
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vykradl auto
Hrubčicích

V noci ze čtvrtku 18. na pátek 19.
ledna neznámý pachatel odcizil
v Držovicích propanbutanové láhve. U kovové klece, ve které byly
láhve uskladněny, odstranil visací
zámek. Uvnitř odcizil dva kusy
naplněných lahví o obsahu deset
kilogramů. Způsobená škoda byla
vyčíslena na tři tisíce korun.

Krádež
propanbutanových
lahví

KRONIKA
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samozřejmě i Bob Pácl, který letos v srpnu oslaví 78. narozeniny. „Pokud jste ve
stresu, vlezte do studené vody a bude
vám líp,“ doporučil všem nejstarší z přítomných otužilců.
Loni pořadatelé při přípravě jedné
ze čtyř stínavských tůní řezali led
i osmnáct centimetrů tlustý. Také
letos byly rybníčky zamrzlé, ledová vrstva však byla výrazně tenčí.
„Otužilcům jsme dovolili, aby rozmlátili naše obecní kluziště na největší tůni
a udělali si z něj koupaliště,“ prohodil
s úsměvem starosta Stínavy Pavel Bokůvka, který prozradil, že by v dohledné době ve Stínavě mohly přibýt další
dvě vodní plochy. „Měly by vzniknout

jjaké
aké bbylo
ylo plavání
pllavvánní vvee sstínavských
tínnavvskkýcch tů
tůních...
ůních....

vě vylezl z vody a třásl se jako osika ve
vichru. Ano, i otužilcům může být zima.
A pořádná!
Premiérový ročník této akce se v obci
známé zejména svojí Traktoriádou

konal před dvěma lety. Od té doby
její popularita stále roste. „Vše vzniklo tak, že se do Stínavy přestěhovala
moje dcera Erika s přítelem. Díky tomu
jsem se seznámil s místním starostou.
Když se dozvěděl, že se otužuji, napadlo ho udělat lednové setkání u zdejších
tůní,“ zavzpomínal pětasedmdesátiletý
Andrej Dzuba ze Šošůvky, který letos
pozval řadu kamarádů, a to jak ze svého mateřského klubu Fides Brno, tak
i zimních plavců z TJ Haná Prostějov. Ve
Stínavě tak nemohly chybět ani oblíbená předsedkyně klubu Dana Zbořilová,
či celá řada dalších tváří známých z akce,
která se na Štědrý den pravidelně koná
u výpusti plumlovské přehrady. Dorazil

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE
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něj ovšem sehnat dotace,“ dodal Bokůvka, který nezapomněl poděkovat
všem pořadatelům a zejména stínavským hasičům, jejichž občerstvení si
nejen otužilci náramně pochvalovali.

PROSTĚJOV Tragické změny organizace regionální autobusové dopravy, které k novému roku připravil
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje (KIDSOK), už zažila značná část
cestujících na vlastní kůži. Však také
tento lapsus stál vzápětí místo dlouholetého ředitele Jaroslava Tomíka.
Práce na nápravě spojů stále probíhají
a stížností se množí...

Sp

ovìøujte
ce
na infolin

jízdní řády integrované dopravy.
„Zcela aktuální data nejsou ani
v celostátním vyhledavači
IDOS, protože změny
se snažíme připravovat
co nejrychleji a spojení měnit dle potřeb
cestujících operativně.
Pokud
cestujete
Prostějovskem, doporučujeme
ověřit si spojení prostřednictvím naší infolinky na telefonním čísle 588 88 77 88
v pracovní dny od 5 do 22.30 hodin,“ informoval krajský koordinátor dopravy.
Jak totiž přiznala samotná krajská instituce, největší problémy se v kraji projevily
kromě Přerovska a Hranicka právě na
Prostějovsku. „Rozhodně nejde o celý
Olomoucký kraj. Řešíme především
nedostatky na Prostějovsku, Přerovsku
a Hranicku, dílčí změny budou nutné
také na Olomoucku,“ říká Kateřina
Suchánková, která převzala řízení KIDSOK poté, co Rada Olomouckého kraje
na základě zjištěných nedostatků odvolala ředitele této příspěvkové organizace.
Do hry vstoupil vzhledem k výsledku
výběrového řízení i nový dopravce, čímž
regionální dopravu postihly největší
změny za posledních pětadvacet let.
Faktem zůstává, že po novoročních
veletočích zůstane v mysli uživatelů
hromadné dopravy nepříjemná pachuť,
a to na dlouhou dobu. Třeba u cestujících, kterým přibyl na obvyklé trase

„To snad není možné! Autobusy si jezdí,
jak chtějí, něco je napsáno na zastávce,
něco jiného je na internetu a v úplně
jiném čase to přijede. Navíc na sebe
spoje vůbec nenavazují. Když někam
přijedete, buď skoro hodinu čekáte, to
v lepším případě, nebo vám to pěti minutami ujelo... Nechápu, jak to mohl někdo
takto zvorat,“ volal do redakce Večerníku
rozhořčený čtenář Roman Labounek.
A nebyl zdaleka sám. Telefonů tohoto
druhu jsme v uplynulém týdnu přijali
hned několik. Lidé si povětšinou hlavně
stěžovali, že se nemohou dostavit včas
do zaměstnání a logicky jim tak v práci
vznikají potíže. Náprava bohužel nebude
možná ze dne na den...
Olomoucký kraj slibuje zlepšení těch
nejproblémovějších spojů do konce
měsíce ledna. Na zbytek pak čeká
revize do konce kalendářního roku.
Právě proto z webu KIDSOK zmizely

Tomáš KALÁB

V Olomouckém kraji začaly tento týden
fungovat nové webové stránky s tématikou veřejné dopravy. Lidé s jejich pomocí
mohou upozornit na nedostatky v jízdních řádech, případně se zeptat na platné
spojení.
Stránky na adrese dopravaok.cz
spustil krajský koordinátor dopravy KIDSOK. „Název stránek je

S problémy v dopravì
pomùže lidem nový web

přestup navíc, nebo tráví v autobuse desítky minut při nedobrovolné poznávací
vyjížďce prostějovským regionem. Omluva za komplikace ze strany KIDSOK to
asi jen tak nevyřeší.

symbolický. Chceme, aby byla veřejná
doprava v našem kraji co nejdříve zase
v pořádku, tedy OK,“ říká náměstek
hejtmana Jan Zahradníček.
Web má zrychlit komunikaci s cestujícími, kteří hledají informace na
internetu. Jeho cílem je maximálně
zjednodušit hledání a usnadnit kontakt mezi občany i koordinátorem
KIDSOK. Cestujícím nabízí hned
několik možností, jak si ověřit platnost
spojení. Využívá přitom loni zřízené
infolinky a nově k ní přidává také
dotazy prostřednictvím webu. Ty budou vyřizovat stejní pracovníci, kteří
odpovídají na infolince. K cestujícím
by se tak mělo dostat více informací
větším počtem kanálů.

PROSTĚJOVSKO Od úterního do
středečního rána policisté přijali
oznámení o šesti dopravních nehodách, které měly spojitost se zhoršenými klimatickými podmínkami.
„Ve čtyřech případech se účastníci
dohodli na zavinění a byly splněny
také další podmínky pro vyřešení
věci formou tzv. euroformuláře. Nedošlo zde tedy ke zranění osob a výše
způsobené škody nepřesáhla sto
tisíc korun. Policisté u všech účastníků vyloučili ovlivnění alkoholem
a přestupky viníků vyřešili uložením
pokut. U zbylých dvou dopravních

Pi jízd ve smru od Hvozdu do Konice
sjelo auto do píkopu a pevrátilo se na
stechu.
Foto: Policie R
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vání obou jízdních pruhů nákladním
automobilem,“ prozradil František
Kořínek. Tuto lapálii policisté vyřešili uložením pokuty. „Ke zranění osob
nedošlo a alkohol u řidiče byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou,“
dodal.

Pozoruhodnou dopravní nehodou
byla havárie nákladního automobilu
značky Mercedes s přívěsem na komunikaci mezi Ptením a Holubicemi.
„Krátce po třinácté hodině zde došlo
ke sjetí plně naloženého přívěsu do
příkopu u komunikace a k zabloko-

Kvli sjetí pln naloženého náklaAáku
do píkopu musela být silnice uzavená.
Foto: Policie R

K další nehodě došlo na silnici mezi
Mostkovicemi a Smržicemi. „Pětatřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost
jízdy stavu a povaze vozovky a aktuálním klimatickým podmínkám
a v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení.
Následkem toho vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde s vozidlem narazil do
zábradlí mostku,“ upřesnil policejní
mluvčí. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. „Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou a jeho přestupek vyřešili uložením pokuty na místě,“ doplnil
Kořínek.

Zablokoval cestu
Na Tiché narazil
do Lipové
do mostu

nehod proběhlo standardní policejní
šetření,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.

U Alberta
porazil znaku

při havárii nedošlo. Výše způsobené
škody na dopravní značce byla vyčíslena na dva tisíce korun. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Jeho
přestupek pak vyřešili uložením blokové pokuty.“
S ohledem na sněžení nebyl dle policistů počet dopravních nehod na
Takto skonila jízda po Tiché nedaleko Prostějovsku nijak alarmující a ani
Smržic.
Foto: Policie R jejich následky nebyly zvlášť závažné. „Nezbývá než konstatovat, že řidiči zjevně situaci nepodcenili, dbali
maximální opatrnosti a díky tomu se
jim podařilo většímu počtu nehod
Na parkovišti v obchodní zóně předejít,“ uzavřel Kořínek.
(mls)
v Plumlovské ulici přímo v Prostějově nepřizpůsobil čtyřicetiletý řidič dodávky značky Renault minulé
úterý 16. ledna před sedmnáctou
hodinou rychlost jízdy klimatickým
podmínkám a při odbočování vpravo dostal s vozidlem smyk. „Následkem toho automobil vyjel mimo
komunikaci, kde porazil dopravní
značku označující jednosměrný provoz,“ popsal František Kořínek. „Ke Tuto znaku u Alberta v Plumlovské ulici
zranění osob ani ke škodě na vozidle zboural idi dodávky. Foto: Policie R
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zastíněné a budou vytápěny plynem.
Díky tomu by se výrazně nemělo
zhoršit ovzduší v okolí. „Naše podmínky byly splněny,“ dodala v této
souvislosti Lebedová. Projekt schválili
i odborníci na životní prostředí z krajského úřadu v Olomouci.
Stavbu nechala postavit společnost
Eco Finance Group, která u Smržic
provozuje bioplynovou i solární
elektrárnu a výrobnu lisovaných
pelet sloužících k vytápění. „Jsme
na začátku nového provozu. Problém máme vyřešen,“ uvedl v souvislosti s pondělní září jednatel Eco
Finance Group Marek Jedlička,
který na další otázky Večerníku neodpověděl.
Jisté je, že po rozjezdu velkopěstírny
se místní dočkají nárůstu kamionové dopravy. Podobný velkokapacitní
skleník má navíc vzniknout na katastru Kostelce na Hané. Ve srovnání s tím
u Smržic bude dvojnásobně tak velký.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Předminulou
neděli 14. ledna před šestnáctou hodinou došlo na čtrnáctém kilometru dálnice D46 ve směru na Vyškov
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Příčinou mělo být kolo
upadlé z dosud nezjištěného vozidla
a ležící na komunikaci.
„Čtyřiatřicetiletá řidička automobilu
značky Volkswagen se překážce s ohledem na hustý provoz nedokázala vyhnout a najela na ni. Poté na kolo najel
také automobil značky Peugeot,“ popsal

patálii na dálnici František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov s tím, že při dopravní
nehodě nedošlo ke zranění osob. „Výše
způsobené hmotné škody na poškozených automobilech a na disku upadlého
kola byla předběžně vyčíslena na sto
jedna tisíc korun. Alkohol u řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění jsou pak předmětem dalšího policejního šetření,“ přidal Kořínek. (pk)

DÁLNIČNÍ NEHODU

KOLO ZAVINILO

SMRŽICE „Tajemné“ záře ze smržického skleníku se vrátila. A vyvolala ještě bouřlivější reakce, než
když byla k vidění poprvé. Díky
sociálním sítím o ní diskutovali lidé
z celé republiky. „Ježíši, to je strašný! Tohle vážně někdo povolil?
A kolik za to povolení dostal?“ ptala
se například Michala Krausová.
Dle místních dokončený skleník nacházející se v areálu bývalé cihelny
mezi Smržicemi a Čelechovicemi září
do noci zatím jen velmi zřídka. „Svítí
se tam hlavně přes den, v noci to bývá
většinou zatemněné. Nevím, co se
v pondělí stalo. Sama jsem se o tom
dozvěděla ze zpráv na Primě, nikdo
z občanů se na mě neobrátil,“ uvedla
pro Večerník starostka Smržic Hana
Lebedová.
Právě zdejší samospráva s výstavbou
skleníku původně nesouhlasila. Přesvědčilo ji až to, že skleníky mají být
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KLADKY Lepší pozdě nežli později. Titulem filmu s Jackem Nicholsonem v hlavní roli se mohou
utěšovat majitelé lyžařského vleku
v Kladkách. Navzdory teplému
průběhu zimy se zde uplynulý pátek konečně rozjel kratší ze dvou
vleků. O víkendu se už lyžovalo ve
velkém!
Od pátku 19. ledna je v lyžařském
areálu v Kladkách v provozu sjezdovka s pomou v délce 450 metrů. Funguje i lyžařská škola a půjčovna vybavení. „Zbytek sjezdovky se snažíme
co nejrychleji dosněžit tak, abychom
mohli spustit i delší vlek. Věřím, že
v průběhu týdne se nám to podaří,“ prozradil Večerníku Jiří Křeček,
předseda kladeckých sokolů, kteří
areál provozují. Ti letos příliš důvodů k radosti nemají. „Zatím jsme minimálně dvě stě tisíc korun v mínusu.
A to máme ještě stále splácet úvěr na
nový vlek,“ poznamenal Křeček, kte-

zjistili jsme

měsíce. Snad nám počasí bude v tomto období ještě přát,“ reagoval.
Začátek lyžařské sezóny v malebném,
nicméně relativně nízko položeném
lyžařském areálu je každoročně velkou loterií. Zatímco loni se tam první
sjezdaři svezli již 9. prosince, předtím
se začínalo až 21. ledna.
(mls)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Bylo
pondělí 15. ledna 9:05 hodin, kdy
policisté na komunikaci u obce
Olšany u Prostějova kontrolovali
dodávku značky Renault a jejího sedmačtyřicetiletého řidiče. Provedenou orientační dechovou zkouškou
zjistili přítomnost alkoholu v dechu,
proto řidiče vyzvali k podrobení se
odbornému měření...
„Jeho výsledkem byla změřená hodnota 0,54 promile alkoholu v dechu,
druhou odbornou zkouškou pak policisté naměřili 0,6 promile. Policisté
proto muže vyzvali k podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření. Ten
výzvu dobrovolně uposlechl. K požití
alkoholu se přiznal a uvedl, že během
předchozího odpoledne vypil pět je-

denáctistupňových piv. Další jízda mu
proto byla zakázána a na místě zadržen
jeho řidičský průkaz,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Pro své jednání je nyní podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním
provoz, za který mu hrozí pokuta od
2 500 do 20 tisíc korun a zákaz řízení
na dobu od šesti měsíců do jednoho
roku.
(pk)

Ilustraní foto internet

„Dojel“ na zbytkový alkohol

rého jsme se zeptali, zda se letos bude
konat tradiční závod v obřím slalomu
pro každého milovníka sjezdového
lyžování od dvou do sta let Kladecká lyže. „Počítáme s tím. Původně
jsme mysleli, že akci uspořádáme už
začátkem února, ale její termín jsme
přesunuli na druhou polovinu tohoto

Pestože v sobotu jel pouze kratší vlek, zájem o lyžování byl velmi solidní.
Foto: www.lyzovanikladky.cz

K vážnějšímu zranění ani větší škodě na silnicích nedošlo Zkolaudovaná stavba KONEČNĚ! V Kladkách se rozjel vlek

Otužování posiluje váš imunitní systém. Lidé, kteří se otužují, nejsou často
nemocní, pokud onemocní, jejich nemoc má lehčí průběh, tělo se s ní dokáže
vypořádat mnohem rychleji. Otužování také upevňuje psychiku a psychické
zdraví. Působí na vysoký krevní tlak, dokáže pomoci proti vředovým chorobám. Tělo se také lépe přizpůsobuje výkyvům teploty. Otužovat se musíte
začít pomalu a postupně zvyšovat dávky. Otužování se nedoporučuje lidem,
kteří jsou nemocní se srdcem.

Výhody a rizika otužování

na druhé straně silnice ve směru na
Malé Hradisko. Jedna bude větší a druhá menší, celkové náklady na jejich vybudování odhadujeme na čtyři miliony
korun. Projekt už máme, musíme na

Ve Stínav se letos koupalo dvaadvacet otužilc vetn sedmi žen. Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Jednu z tůněk na okraji obce obsadilo dvaadvacet plavců

Na otužilce se shromáždilo nkolik desítek zvdavých di- Led z tní na beh vynášely uplynulou sobotu i pítomné Hlavní organizátor akce Andrej Dzuba se do vody ponovák vetn starosty Stínavy Pavla Bokvky.
„železné“ ženy.
il ve spolenosti Dany Zboilové z TJ Haná Prostjov.

F o too r e poo r táá ž

„Prosím tě, sem si teď nesedej, třeseš se
tak, že bys mi rozlil svařák,“ vtipkoval
hlavní organizátor sobotního otužileckého plavání ve Stínavě Andrej Dzuba
směrem k jednomu z mužů, který prá-

STÍNAVA Teplota vzduchu -1 °C, teplota vody 2 °C. Takové byly základní
údaje třetího ročníku otužileckého plavání ve stínavských tůních, které
se konalo uplynulou sobotu. Setkání se těší čím dál většímu zájmu ze
strany otužilců i diváků. Zatímco při prvním ročníku se koupalo devět
plavců, loni to bylo už čtrnáct a letos rekordních dvaadvacet! Jejich počínání sledoval pěkně zblízka PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Čechy pod Kosířem (mls) - Máte
chuť pracovat v atraktivním prostředí zámku v Čechách pod Kosířem
v následující návštěvnické sezóně
trvající od dubna do října? Pak máte
šanci. „Nabízíme možnost dalšího
sebevzdělávání v oblasti historie,
řemesla, cestovního ruchu, dějin
umění, odpovídající mzdové ohodnocení. Podmínkou pro přijetí jsou
perfektní znalost textu o historii
zámku a parku, všeobecný kulturně-historický přehled, základní znalosti
v oblasti dějin umění a dějin hmotné
kultury, dobré komunikační a prezentační dovednosti, ochota učit
se a čistý trestní rejstřík. Výhodou
je znalost alespoň jednoho cizího
jazyka na komunikativní úrovni.
Žádost společně se strukturovaným
životopisem, krátkým motivačním
dopisem a termíny, kdybyste mohli
provádět, posílejte nejpozději do
čtvrtka 15. února 2018 na e-mail:
kastelancpk@seznam.cz.

Na zámku hledají
prùvodce

Plumlov (mls) - Celkem sedmatřicet tisíc korun poskytne město
Plumlov Povodí Moravy. Účelem
této dotace je úhrada nákladů spojených s opatřením na zlepšení kvality
vody v plumlovské přehradě. Konkrétně jde o nákup síranu železitého
na provoz srážecích stanic, což má
zabránit přísunu živin pro jedovaté
sinice. Podobně jako Plumlov přispívají každoročně na provoz srážedel i ostatní obce v okolí přehrady,
mezi které patří Mostkovice, Vícov
či Krumsín, další peníze posílá Olomoucký kraj a statutární město Prostějov. Dohromady letos přispěly půl
milionem korun. Podobná suma to
byla i loni, kdy hygienici koupání
v nádrži v polovině prázdnin zakázali.

Plumlov pøispìje
na èistou pøehradu

Ptení (mls) - Do nové silnice a napojení pozemků na inženýrské sítě
investují ve Ptení. V lokalitě zvané
Farská zahrada by mělo vzniknout
osm nových pozemků pro výstavbu
rodinných domů.

Chystají parcely

Brodek u Prostějova (mls) - Med
neznámého původu prodávali v Potravinách - Večerce v ulici Císařská
v Brodku u Prostějova. Informace
o provozovateli potravinářského
podniku na obalu byla dle Státní
zemědělské a potravinářské inspekce smyšlená. Navíc med obsahoval
desetkrát více látky zvané hydroxymethylfurfural, než dovoluje zákon.
Tato látka vzniká při vyšších teplotách během zpracování medu. Med
rovněž obsahoval málo enzymu
diastáza, což by nasvědčovalo tomu,
že byl starý.

Ve veèerce prodávali
podivný med

Kostelec na Hané (mls) - Zhruba
sedmdesát lidí podepsalo petici, která vyzývala zástupce Olomouckého
kraje, aby přehodnotili svůj záměr na
zbourání takzvaného bílého domku
v Kostelci na Hané. Ten bezprostředně sousedí s „červeným domkem“, v němž žil básník Petr Bezruč
a který se kraj chystá rekonstruovat.
„Rada kraje našemu návrhu bohužel
nevyhověla. Myslím, že bílý domek
je kromě své historické hodnoty také
přirozenou součástí ulice a bude v ní
chybět,“ sdělil Večerníku iniciátor
petice Jiří Kastner.

Petice nic nezmìnila,
domek pùjde k zemi

RYCHLÝ
VEERNÍK
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„V DOTACÍCH JSME DOSÁHLI VĚTŠÍ TRANSPARENTNOSTI“
Na krajském hejtmanství funguje od října nový odbor,
za nímž stojí prostějovský náměstek hejtmana František Jura

Tomáš
KALÁB
 Jako nováček v Krajském úřadu
Olomouckého kraje jste první týdny
takříkajíc mapoval terén. Co jste se
rozhodl změnit?
„Velmi brzy po začátku stávajícího
volebního období jsme řešili absenci odboru kultury a památkové péče
a minimálně samostatného oddělení
sportu. Minulé vedení úřadu je zrušilo
a převedlo agendu pod odbor školství,
sportu a kultury, zatímco památková
péče byla přičleněna k oddělení stavebního řádu. Brzy jsem byl konfrontován s míněním odborné veřejnosti,
bývalých úředníků odboru, kteří zůstali na jiných místech i samotné opozice,
že šlo o nekoncepční a špatné rozhodnutí. Agenda, která spolu souvisí, byla
příliš roztříštěná pod různá oddělení
a byl tak narušen tok informací, které
jsou důležité pro rozhodnutí samosprávy.“
 Je to vůbec možné, existoval precedens pro takové rozhodnutí?
„Nejsem si úplně jistý, ale pochybuji,
že v některém jiném kraji by náměstek
neměl pro svou kompetenční oblast
svůj vlastní odbor... Postupně jsem hovořil s řediteli příspěvkových organizací
v oblasti kultury a všichni do jednoho
potvrzovali, že stávající situace není
dobrá. Vedoucí odboru školství, sportu
a kultury musel obsáhnout velké kvantum informací, s takovým objemem
práce nebyl odbor dlouhodobě životaschopný!“
 Zde se tedy naskytla ona pověstná příležitost ke zlepšení...
„Bylo mi jasné, že se tento nežádoucí
stav musí změnit, a k tomuto cíli jsem
směřoval veškeré úsilí. Shodla se na
tom velmi rychle i rada kraje. Celý pro-

kraje, tedy význam celorepublikový či
ové zastupitelstvo
mezinárodní. Zářijové
nou předloženou
kraje schválilo mnou
zvoje kultury a panovou Koncepci rozvoje
mátkové péče pro léta 2017 až 2020.
Koncepce obsahuje strategické náměty
lturních příspěvkov hlavní činnosti kulturních
e, důraz klade Konvých organizací kraje,
riority kraje. Jsou to
cepce na investiční priority
kzvaného Červenénapř. revitalizace takzvaného
uci, výstavba depoho kostela v Olomouci,

místo, ale jejich omezení jsme dosáhli
vypsáním několika nových programů
pro oblast kultury, sportu a další. Podpora celoroční sportovní činnosti byla
vyhlášena na zářijovém zastupitelstvu
v uplynulém roce, došlé žádosti pak
byly schvalovány v prosinci. Novinkou
je, že již někdy na přelomu ledna a února budou mít oddíly peníze na účtu. To
je naprosto průlomové, jde o posun
o čtvrt roku.“

nali velice kladnou odezvu. Díky faktu,
že jsme zapracovali všechny podstatné
připomínky opozice, vládne se změnami spokojenost napříč
politickým spektrem.
To nás velmi
těší. Samozřejmě
veškeré změny prověří až
praxe tohoto
roku.“

Meritem změn je maximální omezení
individuálních žádostí, které vytvářely
nepřehledný slepenec. A novinkou také
je, že již někdy na přelomu ledna a února
budou mít oddíly peníze na účtu. To je
zcela průlomové, jde o posun o čtvrt roku.
musí ředitel úřadu. Tudíž jsme museli
čekat na obsazení této funkce a teprve
poté se pokusit sladit veškeré naše požadavky s jeho představami, což se nám
opravdu podařilo.“
 Kdy tedy nový odbor vznikne?
„Už vznikl. (úsměv) Stalo se tak prvního
října, kdy svoji činnost zahájil odbor
sportu, kultury a památkové péče. Byla
do něj začleněna tři oddělení pokrývající jednotlivá odvětví. Uskutečnila se
výběrová řízení na pozice vedoucího
odboru a vedoucí oddělení kultury
a oddělení památkové péče. Vedoucí
oddělení sportu není úřednické místo,
tudíž mohlo být obsazeno bez výběrového řízení. Jsem velmi rád, že se podařilo naplnit požadavky opozice i naše
vlastní, a to ještě s předstihem, protože
původní úvahy stanovovaly termín
vzniku odboru až na 1. ledna tohoto
roku.“
 Co dalšího vás v uplynulém období nejvíc zaměstnávalo?
„I v případě dotačních programů volala
opozice i veřejnost po větší transparentnosti. Proto jsme se rozhodli prosadit v této oblasti několik podstatných
zlepšení. Především se zjednodušila
samotná administrace pro podávání
žádostí, která je uživatelsky komfortnější. Systém například umožní jedinou
registraci, předvyplnění položky podle
zadaného identifikačního čísla.“
 Co stěžejního změny přináší?
„Meritem změn je maximální omezení
individuálních žádostí, které vytvářely
nepřehledný slepenec. Individuální žádosti v dotačních programech mají své

 Jaké aktivity se mohou těšit na
krajskou podporu?
„V programu na podporu sportovní
činnosti je jedním z titulů podpora vrcholové sportující mládeže, což v dotačních programech zatím nikdy nebylo.
Dále je potřeba zmínit podporu handicapovaných sportovců, reprezentantů
v individuálních sportech a úplně nový
program na výstavbu a rekonstrukci
sportovních zařízení. Tam by mělo být
po schválení zastupitelstvem alokovaných šedesát milionů korun. Právě do
tohoto transparentního programu přejde významná část dřívějších individuálních žádostí. Toto je v plném souladu
s programovým prohlášením, podle
něhož se snažíme v každé obci podporovat rekonstrukci kulturních domů,
v nichž se odehrává veškerá společenská
aktivita jak sportovní, tak kulturní.“
 Budou mít na dotace šanci dosáhnout i malí žadatelé bez potřebných prostředků?
„Právě pro ně jsme stanovili pravidlo, že
dotace do částky pětatřicet tisíc korun
napříč všemi programy budou bez spoluúčasti příjemce. Uvidíme, jak se tato
novinka osvědčí, do budoucna bychom
uvažovali i o navýšení finančního limitu.“
 Zatím jste zmiňoval především
sport, který je vám blízký, nezapomínáte tak trochu na kulturu?
„Vůbec ne. V oblasti kultury jsem prosadil jako nový dotační program Podporu
stálých profesionálních souborů. Zůstává již zavedený Program podpory kultury, v individuálních žádostech budeme
podporovat pouze akce mající přesah

ovny v Olomouci,
zitáře Vědecké knihovny
konstrukci zámku
pokračování v rekonstrukci
sířem nebo projekt
v Čechách pod Kosířem
ího paláce na hradě
záchrany renesančního
Helfštýn. Rád bych také započal diskusi
o záměru postavit novou budovu Vělomouci. Věřím, že
decké knihovny v Olomouci.
káme podporu jak
pro tento záměr získáme
átních orgánů.“
u veřejnosti, tak u státních
 Co když se mi podaří uspořádat
nějakou zajímavou akci až v průběhu
roku, budu mít šanci
anci požádat kraj
o finanční podporu?
u?
„Aktivity v oblasti kultury a sportu
chceme podporovat celoročně, takže
jsme jako další novinku zavedli dvoukolové vyhlašování dotačních programů,
to první bude počátkem roku, druhé
v jeho polovině. Pro první kolo bude
alokovaná větší částka, ale právě druhé kolo umožní flexibilně reagovat na
změny nebo nové akce, které nebyly
počátkem roku ještě plánované. Opět
zde bude možné uplatnit žádosti, které
dříve spadaly do individuálních.“
 Jak vlastně zásadní změny v dotačních programech vznikaly? Jde o citlivé téma pro veřejnost i opozici...
„Hejtman pověřil mě a prvního náměstka Zemánka, abychom byli garanti změn
v dotačních programech. Diskutovali
jsme nad podněty jak administrátorů
dotačních programů v rámci úřadu, ale
zejména nad podněty z řad samotných
žadatelů vycházející z jejich potřeb. Pro
ně jsou dotačních programy přece vypisovány. Během práce jsme uspořádali
dva semináře s předsedy všech zastupitelských klubů, na nichž jsme zazname-

Foto: archív Veerníku

vizitka
FRANTIŠEK JURA
✓ narodil se 25. ledna 1969 v Ostravě
✓ bydlí v Prostějově, je ženatý, má tři děti
✓ vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzity
Palackého v Olomouci a andragogiku na pedagogické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Praze
✓ v letech 1992 až 2000 pracoval jako strážník u Městské policie v Prostějově
✓ další desetiletí (2000-2010) působil ve vedoucích funkcích ve Vazební
věznici v Olomouci
✓ stál u obrody prostějovského fotbalu, dříve působil jako mládežnický trenér
a místopředseda klubu, v roce 2011 se stal generálním sportovním manažerem a převzal „A“-mužstvo, s nímž postoupil do FNL, druhé nejvyšší soutěže
✓ v roce 2017 se stal předsedou 1.SK Prostějov
✓ v roce 2014 se stal zastupitelem statutárního města Prostějova za
hnutí ANO 2011, přičemž působí v kontrolním výboru zastupitelstva
a ve sportovní komisi rady
✓ 8. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Olomouckého kraje jmenován do
funkce náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro kulturu, tělovýchovu,
sport a volný čas
zajímavost: disponuje osvědčením NBÚ pro stupeň utajení „Důvěrné“

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻwww.dsp-pv.cz

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ŶĂďşǌşŬƉƌŽŶĄũŵƵƉƌŽƐƚŽƌǇƐůŽƵǎşĐşƉŽĚŶŝŬĄŶş͕
ŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͕;ĚĄůĞũĞŶͣW^W͕EW͕͞Ϳ
ǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
ͻŶĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂ͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬϮ͕ϵϰŵϮ͕W^Wē͘164
ͻŶĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂ͘ē͘ϭϮϭͬϭϭǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϱϰ͕ϬϯŵϮ͕W^Wē͘797
ͻaŬŽůŶşͲĂƓƚĂē͘ϵϬϬϮͬϰϵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŐĂůĞƌŝĞ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϱϬŵϮ͕W^Wē͘221
ͻŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ē͘ϭϯϰͬϭϵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƐŬůĂĚ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϳ͕ϰϬŵϮ͕W^Wē͘252
Ƶů͘KůŽŵŽƵĐŬĄē͘ϰϭϴϭͬϱϳǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ŽƐƚĂƚŶş͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϬ͕ϵϳŵϮ͕W^Wē͘179
ͻƵů͘ƌŶĢŶƐŬĄē͘ϰϮϬϳͬϯϮǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ƉƌŽĚĞũŶĂ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϰϴ͕ϵϬŵϮ͕W^Wē͘101
ͻƵů&ĂŶĚĞƌůşŬŽǀĂē͘ϯϵϯͬϯϴǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ĚƌƵŚ͗ŬĂŶĐĞůĄƎ͕ǀǉŵĢƌĂ͗ϭϲ͕ϴϳŵϮ͕EWē͘120

ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂwww.dsp-pv.cz͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϯϭ

18011810097

v rámci exkluzivního
xkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

ces nápravy nebyl jednoduchý, protože do něj vstoupilo výběrové řízení
na funkci nového ředitele krajského
úřadu.“
 Možná byste mohl vysvětlit čtenářům, v čem tkví důležitost ředitele
krajského úřadu?
„Je to jednoduché, jakákoli změna úřednického aparátu je pochopitelně v jeho
kompetenci. Ze strany samosprávy mohou jistě vzejít návrhy, ale rozhodnout

151204111262

PROSTĚJOV Více než rok uplynul od voleb do krajských zastupitelstev, které přinesly změny také
do vedení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jedním z nováčků, kteří si ovšem svou prací brzy
získali respekt ostřílených kolegů,
je nynější náměstek hejtmana pro
kulturu, sport a volný čas František Jura. Jeden z milníků, kterými přispěl do zlepšení chodu
hejtmanství, byl 1. říjen loňského
roku. Co bylo jeho podstatou, ale
také další témata jsme probírali
v prvním povolebním rozhovoru
v této funkci.

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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NA ZASTÁVCE BYLA
CHYCENA NECELÁ

zpravodajství

PADESÁTKA KUŘÁKŮ

Městská policie Prostějov zveřejnila další statistiky za rok 2017

poèet volání na linku
mìstské policie v roce 2017

PROSTĚJOV Jak v předminulém vydání uvedl Večerník v první
sondě do statistik Městské policie Prostějov, která nedávno zveřejnila údaje za uplynulý letopočet, vyplývá z materiálu celá řada zajímavých ukazatelů. Že nikdo nebere čísla na lehkou váhu,
potvrzuje ostatně jedna z definic, podle níž je stěžejním cílem
činnosti prostějovských strážníků vytváření bezpečného prostředí pro udržitelný rozvoj. A k tomu je třeba zpětné vazby jak
od samotných občanů, jímž mají služby ponejvíce sloužit, tak
neméně cenný je právě pohled do statistik. I strohá fakta totiž
mohou leccos napovědět pro budoucí práci. Dnes se zaměříme
na holá porušování veřejného pořádku a přestupků.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Petr
KOZÁK
Celkový počet přestupků přes několik let klesající tendenci opět nabral
trend k vyšším číslům, především
právě kvůli zvýšení dopravních a majetkových přestupků, tedy krádeží
v obchodech. Největší podíl tvoří
tradičně dopravní provinění. „Oproti
loňskému roku se řidiči nepolepšili, jde
o stejný počet jako v roce 2017. Nahlášeno jsme také měli 372 přestupků
cyklistů. Podíl řešených přestupků napomenutím je nižší o pět procent a činí
třicet procent, u dopravních přestupků

ale takový trest od prvního července
loňského roku již nelze uložit,“ vysvětlil
Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov.
V některých případech řešení přestupků, při provádění zákroku a neuposlechnutí výzvy, bylo nutné dle zákona
použít donucovací prostředky. „Tak
tomu bylo v osmadvaceti případech
(20 v roce 2016), v jednom případě
došlo ke zranění. Všechna použití byla
vyhodnocována dle zákona a porušení
nebylo shledáno, vše bylo oprávněně,“
prozradil Nagy.
Samostatnou kapitolou je rušení
nočního klidu. Pokud je potvrzeno,
je značně obtěžující pro veřejnost.
Ne ve všech případech se ale oznámení potvrzují. „Rušení nočního klidu je vždy subjektivní pohled konkrétní
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osoby. Jedná se zejména o skupinky vracející se z barů, osoby čekající na taxíky
před provozovnami a podobně.
Jak dále ředitel Městské policie uvádí,
porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu bylo zjištěno ve 101 případech,
dvě události byly řešeny jako porušení
zákazu podávat alkohol osobám mladším 18 let. „Zaznamenali jsme osmačtyřicet případů porušení „tabákového
zákona“ - zákazu kouření na určitých
místech, zastávkách MHD. V případě
požívání alkoholu na veřejných místech
je alkohol odebírán v rámci oprávnění
k odebrání věci. Ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení vyhlášky
o označení heren,“ pokračoval Jan Nagy.
V roce 2017 bylo také řešeno 197 případů nesplnění povinností podle zá-

kona na ochranu zvířat, z toho čtyřikrát
nesplnění přihlašovací povinnosti při
evidenci psa. „V průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 123 zvířat,
z toho 102 psů, z nichž jedenašedesát
bylo odvezeno do útulku,“ konstatoval
šéf prostějovských strážníků s tím, že
čipy a místní znalost strážníků často pomáhají určit majitele psa.
„Našim cílem je zajistit veřejný pořádek

v našem městě na co nejlepší úrovni.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval
všem občanům, kterým není lhostejné,
jak je naše město bezpečné. Obrací se
na nás s upozorněním, žádostí, sdělením. Mnohdy dojde díky občanům
k zadržení pachatele protiprávního
jednání, k nápravě protiprávního stavu.
Není to vždy jednoduché, občas je nedostatek informací, důkazů a podobně,“
uzavřel Nagy.
V některém z příštích čísel se bude Večerník ještě zabývat srovnáním s předchozími roky.
 ! "# 

11

RYCHLÝ

Druhá lednová rada
Prostějov (pk) - Zítra, tj. v úterý 23.
ledna 2018, se uskuteční druhé letošní jednání Rady statutárního města
Prostějov. Na koaliční seskupení opět
čeká projednání řady bodů. Podívají
se mimo jiné na akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 na rok 2018, jmenují pracovní skupinu pro udělení Cen města
Prostějova 2017, vyslechnou zprávu
o činnosti Městské policie Prostějov
a analýzu stavu veřejného pořádku ve
Statutárním městě Prostějov za rok
2017. Dále se seznámí s informacemi
k petici občanů proti výstavbě bytového domu, schvalovat mají Smlouvu
o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu, vyslechnou informace o darech získaných příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2017, projednají výsledky veřejnosprávní kontroly u zřízených
příspěvkových organizací. V neposlední řadě pak vyslechnou návrh stanoviska k územnímu řízení - Galerie Prostějov a mají také schválit neuplatnění
navýšení nájemného a pachtovného
pro rok 2018 o míru inflace i posoudí
žádost firmy Toray k výsadbě aleje.

Za popelnice poøád stejnì
Prostějov (red) - Výše místního poplatku za komunální odpad v roce
2018 již šestým rokem zůstává na
stejné výši. V rámci okresních měst
v Olomouckém kraji je v Prostějově
poplatek na nejnižší úrovni. Splatnost
je tradičně nejpozději 30. června 2018.
I nadále platí úleva od poplatku ve výši
108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více
let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí
v roce 2018 částku 492,- Kč (úleva
vzniká automaticky, není podmíněna

Na „kruháči“ u kostela poztrácel ocelové tyče
PROSTĚJOV Uplynulé pondělí
ráno došlo na rondelu u Petrského
náměstí k vysypání části nákladu
ocelových tyčí. Řidiči se tak museli
poblíž centra Prostějova vyrovnat
s nečekanými patáliemi. Vše se ale
obešlo bez vážnějších komplikací,
škodě na zdraví či na majetku.
Přibližně 80 kusů ocelových tyčí
o hmotnosti 80 kilogramů se z návěsu
nákladního automobilu značky Iveco
vysypalo v pondělí 15. ledna přesně
šestnáct minut po sedmé hodině na

komunikaci Petrského náměstí. Přitom došlo k poškození vozovky a dvou
obrubníků. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
pět tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedením dechové
zkoušky,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Proč se vše stalo? Těžko říct. Chybu
řidiče ale policisté potrestali. „Jeho
přestupek, kterým se stalo nezajištění

nákladu, vyřešili na místě uložením
pokuty ve výši dvou tisíc korun. Ke
zranění osob ani ke škodě na vozidle
nedošlo,“ prozradil Kořínek.
Po dobu šetření a odklízení tyčí z komunikace byl provoz v místě usměrňován policisty. Následně byl vysypaný náklad odklizen mimo komunikaci
a provoz byl po pár desítkách minut
opět bez omezení. Během dopoledne
pak byly tyče naloženy na náhradní automobil.
(mls, pk)
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NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

  /-  = 
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.
PROSTĚJOV Dlouhá léta působil jako ředitel Zdravotnické záchranné služby v Prostějově. Pak se ale dal na „vysokou“ politiku a sedm let
vykonával svůj mandát poslance Parlamentu České republiky. Nyní je
ale po neúspěchu v loňských parlamentních volbách zpět jako řadový
lékař záchranky. Pavla Holíka jsme proto požádali o krátké interview.
9 #
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PROSTĚJOV Předminulý pátek
12. ledna před čtrnáctou hodinou došlo ve Sladkovského ulici k dopravní nehodě osobního
automobilu s pětašedesátiletým
cyklistou. Srážka skončila naštěstí
„pouze“ lehkým zraněním seniora na bicyklu...
„Čtyřiašedesátiletý řidič automobilu značky Fiat se při odbočování
na parkoviště ležící mimo komunikaci bokem vozidla střetl s cyklistou jedoucím po cyklostezce
podél komunikace,“ popsal kolizi

)   %!
#$

František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Cyklista se při střetu lehce zranil, ke
zranění dalších osob nedošlo. „Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na šest tisíc korun,“
dodal Kořínek s tím, že alkohol
u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami
a příčiny, okolnosti i míra zavinění
jsou v současnosti předmětem dalšího šetření.
(pk)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Michal
KADLEC
 Stačil jste se už po svém návratu
z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na prostějovskou záchranku adaptovat? Jak svoji
staronovou práci zvládáte?
„Adaptace nebyla nutná, protože jsem
celou dobu výkonu mandátu poslance sloužil na zdravotnické záchranné
službě mimo Prostějov. To proto, že

jsem byl uvolněn pro výkon veřejné
funkce. Z toho plyne, že jsem neztratil
kontakt s odborností a také jsem chodil jako anesteziolog na operační sál.
Takže žádný problém. A jsem rád, že
jsem opět ve svém městě, mezi lidmi,
které léta znám, mohu se více věnovat
své odbornosti a také své rodině.“
 Co se po sedmi letech vaší nepřítomnosti na prostějovské záchrance změnilo?
„V podstatě nic převratného. Přišli samozřejmě noví kolegové a kolegyně. Co se
týká techniky, máme dvě nové sanitky,
přístroj na nepřímou srdeční masáž a několik dalších přístrojů i zařízení. Samotná

práce zůstala stejná, snahou nás všech je
zachraňovat lidské životy a zdraví.“
 Měl jste službu během svátků či
Silvestra? A vyjížděl jste k některým
vážným případům či nehodám?
„Ano, sloužil jsem na Štědrý večer noční směnu. Přestože jsou to svátky klidu
a míru, někteří lidé je slavili v restauracích
a při odchodu se nepohodli. Museli jsme
zasahovat a skončili na chirurgické ambulanci. Naštěstí šlo ve všech případech
jen o lehká zranění. Mezi svátky jsem měl
také službu a na Nový rok opět noční
směnu, která kupodivu proběhla bez
výjimečných událostí. Svátky celkově
pak se pak obešly bez mimořádných případů, tedy alespoň co se týká úrazů. Na
druhé straně jsme měli celkem napilno
při výjezdech k lidem, kteří měli potíže
se srdcem, dýcháním, krevním tlakem,
cukrovkou a podobně.“

   

 Podle všeho nás nyní čeká mrazivé
období. Na co by si lidé s ohledem na
své zdraví měli dávat největší pozor?
„Je třeba se dobře oblékat, raději více
tenčích vrstev oblečení, rukavice a čepice, pozor na omrzliny okrajových částí
těla. Mějme také na paměti, že požívání
alkoholu v mrazivém počasí zvyšuje riziko podchlazení a při náledí pozor na
pády a z nich pramenící zlomeniny.“
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řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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

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

Vyměním městský cihlový byt 1+1 za Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro
všechny se stálým doložitelným příjmem
větší. Tel.: 604 415 236 (pouze sms)
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...).
V Prostějově koupím byt 3+1. Tel: Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy,
s možností odkladu splátek.
739 367 205
Tel.: 607 967 834.
2
Pronajmu novou prodejnu 200 m
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.

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.
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

Pronajmu byt 2+KK v cihl. domě, PV Vrahovická. Tel.:602 775 607
KOUPÍM BYT
732 116 877

1-2+1.

Maminko naše milá,
brzy jsi nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který si rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

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

Dne 28. ledna 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Zdenka ŠEVČÍKA
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a dcery
s rodinami.

Dne 25. ledna 2018
uplyne 1. výročí od úmrtí
paní Miroslavy NOVOTNÉ
z Kralic na Hané.
S láskou v srdci vzpomínají
děti s rodinami.

Mobil:

Dne 27. ledna 2018
uplyne 1. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Jana KLIMEŠOVÁ.
S láskou v srdci
vzpomíná manžel.

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš...

Prodám byt 3+1 v OV, v centru
Slovenská ul. 736 631 702
Koupím barevné porcelánové servisy ze
60.let, ale i sošky. Tel. 605138473

Koupím garáž v lokalitě sídl. Svornosti
u Minervy nebo Šmeralova u hvězdárny.
Tel.: 582 347 357

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

Sháním ke koupi dům max. do
7 km. 604 635 527

15012920079

Pronajmu garáž, ul. Tylova, vhodné
i jako sklad. Tel.: 602 532 316

KOUPÍM motocykl SIMSON bez TP,
Jawa, ČZ, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, vozík PAV, Velorex i vrak,
Škoda, Tatra,Lada, Wartburg, Trabant,
Fiat 600 a jiné automobily až do roku
2017. 736 741 967

Pronajmu byt 1+1 v Pv, přízemí, kauce,
tel.: 608 718 813

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

Dne 26. ledna 2018
uplyne druhý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dědeček a pradědeček,
pan Václav VEBR.
V našich srdcích s námi
ale žije i nadále. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte si na něj v tento den i vy.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 23. ledna 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Ladislava KOLÁŘE.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý a musel Ti ho brát.

Dne 25. ledna 2018
vzpomeneme 10. výročí úmrtí,
co nás navždy opustila
paní Ludmila HOŠKOVÁ
z Tvorovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Dne 28. ledna 2018
to bude třetí smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Jan KRAUS
z Čechovic.
Za celou rodinu vzpomíná manželka
Jiřina a Marta a Pavel Dopitovi.

Opravy a úpravy oděvů
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
Tel.: 777 118 123

150123020036

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

16011421482

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

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

RŮZNÉ

Svaz tělesně postižených pořádá jednodenní zájezd do Velkého Mederu dne
27.4.2018, týdenní pobyt v Podhájské
– termín 14.5.-21.5.2018 a týdenní
pobyt v Sezimově Ústí – termín 30.9.
-7.10.2018 (na tento pobyt je nutno
Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky. nahlásit se do 15.2.2018) Veškeré info
na tel.: 724 706 773, 588 008 095 nebo
Pv. Tel.: 606 166 853
v kanceláři č. 106 Kostelecká 17, Pv.

GRATULACE

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.

Doučím ČJ pro ZŠ a SŠ,
i k maturitě. Tel.: 723 100 604

Prodám vykrmeného vepře. 37 Kč/kg.
Tel.: 739 727 078

SEZNÁMENÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Jsem 177/51 letý, střední postavy,
hledám slušnou inteligentní nekuračku
do 51 roků. Tel.: 702 870 751
Vdovec 70 let hledá ženu, Pv a okolí.
Tel.: 6050541 493 (pouze SMS).
Dne 23. ledna 2018
oslaví své 90. narozeniny
pan Jan TYLŠAR
z Prostějova.
Do dalších let pevné zdraví
a stálý optimismus přejí manželka
Jarmila, synové Jiří a Jaroslav
a dcera Jana s rodinami.

Dne 1. ledna 2018
uplynulo třetí smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují
děti Ludmila a Jaroslav
a vnuk Miroslav.

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

Dne 25. ledna 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní Mileny JENEŠOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.

Chybíš nám,
ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
Nikdy nezapomeneme...

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 21. ledna 2018
jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
pana Jana HLAVINKY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, synové
a dcera s rodinami.
Dne 7. ledna 2018
by se dožila 101 let naše maminka,
babička a prababička
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

JE V PÁTEK 26. LEDNA

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

Dne 28. ledna 2018
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava GROMUSE.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

V 10.00 HODIN

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

Pohřební služba Pavel Makový
$  

Dne 23. ledna 2018
se dožívá 90 let
pan Rudolf RAŠKA
z Kralic.
Všechno nejlepší, zdraví
a pohodu do dalších let mu
přeje celá rodina.

CHCETE
   
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU?

2
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
Kè
TO 884
NAMÍS LATÍTE
ZAP
N
è MÉ Ì
O 85 K

Nalistujte stranu 6 dnešního vydání

Poslední rozlouèení
Stanislav Dostál 1961
Vrbátky Úterý 23. ledna 2018
Rostislav Kaprál 1944
Prostějov Blažena Pírková 1943 Krumsín 10:00 OS Brněnská 104
Anděla Trundová 1947 Protivanov Vladislava Lošťáková 1973 Prostějov 12:00 OS Brněnská 104
Jaromír Cásek 1943
Alojzov Středa 24. ledna 2018
Dobromila Rolná 1957 Prostějov Stanislav Žlotíř 1952 Prostějov 11:00 OS Prostějov
Kamila Zapletalová 1933 Plumlov Jozef Németh 1962 Prostějov 14:00 OS Brněnská 104
Anna Jankůová 1935
Prostějov Čtvrtek 25. ledna 2018
Stanislav Zbořil 1930
Třebčín Vladimír Musil 1945 Krumsín 13:30 OS Brněnská 104
Jan Krajča 1943
Skalka Pátek 26. ledna 2018
Ladislav Vejmola 1937
Ohrozim Růžena Ondrýsková 1928 Olšany u Prostějova 13:00 kostel Olšany u Pv
Ivo Spáčil 1958 Prostějov
Anna Kratochvílová 1933 Rozstání Josef Frančík 1934 Plumlov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$  
Ivan Chudý 1967

Prostějov Jitka Prachařová 1972

Dětkovice

Pohřební služba FCC Prostějov
$  
Oldřích Vrba 1943

Ptení 30

Marie Ondrová 1937

Prostějov

Karel Planička 1941

Prostějov
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milujeme vecerník
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I čtvrté 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 25. 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

 

Vodní ul.
Emilie VYCHODILOVÁ, Libušinka 8, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert v hodnotě 600 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

 
 
Tomáš Ortel
Ladislav SOLDÁN, Anglická 4, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU na vybraný
koncert v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA

 
 
DOBRODRUZI
Martina KALNÁ, Čechovická 12, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY na akci v hodnotě 480 Kč

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

SUDOKU

 
 
4,8,8,5
Helena MÜLLEROVÁ, Lesnická 471, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment

18011060070

SU
DO
KU

Výherce získá
  
   


KŘÍŽOVKA
  
 
I letos připravuje TK PLUS řadu
diváckých a atraktivních projektů
Oldřich ŠMEHLÍK, Rozstání 104
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

16102763252

V NABÍDCE MÁME TAKÉ ....... ÚČESY

18011160077

SUDOKU

OSMISMĚRKA

AKORD, POKRMY, OSLAŘ, RYBÁŘ, UZLÍK, ZÁMEK, ŠUNKA, HABEŠAN, BOBŘI,
ŽÁNRY, BARET, NEONY, ZVŮLE, KROKY, SKRUŽ, CHODBA, KAKAO, HONBA,
BRÁNA, PUDRY, ŠVÁBI, VLHKO, POVYK, NYLON, TRIBUNA, BLOUD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získává
  
  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18011060071

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu Určic,
který vystřídal dlouhodobého bosseVlastimila Konšela...

16040761860

Výherce získává DÁRKOVÝ
  


Výherce získává   
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KDY: PÁTEK 26. LEDNA, 17:00 HODIN
KDE: GALERIE ŠPALÍÈEK, UPRKOVA 18, PROSTÌJOV
Zdá se vám jako hloupý vtip, že by k nám měl (znovu) zavítat
Karel IV.? Ani náhodou! Jeho příjezd je naplánován spolu
s medailemi, na nichž je vyobrazen. Letos si totiž připomínáme nejedno výročí spojené s tímto českým panovníkem.
A proto se vedení Muzea a galerie v Prostějově rozhodlo
uspořádat jedinečnou výstavu medailí a jiných předmětů
s vyobrazením Karla IV., na něž se můžete přijít podívat již
tento pátek do Špalíčku!
Před dvěma roky přijel do Prostějova „živý“ Karel IV. Tehdy jsme
si připomínali 700. výročí od jeho narození, nyní si připomeneme rok jeho úmrtí. „Při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového Města pražského a hradu Karlštejna a k 640.
výročí úmrtí Karla IV. jsme pro vás připravili výstavu medailí
a jiných předmětů s vyobrazením Karla IV.,“ uvádí pořadatelé.
Předměty, které si budete moci na výstavě prohlédnout, pocházejí ze soukromé sbírky rodiny Bašeů z Prahy. Již od svého mládí se sběratelství těchto artefaktů začal věnovat Ing. Milan Baše
a později se k němu přidala i jeho manželka MUDr. Mária Bašeová. Nakonec po smrti otce sbírku převzal jejich syn Milan. Dnes
čítá více než neuvěřitelných 2000 předmětů!
Vernisáž výstavy proběhne právě tento pátek od sedmnácti hodin, ale pokud nemáte zrovna čas, a přesto byste unikátní sbírku chtěli vidět, můžete prostějovskou galerii Špalíček navštívit
až do 18. března.

POUZE DO
KONCE LEDNA
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!



 

  
 

Sokolský ples

26.1.

Myslivecký ples

  STAVY kde děje…

27.1.

Velký krojový bál

27.1.

Sportovní ples TJ Sokol

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

27.1.

Ples SDH

27.1.

Šibřinky

27.1.

Velké sportovní plesy

27.1.

Ples spolku Máj

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
sobota 27. ledna
15:00 KRTEK A OSLAVA
pásmo pohádek ČR
17:30 HURVÍNEK
A KOUZELNÉ MUZEUM
česká animovaná komedie
20:00 SMRTIHLAV
historický válečný thriller USA

Kulturní klub

DUHA

Školní 1, Prostějov
do 31. ledna
KDE DOMOV MŮJ
výstava prostějovské fotografky
Venduly Burgrové

Zámek Konice
středa 24. ledna
19:00 OPERNÍ VEČER
Jan Hnyk (bas) a Ahmad Hedar (klavír)

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 22. ledna
19:00 QUEEN - THE SHOW
MUST GO ON!
(Moravské divadlo Olomouc)
Baletní inscenace Roberta Balogha, na
jejímž libretu spolupracoval Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone
je poctou frontmanovi slavné britské
kapely Queen. Režisér a choreograf
se k britské hudební legendě vrátil po
osmi letech od uvedení úspěšného
titulu The Beatles & Queen. V hlavní
roli opět účinkuje velký fanoušek kapely Ivo Jambor, tentokrát v alternaci
s Lukášem Cenkem, v představení tančí také čerstvá držitelka Ceny Thálie
Yui Kyotani.

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 23. ledna
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
slavnostní ukončení prvního semestru,
předání závěrečných certifikátů studentům - seniorům, kteří právě dokončili kurz
Cestování - co jste možná nevěděli
středa 24. ledna
17:00 PĚSTOUNSKÁ PÉČE
přednáška Mgr. Venduly Kaprálové
z doprovázející organizace Dobrá rodina o.p.s. vás provede tématem pěstounské péče, kdy se dozvíte, oč se vlastně
jedná, jaké jsou rozdíly v běžné výchově dětí v pěstounské péči i to, jak se stát
pěstounem
čtvrtek 25. ledna
15:00 PORADNA SOS
odborní právní poradci s vámi budou řešit
váš konkrétní problém
17:00 HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
Vernisáž výstavy prostějovského
fotografa Jana „Zanfoara“ Mikláše,
který se věnuje fotografování portrétů
i přírody v okolí Prostějova. Na svých
snímcích zachycuje okolní přírodu
v různých denních i ročních obdobích
a snaží se jim vtisknout co největší
emoční ráz. Výstavu jeho prací můžete navštívit v Galerii Na Půdě až do
konce března.

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

POLNÍ KUŠE:

akce
v regionu...

PLESY

26.1.

Kino METRO 70

LEDNÍ HOKEJ:
středa 24. ledna:
18:00 LHK Jestřábi Prostějov - HC Slavia
Praha (42. kolo WSM Ligy, Víceúčelová
hala-zimní stadion Pv).
sobota 27. ledna:
11:15 SK Prostějov 1913 „A“ - HK Mladí
Draci Šumperk (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
13:00 SK Prostějov 1913 „B“ - HK Mladí
Draci Šumperk (Krajská liga přípravek, velké
hřiště, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv).
sobota 27. ledna:
9:00 Český pohár halový (3. díl dlouhodobé soutěže, SH v Kostelci na Hané).

   
Maturitní ples

Školní 1, Prostějov
pondělí 22. ledna
17:30 Cizinec ve vlaku
akční drama USA
20:00 Nemilovaní
francouzské drama
úterý 23. ledna
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
česká komedie
20:00 Cizinec ve vlaku
středa 24. ledna
17:30 Cizinec ve vlaku
19:35 Camino na kolečkách
český dokument
čtvrtek 25. ledna
17:30 S láskou Vincent
animovaný životopisný film
Velká Británie/Polsko
20:00 Všechny prachy světa
mysteriózní thriller USA
pátek 26. ledna
15:30 Coco
animovaná komedie USA
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
20:00 Labyrint: Vražedná léčba
akční sci-fi USA
sobota 27. ledna
15:30 Coco
17:30 Labyrint: Vražedná léčba
20:00 Všechny prachy světa
neděle 28. ledna
10:30 Coco
17:30 Všechny prachy světa
20:00 Labyrint: Vražedná léčba

è
jen 799 K

Nalistujte stranu 6 dnešního vydání

26.1.

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

84 Kè
namísto 8

FLORBAL:
neděle 28. ledna:
12:30 14. kolo Olomoucké ligy starších
žáků (týmy SK K2 Prostějov, FbC Asper
Šumperk, Floorball player FBC Droždín,
FBS Olomouc „A“, FBC Tornáda Lutín,
SH ZŠ a RG Prostějov).

Zeliáda ve Víceměřicích

 DIVADEL aneb, co se
 

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zveme vás...

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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
pátek 26. ledna
17:00 KAREL IV. NA MEDAILÍCH
vernisáž výstavy při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, Nového
Města pražského a hradu Karlštejna plus
k 640. výročí úmrtí Karla IV.

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

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 28. ledna
13:30 a 15:30 ČERTOVSKÁ
PODKOVA
loutkové představení

najdete
nás na

www.

vecernikpv.cz



Společenský dům Prostějov
Obchodní akademie Prostějov
Sokolovna Dubany
TJ Sokol Dubany
Kulturní dům Čelčice
OMS Čelčice
Kulturní dům Kralice
Hanácký spolek
Multifunkční budova Čechy p/K
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
Sokolovna Němčice nad Hanou
SDH Němčice n. H.
Kulturní dům Pivín
TJ Sokol Pivín
Sokolovna Čechovice
TJ Sokol Čechovice
Sokolovna Vřesovice
Spolek Máj

Košíkárna ve Víceměřicích se tuto
sobotu 27. ledna od 14:00 hodin
promění na degustační sál. Místní
zahrádkáři pořádají už jedenáctý
ročník tradiční zeliády a ochutnávky
ovocných mlsů. Každý může přijít
a zasoutěžit si se svými vzorky okurek, zelí nebo kompotů a marmelád.
Akce je určena pro děti i dospělé.

Zimní putování přes Kosíř
TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá v sobotu 27. ledna 18. ročník
Zimního putování z Čelechovic do
Čelechovic přes vrchol Kosíře. Start
bude probíhat od 8:00 do 11:00
hodin v místní sokolovně, občerstvení je zajištěno pro děti i dospělé.
Účastníci obdrží v cíli diplom a medaili. Trasu možno absolvovat pěšky,
na kole, běžkách nebo saních.

Karneval s kráskou a zvířetem
Orion SVČ Němčice nad Hanou
ve spolupráci s městem Němčice nad
Hanou a SDH Němčice nad Hanou
pořádá Karneval na téma Kráska
a zvíře. Akce se bude konat v neděli
28. ledna od 14:30 hodin v sokolovně v Němčicích nad Hanou.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota
Neděle

23.1.
27.1.
28.1.

9.00 - 10.00
14.45 - 16.45
16.00 - 17.00

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 23. ledna od 17:00 hodin se
koná beseda s J. Rozehnalovou na téma
„HRANICE VE VZTAZÍCH“
* pondělky jsou vyhrazeny programu
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
ICM
informační centrum pro mládež, Pv
* Kreativní dílna - masky, nejen na
maškarní ples. Čeká vás maškarní ples?
Společenské odpoledne nebo domácí představení pohádky? Masky vám pomohou k
vaší kouzelné proměně. Přijďte si je s námi
vyrobit v pondělí 22. ledna od 14:00 do
17:00 hodin.
* Dobrovolníkem na Islandu - nevíš, co
podniknout od 1. května do 30. září 2018?
Máš rád přírodu? Pak je tu příležitost právě
pro tebe! Islandské lesnické sdružení (Icelandic Forestry Association – IFA) hledá 5
dobrovolníků, kteří budou pomáhat s údržbou lesů v okolí vesnice Úlfljótsvatn na jihozápadě Islandu, východně od Reykjavíku.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do
11:30 hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA, dopolední kroužek pro děti
od 2 do 4 let, příprava dětí na nástup
do MŠ, příprava na separaci od rodičů
a navazování vztahů mezi vrstevníky v
malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* v pondělí 22. ledna v 18:00 hodin se
koná tvůrčí dílna ZIMNÍ KREATIVNÍ
PODVEČER PRO DOSPĚLÉ
* beseda na téma ZÁKLADNÍ PRINCIPY ČÍNSKÉ MEDICÍNY pro rodiny s dětmi se koná ve středu 24. ledna
od 18:00 hodin
* pravidelné setkání rodičů nad tématy
výchovy a komunikace s dětmi je na
programu dle aktuálního rozpisu v MC.
* individuální právní poradenství a v péči
o dítě s Mgr. Alenou Hálkovou se koná
dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v oblasti
zdravého pohybu pro dospělé a děti –
podpora zdraví přírodními prostředky
s Mgr. Peterkovou dle objednání

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má změněnou
provozní dobu. Nově pondělí a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov pořádá
v rámci Akademie seniorů druhou část
říjnové přednášky „KONFLIKTY A JESONS PROSTÌJOV
* v pondělí 22. ledna od 14:00 do JICH ŘEŠENÍ 2“, která se uskuteční v úte16:00 hodin se koná setkání nad kni- rý 23. ledna od 14:00 hodin.
hou s Janou Ryšánkovou. Můžete se
těšit i na poslech audioknih.
* ve čtvrtek 25. ledna od 9:00 do 12:00
hodin se uskuteční PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně
RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje, že poradenské pracoviště nabízí služby zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)
Svaz 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

KDE SE
CO DÌJE?

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE VECERNIK@PV.CZ
VOLEJTE 608 960 042

SPORT

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

BAVIČ IZER
ROZESMÁL

KULTURA

SPOLEČNOST

u+$9ã*3%"9,-!,â

+/5+!,
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CELÉ URČICE

.!'!./h
A teď jede obránce
Ondřej Vitásek na

15012810072

MILUJE
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SERVIS
PRO ŽENY

ƔƔ První novoroční díl tematické strany přináší vedle tradičních
rubrik i exkluzivní rozhovor
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Tamní sokolovna
    
 
strana 19
% &!

JEDNOU

ƔƔ Včera, tj. v neděli 21. ledna
uplynulo 170 let od narození
významné osobnosti Prostějova - lékárníka, druhého českého starosty, mecenáše kultury
a dobrodince města Karla Vojáčka.
Narodil se 21. ledna 1848 v domě
U Zeleného stromu Jakubovi
a Vincencii Vojáčkovým.

ƔƔ Florbalisté FbC Playmakers
Prostějov v Regionální lize mužů
remizovali 5:5 s Českým Těšínem
a druhé utkání s Libinou bylo odloženo. Kostelec na Hané naopak
slavil dvě výhry - Domaslavice 3:2
a 14:10 s Českým Těšínem.

pøedplatné
volejte
608 960 042

ƔƔ Taneční bály jsou v plném
proudu, uplynulý víkend to žilo
po celém prostějovském regionu
strana 21

olympiádu do Koreje!
Jiří MOŽNÝ

PROSTĚJOV Zprvu téměř nemožné se stalo skutečností.
Ondřej Vitásek se objevil v pětadvacetičlenné nominace kouče hokejové reprezentace Josefa Jandače pro
únorové olympijské hry v korejském Pchjongčchangu
a Prostějovsko tak bude mít stejně jako před čtyřmi roky
svého zástupce na zimním zápolení pod pěti kruhy!

HÁDKA V KINÌ
BYLI JSME
U TOHO
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ESČKÁČKO:
DVĚ PROHRY
ƔƔ V zimní Tipsport lize už fotbalisté 1.SK Prostějov další výhru nepřidali a v soutěži končí
strana 27

ŠLÁGR VEČERNÍKU - POLNÍ KUŠE

Kostelec hostí

generálku na
kušistický šampionát

ƔƔ Starší žákyně prostějovského
volejbalového oddílu jsou v Českém poháru po úvodním finálovém kole třiadvacáté. Čtěte na
vkprostejov.cz!
ƔƔ Vlastimila (86) a Vladimír
(90) Jakešovi oslavili v minulých
dnech neuvěřitelné pětašedesáté výročí své svatby, které se říká
KAMENNÁ. Oba pocházejí
z Hradčan u Prostějova.

PLESOVÁ
SEZÓNA

3x foto: Kino Metro 70

EMOCE PØI PØEDNÁŠCE

LADISLAV ZIBURY

PROSTĚJOV Zima stále nepřestává, ba naopak přituhuje. A tak vedení kina Metro 70 pozvalo do
Prostějova cestovatele Ladislava Ziburu, aby na Hanou přivezl trochu sluníčka a letních historek
z putování po Asii. Zvědavé bylo kino plné posluchačů. „Jsem nadšená tím raketovým nárůstem
diváckého zájmu, ale i vystoupením samotným, bylo velmi zábavné a ani si člověk neuvědomí, co
všechno se mimochodem dozví třeba o Náhorním Karabachu,“ neskrývala po skončení spokojenost Barbora Prágerová, ředitelka kino Metro 70. Večerník u toho nemohl chybět.n!
(ada)

REPORTÁŽ NAJDETE NA STRANĚ 19

➢

KOSTELEC NA HANÉ Již za dva měsíce se v městské sportovní
hale v Kostelci na Hané uskuteční letošní halové mistrovství České
republiky ve střelbě z polní kuše. Domácí špička v tomto sportovním odvětví se nicméně dostaví na stejné místo již o tomto víkendu, aby si osahala prostory při závodu Českého poháru halového.
V pořadí třetí díl tohoto dlouhodobějšího seriálu startuje v sobotu
27. ledna od 9:00 hodin.
Závazné přihlášky pro kategorie mužů, žen, juniorů, kadetů i seniorů je možné podávat až do středy 24. ledna a nelze tak v tuto chvíli
odhadnout přesný počet startujících, pokud však do plánů jednotlivých výprav výrazně nepromluví nemoci, lze očekávat přibližně
dvě až tři desítky závodníků, mezi nimiž by opět měli hrát prim
regionální střelci.
Střílet se budou dvě sady po třiceti šípech na osmnáctimetrovou
vzdálenost a mezi muži lze očekávat, že se o prvenství poperou
domácí Jan a Josef Nedělníkovi s plumlovským Bohumilem Korbařem, mezi ženami bude zřejmě pokračovat duel kostelecké Jaroslavy Nedělníkové se Sabinou Kubesovou ze Suchých Lazců, mezi
juniory svádí líté bitvy o vítězství domácí Karolína Hynková se
svým oddílovým kolegou Lukášem Andrésem. V kadetech usilují o
nejvyšší stupínek zejména Lukáš Baborák z Plumlova a otrokovický Martin Hajný. Poprvé doma se pak představí Jana Koleňáková,
mladá Kraličanka v kosteleckém týmu si v závěru minulého roku
odbyla premiéru v Komárově u Opavy, kde skončila pátá.
Celá akce se koná za finančního přispění Olomouckého kraje, města Kostelec na Hané a Českého svazu kuší.
(jim)
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Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějov

vévodí
extralize

o deset bodů

PROSTĚJOV Nejvyšší volejbalová soutěž žen v České republice nezadržitelně
míří ke konci své základní části, z níž
zbývá už jen poslední týden. V tom uplynulém nebyla nouze o zajímavé události,
tak si je pojďme ve stručnosti shrnout.
Prostějovští fanoušci samozřejmě nejvíc viseli
očima na dvou střetnutích „jejich“ týmu VK.
A ten první ve čtvrtek doma proti Olympu
Praha provázely nečekané komplikace, když
na debakl 25:6 z úvodní sady odpovědělo hostující družstvo překvapivým obratem druhé
části včetně zvládnutí dramatické koncovky.
Děvčata PVK dost kousala ještě zkraje třetího
dějství a byť favorit posléze uspěl 3:1, kouč úřadujících šampiónek rozhodně nebyl spokojen.
Právě naopak, což dal svým ovečkám pocítit
kritikou při krátkém zhodnocení, jež tradičně
následuje zhruba pět až deset minut po každém duelu. „Vůbec se mi nelíbilo, jak holky
přistoupily ke druhému setu. Bylo tam velké
podcenění, čehož soupeř využil. A já jsem dal
celému mančaftu hned jasně najevo, že takhle
to fungovat nesmí a něco podobného nelze
opakovat. My máme na domácí scéně nějaké
postavení i pověst, tudíž je potřeba vždy a pořád makat naplno. Rozhoduje především kvalita našeho vlastního výkonu, která byla v části
dnešního zápasu mizerná,“ zvedl varovný prst
rozladěný Miroslav Čada.
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Naopak jeho pražský protějšek Stanislav Mitáč
mohl vyslovit aspoň částečnou spokojenost.
„Prostějov na nás poslal skoro celou základní
sestavu s jedinou výjimkou, když na univerzál
šla Lucka Nová místo Heleny Horké. Lucku
mám rád, několik let u nás působila a přeju
jí pouze to nejlepší, ale dneska mám radost
z toho, že jsme tím výrazným zlepšením ve
druhém setu donutili Mirka Čadu poslat na
hřiště místo ní Helenu. Tím pádem domácí
odehráli většinu utkání v plné palbě, což nám
svým způsobem slouží ke cti. Síla favorita se
potom logicky projevila, nicméně s výkonem
týmu jsem kromě hrozné první sady poměrně spokojený. Holky mě potěšily,“ říkal ve
čtvrtečním večeru kouč Olympu.
Že sedmý kolektiv tabulky skutečně nabral
formu, to o dva dny později potvrdil překvapivě hladkým skolením Ostravy 3:0 (25, 12,
21)! Zásluhou tohoto nečekaného triumfu se
soubor z metropole vyšvihl na klíčovou šestou
pozici o bodík před Frýdek-Místek, který podlehl KP Brno 0:3 (-18, -22, -20). Prostějovanky
zajížděly v rámci sobotního 16. kola UNIQA
extraligy 2017/18 do haly jasně posledního
celku průběžného pořadí, aby si s outsiderem

gj
<
/
/
{
]
]
'
q
2

<
2
2
&
&
2
2
2
2


<
q
'
1
{
/
]
&2
&2

--
'(^q(
12^q0
12^00
12^1'
1&^1q
q0^q'
0{^1(
&1^''

2<
01
01
00
&(
&/
&'
(
2

přesvědčivě poradily. Fénix Brno nestačil 0:3
(-11, -14, -17). „Je dobře, že jsme po předchozí
zkušenosti s Olympem přistoupili k dalšímu
střetnutí v roli ještě většího favorita naprosto
zodpovědně,“ vypíchl Čada důležitý faktor.
Nevznikly tak žádné vážnější trable navzdory tomu, že obvyklé opory Kathleen Weiss
i Andrea Kossányiová zůstaly jen na lavičce
aJulieKovářovánaskočilapouzenapárvýměn.
„Šanci dostaly Lucka Nová, Míša Zatloukalová
a Terka Slavíková, z nichž hlavně posledně dvě
jmenované toho v letošní sezóně odehrály minimum. Těší mě, že to všechny zvládly dobře či
přímo výborně, díky tomu bylo naše vítězství
přesvědčivé,“ chválil Čada, který v závěru
umožnil zápasovou premiéru mezi tuzemskou elitou dospělých juniorské smečařce
Anetě Weidenthalerové.
Základní fáze soutěže nyní vyvrcholí 17.
a18.dějstvímvečtvrtek25.ledna(dvaduely už byly předehrány) a v sobotu 27. ledna,
přičemž z dopravních důvodů neuskutečněná předehrávka Královo Pole versus
Olymp Praha definitivně uzavře tuto extraligovou část až v pondělí 29. ledna. (son)

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Sokolovna praskala ve švech
FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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URČICE Uplynulý pátek se v určické sokolovně nesl v duchu humoru. Do obce totiž zavítal známý
bavič Zdeněk Izer se svým pořadem Autokolektiv. Více než půldruhou hodinu se tak sál doslova
narvaný k prasknutí otřásal smíchy. Tolik lidí Určice přitom na žádné ze svých pořádaných akcí ještě
nepamatují! Večerník pro vás celou akci pečlivě zdokumentoval...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Kulturní klub Určice za podpory obce
uspořádal nejúspěšnější akci ve své kulturní historii. Dříve do Určic zavítali například Moravanka, Eva a Vašek nebo
naposledy Petr Spálený. Všichni uvedení hudebníci slavili v obci nesmírný
úspěch, ale žádné z jejich vystoupení
nedosáhlo takové oblíbenosti jako
představení Zdeňka Izera minulý pátek.

„Akce se náramně vydařila. Již dvaadvacátého prosince loňského roku
jsem musela ohlásit, že jsou vstupenky dočista vyprodané. Nakonec
tedy přišly zhruba na čtyři stovky
lidí, což je největší návštěvnost,
jakou jsme tu kdy měli. Vzhledem
k obrovskému počtu příchozích
jsem ovšem měla zprvu obavy, že si
budou lidé stěžovat, protože byli namačkaní jak sardinky. Všichni si ale
tolik užívali vystoupení Izera, že jim
nic takového ani nepřišlo na mysl.
Byli spokojení a to je pro mě důležité,“ pochvalovala si vedoucí Kulturního klubu Určice a organizátorka
akce Lenka Buřtová.

Izer návštěvníky pobavil svými
parodiemi různých televizních pořadů, imitacemi celé řady českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček,
zábavnými scénkami, ale zejména
svými jedinečnými humornými
hláškami. „Statistiky nelžou. Tři z pěti
žen jsou stejné nány jako ty dvě další,“
pronesl na úvod. Jediný vtip nezůstal
bez odezvy bouřlivého smíchu. A stejně tak tomu bylo u videí, která v sokolovně promítal pomocí diaprojektoru.
Na plátně tak bavič figuroval třeba
coby kulinářský fajnšmekr ochutnávající vybrané chilli papričky. A na pódiu
se pohyboval „skutečný“ Izer, který
s tímto kuchtíkem diskutoval. Scénky,
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které hrál sám se sebou, pak komentoval slovy: „Spolupracoval jsem se
spoustou super lidí, ale nikdy jsem
nedělal show sám se sebou. Proto jsem
vymyslel pořad Autokolektiv, v němž
jsem to konečně mohl realizovat.“
Pro organizátory jako i pro místní to
byla jedinečná záležitost. A všichni

by jistě ocenili, kdyby podobných
akcí proběhlo v obci více. „Uvažuji
o tom, že bych v Určicích zavedla tradici, kdy bych vždy v lednu přizvala
nějakou známou osobnost, která
by zde vystoupila. Snad se nám to
podaří i realizovat,“ sdělila Buřtová.
Kdo nechce čekat až do ledna příštího



roku, může zavítat na další akci do Určic už letos v červnu! Ve dnech 23.a 24.
zde budou probíhat hody, na nichž
se ukáže i hudební skupina Šlapeto.
A protože se v rámci hodů bude slavit
sto let výročí od vzniku samostatného
Československa, vše prodchne styl inspirovaný první republikou.

NOMINACE nové fotky z Hané
Mikláš představuje

na ceny kultury

Koncert Michala jen DO KONCE LEDNA
Pavlíčka ZRUŠEN

PROSTĚJOV V úterý 23. ledna od 19:00 hodin se měl pod
záštitou Dětské kavárny Planeta
malého prince v prostějovském
„Kasku“ konat koncert Michala
Pavlíčka a jeho Čombebandu. Jeden z nejkvalitnějších domácích
rockových muzikantů k nám však
nakonec nepřijede. Koncert musel být zrušen.
Kytarový virtuóz, který se od komponování kvalitních rockových skladeb
dostal až k práci s velkými celky a symfonickými orchestry, to je Michal Pavlíček. Stojí v čele formace Čombeband
tvořené Michalem Pavlíčkem, basky-

taristou Martinem Ivanem, bubeníkem Milošem Meierem a klávesistou
Michalem Nejtkem. A právě tohle
unikátní seskupení mělo v úterý zavítat
do Prostějova. Na poslední chvíli však
bylo rozhodnuto, že se vystoupení konat nebude. „Pro malý zájem jsme byli
nuceni koncert nakonec zrušit,“ oznámila Večerníku organizátorka akce
Helena Gajdošová z Dětské kavárny
Planeta malého prince.
Nezbývá tedy než doufat, že až se
sem příště skupina vydá, projeví
o ni místní větší zájem. Protože
nechat si ujít tak skvělý zážitek, je
(tem)
prostě hřích...

Ladislav ZIBURA:
➢

ze strany 17

PROSTĚJOV Ladislav Zibura je pětadvacetiletý cestovatel s tolika zážitky, které mu mohou závidět lidé o generaci starší. Kromě toho, že je cestovatel, je také zdatný
řečník a komediant, proto pokaždé, když v létě na několik měsíců vyrazí na cesty, připraví z nich po svém
návratu humorné, ale i naučné stand-upy, se kterými
objíždí města po celé České republice. Minulé úterý
zavítal do Prostějova. Ne všichni ale pochopili, že jeho
vystoupení nemá být naučná přednáška...

Aneta DANĚČKOVÁ
„Chtěl bych jenom říct, že se mi nelíbí, jak tady v Česku mluvíme. Jsme tak nenávistní, pořád jen říkáme, že ty muslimy
nemáme rádi. Ale co je to vlastně muslim? Pod tohle slovo spadá na světě asi miliarda lidí a všichni ti lidé přece nejsou špatní,
protože jsou muslimové. Já jsem jich hodně poznal a pokaždé
se ke mně zachovali hezky, dokonce mě u sebe nechali přespat,“

OLOMOUC Už jenom do konce
tohoto měsíce mohou lidé nominovat osobnosti na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Vítěze jednotlivých
kategorií vyhlásí krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti však
rozhodnou lidé prostřednictvím
internetového hlasování.
„Kultura vytváří charakteristickou tvář Olomouckého kraje a já
jsem rád, že díky cenám můžeme poděkovat lidem, kteří se jí
věnují,“ řekl hejtman Ladislav
Okleštěk. „Letos jsme se rozhodli zeštíhlit počet kategorií, ve
kterých budou ocenění udělena.
Věřím, že to přispěje k ještě větší prestiži a atraktivitě krajských
cen,“ dodal Okleštěk.

Lidé mohou navrhovat svoje kandidáty v kategorii hudba, výtvarné
umění, divadlo, film, rozhlas, televize a literatura. Zvlášť se bude vyhlašovat cena za celoživotní přínos,
výjimečný počin v oblasti tradiční
lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot a cena veřejnosti.
Nominace přijímá úřad na adrese
Olomoucký kraj, odbor sportu,
kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc. Mailem
je možné návrhy zaslat na posta@kr-olomoucky.cz, využít lze
datovou schránkou nebo přijít
osobně na krajskou podatelnu.
Podmínky udělování cen najdou
zájemci na webových stránkách
Olomouckého kraje.
(red)

PROSTĚJOV Jan Mikláš je členem Spolku prostějovských
fotografů a nejednou vystavoval v galeriích v Prostějově své
fotografie. Zaměřuje se kromě
portrétů zejména na přírodu
a krajiny z oblasti Hané a Bílých
Karpat. Tentokrát proběhne jeho
výstava nazvaná Haná ve fotografiích v Galerii Na Půdě. Vernisáž
se bude konat tento čtvrtek 25.
ledna od 17:00 hodin v Podkrovním sále.
Městská knihovna v Prostějově připravila výstavu snímků s názvem
Haná ve fotografiích, jejichž autorem je místní fotograf Jan Mikláš.
„Pětadvacátého ledna proběhne
vernisáž výstavy prostějovského
fotografa Jana ´Zanfoara´ Mikláše, který se věnuje fotografování
portrétů i přírody v okolí Prostějova. Na svých snímcích zachycuje
okolní přírodu v různých denních
i ročních obdobích a snaží se jim

vtisknout co největší emoční ráz,“
popisují organizátoři. Jeho unikátní
a vysoce kvalitní sbírku prací si můžete přijít prohlédnout v Galerii Na
Půdě knihovny až do konce března.
Se svými krajinářskými fotografiemi přitom úspěšně objel již několik
prostějovských galerií a výstavních sálů. V roce 2015 jsme mohli
v Galerii N7 navštívit jeho výstavu
pojmenovanou Krása osamělých
stromů. Předloni byla ve výstavním
sále prostějovského zámku k vidění
jeho tvorba nazvaná S objektivem
za krásami Hané. Vloni vystavoval
na plumlovském zámku soubor fotografií, který označil opět optimisticky Krása kolem nás. A coby člen
Spolku prostějovských fotografů se
nemohl neúčastnit i předposlední Výstavy VI. Memoriálu Luďka
Mařáka. Umělec je to tedy vskutku úspěšný, tak proč si nechat ujít
nejnovější kousky z jeho poslední
tvorby?

  
 "{

Už nikdy nepůjdu pěšky po Arménii a Gruzii.
A už nikdy nebudu dělat vtipy v Prostějově...“

rozvášnil se Zibura. „Když se řekne Evropan, tak je to stejné.
Také je to iks národností v jednom slovu. Můžu říct, že nesnáším Maďary nebo Srby, ty přece taky nemáme rádi, že. Nějaké
Maďary...,“ mrkl na publikum.
Po jeho slovech se z předních řad začali zvedat dva muži.
Zpočátku to vypadalo, že odchází pouze na toaletu, ale
když se jeden z nich pokoušel na Ziburu pískat, diváci
rázem pochopili, že se jich jeho vtipy dotkly. „To si děláš
srandu, že tohle říkáš? Buď rád, že to nenatáčím,“ rozčiloval se jeden z mužů. „To tady budete poslouchat, takový
kecy?“ obracel se na publikum. „To byl samozřejmě jen
vtip. Já nemám nic proti žádné národnosti,“ bránil se zaskočeně Zibura. „Neřekl jsi, že je to vtip,“ odpovídali oba
muži a už odcházeli po schodech pryč. „Joo dobrý, tak
už běžte. Nashle,“ ozývalo se z publika, kterému slovní
potyčka přišla směšná a kazila lidem zážitek z vyprávění.
Pak už se Ladislav Zibura vrátil zpět ke svým příběhům
z Gruzie a Arménie, ale bylo na něm poznat, jak moc ho
reakce mužů zaskočila. Později řekl, že se ještě nesetkal
s tím, aby na něj někdo během vystoupení křičel...

Gruzii procestoval z větší části pěšky. Na doprovodných fotografiích a videích ukazoval divákům, jak moc je země krásná,
co se týká přírody, ale jak chudá a zaostalá je ve všem ostatním. Budovy, které se v Gruzii nacházejí, byly z velké části postaveny za dob SSSR, od té doby jen a jen chátrají. Chudoba
však nezměnila povahu místních obyvatel. „V Gruzii všichni
tak trochu s nostalgií vzpomínají na doby SSSR, protože od
té doby, co se rozpadl, nejsou zrovna moc bohatí. Navzdory tomu, že toho moc nemají, jsou nevídaně pohostinní,“
popisoval Zibura. Každého člověka, který ho u sebe nechal
přespat, si vyfotil, aby pak mohl lépe vyprávět jeho příběh. Pokud si ty příběhy tedy všechny pamatoval, protože u každého
Gruzínce se doma pije pálenka ve velkém.
Sousední Arménii se Ladislav snažil projít pěšky a také na
kole, což mu ale moc nešlo. Způsobil si zranění kolene, které
pak musel řešit s místními doktory. Poslední z destinací, kterou loňské léto navštívil, byl světem neuznaný stát Náhorní
Karabach. „ Na hranicích tam po mně chtěli vízum. Ale ptal
jsem se jich, kde jsem ho měl sehnat, když nemají žádnou ambasádu? Celník uznal, že mám pravdu a poslal mě s lístečkem

na tamní Ministerstvo zahraničí, abych si ho vyřídil zpětně,“
smál se. „ Pokud mohu ještě říci něco na závěr, chtěl bych dodat, že z toho, co jsem zatím poznal, jsou lidé na světě dobří.
Není se čeho bát, ani když jedete stopem, nebo jdete pěšky.
Všechno, co pro to musíte udělat, je vystoupit ze své konformní zóny,“ zakončil vyprávění Zibura.
V konečném hledisku, i přes menší incident, prostějovské publikum nadchnul. Spokojeni byli také organizátoři. „Přišlo neuvěřitelných 324 lidí, dvojnásobek toho, co
minule. Ladislav měl obrovský úspěch, spousta diváků a hlavně divaček - si nechala podepsat knížky, které si mohli
na místě koupit,“ podotkla s úsměvem Barbora Prágerová.
„Vyprávěl o cestách pěšky a na kole po Arménii a Gruzii, povídání doprovázel krátkými videi a hudbou, příhody z cest
podával s místy trochu černým humorem, ale to k němu
vždy patří. Slíbil, že na podzim přijede buď s historkami
z pěšího výletu po Nepálu s maminkou, které toto dobrodružství věnoval k Vánocům a ona k jeho úžasu opravdu
chce jet, anebo s vyprávěním o cestě do Jeruzaléma,“ dodala
ředitelka kino Metro 70.

ODDECHOVÝ
ÈAS

servis pro ženy

Motto na tento týden:

“

oblíbený projekt PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pod názvem
PROMĚNA IMAGE a nutno dodat,
že zanedlouho to budou již tři roky,
co poprvé odstartoval. Od té doby
proběhlo již třicet úspěšných proměn a jedeme dál. Nyní se pojďme
podívat na vítězku lednového - jedenatřicátého dílu, která tak doplňuje předešlých osmadvacet žen a dva
muže.
Ihned zkraje roku začneme dámou,
která se k nám přihlásila z nedalekého
Vyškova. Jsme tak velice rádi, že se proměna PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nadále rozšiřuje i do jiných měst.
Paní Petra Lačňáková se o možnost
prožít neobyčejný den ucházela na základě doporučení své kamarádky Radky Slečkové, která se Proměny účastnila
v listopadu loňského roku.
„Když jsem viděla Radku, jaký ohromný šmrnc dostala a velice jí to slušelo, nedalo mi to a musela jsem se přihlásit. Na
vlastní oči jsem se přesvědčila, že o ni
bylo opravdu profesionálně postaráno.

A když mi popisovala ten průběh, znělo
to navíc tak lákavě, že jsem chtěla taky.
Doslova mě nakopla. A štěstí mi vážně
přálo, mám velkou radost,“ zněl nadšeně hlas osmačtyřicetileté paní Petry,
která pracuje jako provozní restaurace,
má dvě dospělé dcery a ve svém volném
čase ráda háčkuje, cestuje a plave.
A co očekává od proměny od Večerníku? „Chtěla bych být krásná, chci zjistit,
jak se mám upravit, abych omládla, potřebuji také poradit s oblečením i s účesem. Ráda bych v novém roce začala
znovu, potřebuji nový start. Tohle je
perfektní příležitost,“ pokračovala Petra
Lačňáková. „Nejčastěji nosím kalhoty
a elegantní halenky, co se barev týká, tak
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zelenou. Vlasy si upravuji sama a líčení?
Tak na to mám ráno tři minuty, raději
pět minut déle poležím než vstávat dříve, ale řasenka a stíny nemůžou chybět,“
ukončila s úsměvem své představení
naše novoroční vítězka.
„Již teď mohu slíbit, že se budeme
s maximálním úsilím snažit splnit její
přání. Hlavní úkol pro náš tým tedy zní:
omládnout, omládnout a zase omládnout. Poradenství od našeho týmu je
samozřejmostí, dobrá nálada a atmosféra taktéž. A co je hlavní, slibuji, že
to bude pro paní Petru zážitek na celý
život,“ sdělila Aneta Křížová, patronka
PROMĚNY IMAGE a redaktorka Servisu pro ženy.
Celý průběh pak prostřednictvím fotoaparátu a kamery opět zachytí Jiří
Slečka Productions, načež PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přinese tradiční podrobnou reportáž. Jak jedenatřicátá PROMĚNA IMAGE probíhala,
se dozvíte již v příštím čísle na tradiční
dvoustraně a také na našich internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

 Co znamenají jednotlivá čísla?
„Jedenáctka patří mezi mistrovská čísla,
je to velmi mocné a silné číslo. Ne vždy
umíme plně využít potenciál tohoto čísla, často se uchylujeme spíše k energiím
a vlivům čísla dvě, které tvoří součet jedenáctky. Dvě jedničky znamenají, že první
pozice jedničky v tomto případě patří
našemu Já a druhá jednička jsou všichni
ostatní.“
 Co představuje číslo jedna?
„Energii elánu, síly, samostatnosti, akce,
vůle zvítězit a schopnost realizovat věci
jakožto negativními rysy mohou být netrpělivost, podrážděnost, vlezlost, zlost,
přílišné prosazování se.“
 A jak je to s dvojkou?
„Energie čísla dvě se naopak snaží o klidnou rozmluvu a domluvu, pomáhá
a podporuje ostatní, touží po společném sdílení prožitků a citu, je intuitivní.
Je nositelem ohleduplnosti, spolupráce,
sociálního cítění, snahy o soulad a harmonii stejně jako přizpůsobivosti. Negativa, která s sebou číslo dvě nese, mohou

udržovali vše v rovnováze, dělali věci a žili
své životy, jak nejlépe umíme dle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí.“ (úsměv)
 Máte pro nás na závěr nějaké doporučení?
„Jak jsem již zmínila, rok 2018 je rokem,
který prověří naše city a vztahy, včetně vztahu sami k sobě, jak moc, záleží
na každém z nás. Každý z nás si nese

“

meruňková marmeláda
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200g čokolády na vaření
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Foto: saloncharmepv.cz

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2018 - Dezerty a moučníky, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

v datu narození individuální informace,
které více či méně mohou do energií
roku 2018 zapadat. Podle toho jakou
devítiletou, roční či čtvrteční karmickou
vibraci právě prožíváme. Nesrovnávejme
se tedy s ostatními, žijme více srdcem
než mozkem, žijme teď a tady. Přeji vám
všem, ať je váš rok 2018 právě takový,
o jaký se vy sami přičiníte.“ (úsměv)

Osmička je nejmocnější ze všech čísel.
Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického
myšlení, organizačních schopností....

a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu a sexu. Je to také číslo, vyjadřující
osud, rovnováhu a spravedlnost, schopnost zdolávat překážky, ale také bezohlednost, prudkost, panovačnost, manipulaci s ostatními nebo agresivitu. Pokud
číslo osm uvedeme do vodorovné pozice, uvidíme znak nekonečna (∞), který
nás mimo jiné vede k tomu, abychom

R ecept pro vás

být například přílišné sebeobětování,
přizpůsobivost, váhavost a opatrnost či
protichůdnost myšlenek.“
 Jak budou tento rok vypadat vztahy?
„Rok 2018 bude o vztazích na všech
úrovních a našem cítění. Nejvíce to bude
vidět na partnerských vztazích, protože
dvojka hovoří především o spolupráci,
je to sudé - jinové - číslo pod ženskou
energií a tak ženy mají možnost najít více
samy sebe. Avšak ani pánové nebudou
ochuzeni. A tak se pro mnohé vztahy
může jevit rok 2018 tak trochu jako na
houpačce. Mnohé vztahy se rozpadnou
a nové vztahy se vytvoří, nehledě na věkové rozdíly mezi partnery.“
 Vraťme se prosím ještě k číslům.
Osmička má silnou charakteristiku,
je to tak?
„Ano, je nejmocnější ze všech čísel. Je to
číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, organizačních schopností. Energie
osmičky vytváří zájem o hmotný svět,
získávání majetku, peněz, na úspěch

Teď opřeme ruce o podložku
a vší silou se budeme snažit zvednout celé nohy včetně pat, vydržíme pár vteřin a povolíme. (viz.
foto) Tento cvik se opět řadí mezi
náročnější, ale je výborný na posílení stehen.
A nyní už se můžete společně se
mnou těšit na další díl!

V tomto cviku se posadíme na
zem a narovnáme nohy. (viz.
foto) Nyní se opět začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Než začnete, ujistěte se, že za
sebou máte zcela volný prostor.
Nyní se zakloníte, ale po celou
dobu záklonu musí být trup včetně zadku zcela rovný. Stáhneme
tedy břicho, lehce podsadíme pánev a zakláníme se tam, kam nás
to pustí. (viz. foto) Nesmíte však
dojít do sedu nebo do záklonu
hlavy, jelikož se jedná o posílení.
Ze záklonu se musíte dostat zpět
do výchozí polohy. Cvik je poměrně náročný, stačí, když jej pro
začátek provedete třikrát (tam
a zpět), posléze můžete zvyšovat
intenzitu na násobky tří.

Nejprve si klekneme na podložku, ruce necháme uvolněné. (viz.
foto) Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

Také v letošním roce budeme
v rámci Servisu pro ženy trochu
prohýbávat kosti a udržovat tak
naše krásná těla v kondici. Dnes
tak činíme v letopočtu 2018 poprvé, ale celkově se tak děje již po
devětatřicáté. Opět se budeme
společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
kloubů, blokádám a dalším nešvarům je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře,
kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Tentokrát se zaměříme na posílení
stehen. Pojďme tedy na to...

I DUŠI

 #  @$  PRO TĚLO XXXIX.
Také v roce 2018 bude pokračovat
volím černou, modrou či smaragdově
DÍL
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PROSTĚJOV Jelikož tady máme
nový rok a ráda se v servisu nejen
pro ženy věnuji ezoterice a alternativním cestám, máme příležitost
pro rozhovor na téma: Co nám
přinese rok 2018? Oslovila jsem
Annu Hanákovou z prostějovského studia Cesta změny - Salon
Charme v Melantrichově ulici,
která se věnujeme numerologii.
Propojuje ji ale i s dalšími naukami, jako je výklad karet, práce
s čakrami a jejich harmonizací,
práce s energiemi, dále se věnuje
poradenství a vzdělávání v oblasti
životního stylu, rozvoji osobnosti,
vztahům a mnohému dalšímu...
 Jednoduchá a složitá otázka zároveň na úvod. Jaký bude rok 2018?
„Vhodněji řečeno, co nám může přinést,
neboť každý jsme originál a každý z nás
má svoji osobní vůli. Rok 2018 z numerologického hlediska je pod energiemi
čísel 11/2. (2 + 0 + 1 + 8 = 11, 1 + 1 =
2 - pozn.red.).“

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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milujeme vecerník
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Louis C. K.

Kdykoliv selžete, znamená to, že se vám daří. Člověk,
který si myslí, že všechno, co udělal, bylo skvělé, je hloupý.

„

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás poprvé vítám v novém
roce 2018, v němž vás budu stejně
jako v letech minulých provázet
pravidelnou rubrikou Servis pro
ženy, kterou najdete na stránkách
Večerníku vždy minimálně dvakrát
měsíčně. Jednou v tomto provedení, podruhé u příležitosti seriálu
PROMĚNA IMAGE. Vedle toho připravujeme řadu mimořádných dílů a speciálních stránek i příloh. Ještě předtím
bych vám ale ráda popřála vše nejlepší
do nového roku, hlavně nekonečně
mnoho zdraví, štěstí, lásky, porozumění, dále
klid v mysli, v duši a v srdci. Pro tentokrát začneme numerologickou předpovědí na rok 2018. Dále se podíváme
na první odhalení letošní proměny a také si tradičně zacvičíme i ukuchtíme něco dobrého. Nezapomeňte, že se
stále můžete hlásit do další Proměny. Na ty z vás, na které
se usměje štěstí v podobě výhry, čeká zážitek na celý život.
Krásný klidný leden vám přeje Aneta Křížová
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gue v Novaře. Tím pádem se z Itálie vrátí teprve během pátku, hned druhý den půjde
do krajského souboje v rivalském městě.
Výběr kouče Radima Vlčka sice je
v průběžné tabulce až osmý a první
vzájemný duel této sezóny patřil v hale
Sportcentra DDM favoritovi 3:0 (19,
17, 17), leč ten měl zkraje prosince
v kombinované sestavě s papírově slabším celkem dost potíží. A že má přerovský kolektiv dobrou formu, o tom svědčí jeho výsledky z uplynulého období.
Venku smetl Fénix Brno 3:0, předtím
udolal Olymp Praha 3:2, získal set ve

Frýdku-Místku i v Ostravě a dokonce
bod s KP Brno za těsnou porážku 2:3.
Jeho největšími tahounkami jsou
mladé a neustále se zlepšující odchovankyně Eva Svobodová na univerzálu a Magdaléna Jehlářová na bloku.
Kádr disponuje hned trojicí zámořských akvizic (smečařky Megan Vander Meer, Makena Schoene a Michelle
Gauthier), zatímco na nahrávce nedávno nahradila dlouhodobě zraněnou Lucii Zatloukalovou jiná Prostějovanka Viktorie Gogová. Pokud si lídr
průběžného pořadí nedá pozor, klidně

“

 Vyhrát sadu na šest bodů a další
projet se často nevidí. Co se tam stalo?
„Soupeřky nás asi trochu uspaly, ale
na to se nemůžeme vymlouvat. Druhý
set byl z naší strany doslova strašný!
Po tom prvním jsme si myslely, že to
půjde samo, a potom neskládaly ani
lehké balóny s přístupem ve stylu:
stejně to v pohodě dáme. Místo toho
jsme však začaly vyrábět hodně chyb,
naopak protihráčky se chytily, bojovaly a najednou jim vycházely míče,
které předtím vůbec ne. My jsme pak
po ztrátě náskoku dost znejistěly a set
nakonec ztratily.“
 Kouč Čada celé družstvo navzdory tříbodovému vítězství hned
po střetnutí během krátkého společného hodnocení docela zpucoval.
Bylo to na místě?
„Takový přístup je jedině dobrý. I my
samy musíme být na sebe naštvané,

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

protože prohrát set s takovým soupeřem - při vší úctě k Olympu - je prostě
špatně. A pokud se do podobné herní
krize jako v dnešní druhé sadě dostaneme proti někomu silnějšímu, bude
to pro nás mnohem horší i těžší otáčet.“
 Berete dílčí klopýtnutí bez větších následků jako výstrahu, že nelze
nikdy nic podcenit?
„Ano, přesně tak. Důležitá je hlavně
jedna věc: snažit se proti komukoliv
vždy hrát svůj volejbal na co nejvyšší
úrovni. Ať je na druhé straně sítě zrovna Olymp, Fénix Brno nebo Istanbul.
Pokud z tohoto víc slevíme, může to
dopadnout jako tentokrát. Nebo ještě
hůř. A na to nejsme zvědavé, stejně jako
se to určitě nelíbilo našim fanouškům.“
 Čeká vás druhý souboj evropské
Ligy mistryň na italské půdě krátce
za sebou, konkrétně v Novaře. O jakého soka jde?
„Samozřejmě moc silného. Ale řekla
bych, že u Novary záleží, jaký má zrovna den. Ze všech tří našich soupeřů ve
skupině provázejí její hru rozhodně
největší výkyvy. Fenerbahce i Conegliano hrají pokaždé plus mínus stejně
a záleží pouze na tom, jak se k nim
postaví protivník. Výkony Novary se
naopak pohybují mnohem víc nahoru

zaskočit Fenerbahce, navíc v Turecku.
Champions League ale určitě přikládají maximální důležitost a dá se očekávat, že do utkání s námi dají absolutně
všechno. Třeba jim však něco nevyjde,
pak mohou znejistět.“
 Takže dostat je pod tlak a výsledkově překvapit?
„V naší pozici proti jasnému favoritovi
si nemůžeme dovolit říct, že do Itálie
jedeme pro vítězství. Ale jestli tam zahrajeme výborně, třeba s nimi svedeme
vyrovnaný boj a něco dílčího se podaří.
Každopádně záleží vždycky na spoustě
okolností.“
 Proti Istanbulu i v Trevisu jste
nebyly daleko od vyrovnání na setových 2:2. Dokazuje vám to, že senzace je reálná?
„Ve sportu je možné všechno, ostatně v minulosti jsme to už několikrát
dokázaly. V první řadě si ale musíme
co nejrychleji zvyknout na úplně jiný,
pronikavě vyšší herní level Champions
League. Třeba zrovna teď bude ten rozdíl v přechodu obrovský, od sobotního
Fénixu Brno ke čtvrteční Novaře. Na
druhou stranu se proti favoritům hraje
v roli outsidera vždy lépe než naopak.
Papírově slabší tým může jedině překvapit, jde do toho naplno s velkou

mavý zápas.“
 Tentokrát nejedete, nýbrž letíte,
což jste s holkama asi uvítaly, že?
„Ono to tím autobusem do Trevisa a zpátky nebylo zase tak špatné.
Hlavně cesta tam s přenocováním ve
Villachu proběhla naprosto v pohodě. A většinu trasy zpět jsme stejně
v noci prospaly. Osobně jsem nijak
hrozně unavená nebyla. To spíš pan
šofér, který musel celou noc řídit
a pak se to kousek před Prostějovem projevilo. (smích) Každopádně
Novara je odsud podstatně dál než
Treviso, proto cestu letadlem samozřejmě vítáme.“
 Dosavadní vývoj sezóny vnímáte
pozitivně?
„Určitě jo, ale hrozně mě mrzí jedna věc.
Sice budu opakovat už mockrát řečené,
přesto musím říct, jak strašná škoda je
extrémně těžkého losu v Champions
League. Když vezmu, že letos máme
dost kvalitní mančaft a jednu z ostatních skupin vede rumunská Alba Blaj
před polským Rzeszówem, který jsme
v přípravě opakovaně poráželi, tak je mi
z toho smutno. Nebo člověka spíš naštve, že jsme se právě my musely dostat
do tak vražedné společnosti. Je to fakt
velká škoda...“

PROSTĚJOV Není každý den posvícení. Prostějovské volejbalistky si slabší chvíli vybraly ve druhé sadě čtvrtečního duelu
extraligy proti Olympu Praha. Tohle dějství s papírově o mnoho
slabším celkem dokázaly ztratit, ačkoliv úvodní část získaly suverénně 25:6 a následně vedly 6:0, 13:7 a ještě 19:14. Přesto padly
25:27. V následujícím interview s liberem VK Julií Kovářovou je
řeč nejen o tomhle dílčím zaváhání, ale rovněž o nadcházející bi- a dolů. Třeba včera podlehli v italské motivací a bez takových nervů jako
lize na hřišti posledního týmu tabul- soupeř, který musí. Z toho lze něco vytvě Champions League v italské Novaře.
ky, když v předchozím týdnu dokázali těžit. A věřím, že v Novaře půjde o zají-

V naší pozici proti jasnému favoritovi
si nemůžeme dovolit říct,
že do Itálie jedeme pro vítězství.”

„ŠKODA TOHO LOSU...“

 `
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ho sobotní protivník může dost kousat.
„Důležité bude, abychom se po návratu
z Novary dali rychle dohromady a na zápas v Přerově se v rámci možností co nejlépe připravili. Soupeř bývá v domácím
prostředí nepříjemný, s čímž musíme
dopředu počítat. Správným receptem
na odvrácení všech případných problémů je předvést kvalitní výkon, protože
v takovém případě bychom měli extraligovou základní část uzavřít jasným vítězstvím. Což přesně chceme,“ pronesl
směrem k víkendovému střetnutí trenér
žen VK Miroslav Čada.
(son)

Finiš základní části obstará DERRBY V PŘERROVĚ

PROSTĚJOV UNIQA extraligu
žen ČR 2017/2018 čeká o nejbližším víkendu vyvrcholení základní
fáze. A volejbalistky VK Prostějov
zastihne 18. kolo nejvyšší tuzemské
soutěže na hřišti jednoho ze tří hanáckých konkurentů. Derby v Přerově se hraje tuto sobotu 27. ledna
od 18:00 hodin.
Pro tým vékáčka nepůjde o žádnou procházku růžovou zahradou hlavně z toho
důvodu, že jen nějakých dvaačtyřicet hodin před začátkem tohoto střetnutí bude
dohrávat bitvu evropské Champions Lea-

Prostějov (son) - V úterý 16. ledna
se mělo předehrávat utkání 17. kola
UNIQA extraligy žen mezi volejbalistkami KP Brno a Olympu Praha.
Kvůli kalamitní situaci na dálnici
D1 zaviněné hustým sněžením,
následnými nehodami i dlouhými
kolonami aut však z duelu sešlo.
Po vzájemné dohodě obou soupeřů se zápasovým delegátem bylo
střetnutí s časovým předstihem
zrušeno, aby Pražanky nemusely
na jih Moravy přes dopravní blázinec vůbec cestovat. A mač se uskuteční v náhradním termínu, který
teprve bude určen. Zajímavostí
přitom je, že během aktuálního
soutěžního ročníku jde už o druhý
ligový souboj Olympu, jenž musel
být odložen z důvodu problémů
s dopravou. Poprvé se to stalo 16.
listopadu, kdy do české metropole
nedorazil tým VK Prostějov vinou
uvíznutí v zácpě na výše zmíněné
dé jedničce. A střet na hřišti PVK
se pak dohrával až 7. prosince. Kdy
přijde na řadu neuskutečněný souboj v Králově Poli?

' 
#   

Prostějov (son) - Jak už Večerník
informoval dříve, Český pohár ve
volejbalu žen premiérově v novodobé historii vyvrcholí závěrečným
turnajem čtyř nejlepších celků.
Takzvané Final Four přitom termínově je už coby kamenem dohodil,
neboť proběhne o prvním únorovém víkendu v Brně. Pořadatelství
se zhostí oddíl VK Královo Pole
a program rozhodujících duelů
o jednu ze dvou národních trofejí
v sezóně 2017/2018 bude následující: nejprve v sobotu 3. února obě
semifinále Prostějov - Ostrava a KP
Brno - Olomouc, poté v neděli 4. 2.
finálové střetnutí dvou vítězných
týmů o konečný triumf. „Samozřejmě jsme největším favoritem, ale
pohárová soutěž je ošidná tím, že
rozhoduje jediné utkání. Na rozdíl
od extraligy, kde se play-off hraje na
série s více zápasy. S tím se však musíme vyrovnat. A motivaci máme
opravdu velkou tím, že po loňském
neúspěchu ve finále chceme trofej
znovu vrátit do klubového držení.
Zároveň by to znamenalo naše jubilejní desáté ovládnutí ČP,“ nadhodil
kouč prostějovských volejbalistek
Miroslav Čada.
Program turnaje Final Four Českého poháru žen 2017/18 (Brno)
sobota 3. února: 15:30 hodin první
semifinále VK Prostějov - TJ Ostrava,
18:00 hodin druhé semifinále Královo Pole Brno - UP Olomouc. Neděle
4. února: 18.00 hodin finále.
Všechny duely hostí Městská hala míčových sportů ve Vodově ulici.

Final Four v ÈP
  

RYCHLÝ
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BRNO, PROSTĚJOV Bez nejmenších problémů splnily prostějovské
volejbalistky povinnost hladce zvítězit v duelu 16. kola UNIQA extraligy. Na palubovce Fénixu Brno v sobotním večeru s jedinou kratičkou
výjimkou neustále vedly, většinu
času výrazným rozdílem. A dospěly k očekávaně hladkému triumfu,
jímž ponechaly svůj náskok v čele tabulky na deseti bodech před druhou
Olomoucí.
Hostující kouč dal šanci v základu
hned trojici hráček, jež během sezóny nastupovaly dosud méně. Úplný
začátek přesto patřil vékáčku, ovšem
pak se průběh zahajovací sady vyrov-

nal - 4:4. Krok držel domácí tým do
stavu 7:8, načež se postupně projevovala větší prostějovská kvalita. Pokud
favorit zbytečně nechyboval, dokázal
soupeře ubránit a následně udeřit i z
protiútoků. Tím neustále rostl odstup
ve skóre až na konečný rozdíl. Ten byl
hodně výrazný hlavně díky závěrečné
šňůře osmi bodů za sebou - 11:25 a
0:1.
Z hlubokého útlumu se Fénix dostal
zkraje druhé části. Pomohlo mu několik nevynucených zaváhání obhájkyň
titulu, stejně jako pár dobrých zakončení nejlepší plejerky outsidera Šnellyové.
Poslední celek pořadí se dokonce ujal
premiérově vedení po obratu z 3:5 na
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0:3

6:5. Znovu se však opakovalo to, že
brněnská děvčata dokázala vzdorovat
jen omezenou dobu. Od stavu 9:9 Hanačky zase pronikavě zvedly veškeré
činnosti a nekompromisním náporem
suverénně ovládly zbytek setu - 14:25
)  '[$#^% – Fénix Brno
     jjj
a 0:2.
„Družstvo ukázalo bojovnost. Náš výkon postupně stoupal, kdy ve třetím setu
Bodový vývoj – první set: 0:3, 3:3,
Třetí díl byl od předchozích dvou odliš- jsme předvedli nejlepší hru z celého zápasu. Tohle utkání mělo jasného favorita
4:6, 7:8, 7:10, 8:12, 9:15, 10:17,
ný tím, že mančaft VK ordinoval znač- a Prostějov svou roli potvrdil.“
11:25. Druhý set: 0:2, 3:3, 3:5, 6:5,
* [[&9 
nou převahu hned od úvodu, nikoliv
6:7, 7:9, 9:9, 9:15, 10:19, 11:22,
až později. Poměr míčů 2:3 tudíž záhy „V tomto zápase jsme využili i hráčky, které během sezóny tak často nenastu14:23, 14:25. Třetí set: 0:3, 2:3, 2:5,
poskočil na 3:9 a schylovalo se k nej- pují. A mančaft to v méně obvyklé sestavě zvládl dobře, celkově jsem s naším
3:9, 5:9, 5:11, 8:11, 8:13, 10:13,
výkonem
i
konečným
výsledkem
spokojen.
“
těžšímu dílčímu debaklu. Tady se ale
11:16, 12:18, 14:19, 14:22, 17:25.
Janouškovy svěřenkyně chytily, vydařenou pasáží dotáhly na 8:11, posléze Leč polevení hostů znovu mělo pouze tak získala domácí družina v téhle sadě odbyla extraligový debut mezi dospě11:14. Čadova parta neudržela úroveň dočasnou platnost, než silný stroj začal nejvíc balónů, zatímco v dresu Prostě- lými juniorka Weidenthalerová - 17:25
(son)
svého výkonu tak vysoko jako předtím. opětovně šlapat na potřebné obrátky. I jova si krátkým naskočením na závěr a 0:3.

Na Fénixu to bylo v pohodě i s náhradnicemi

STATISTIKY

A VÝSLEDKOVÝ
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 " y

tabulce za suverénním Coneglianem.
„Vypadá to, že Novara se momentálně
naplno soustředí na Champions League. Tím těžší to samozřejmě budeme
mít,“ odtušil Čada.
Nejbližšího soka staví na úplně stejnou úroveň, jako zmíněné Imoco.
„Na nahrávce je diriguje vynikající
Polka Katarzyna Skorupa, z účka tvrdí muziku skvělá Holanďanka Celeste
Plak, mají údernou dvojici smečařek
Francesca Piccinini z Itálie a Stefanie Enright z Portorika, na bloku
ční americká reprezentantka Lauren
Gibbemeyer. Rovněž jméno trenéra
Massima Barboliniho je známé po
celém světě, takhle složený tým má
podle mého názoru na to dokázat
skoro cokoliv,“ složil Čada poklonu
Gorgonzole.
Přesto se i tentokrát pokusí se svými
svěřenkyněmi o co nejlepší představení na horkém jihu starého kontinentu.
„Z videozáznamů jsme vypozorovali, že Novara se snaží často přihrávat
pouze ve dvou a z toho někdy pramení její problémy na příjmu. My se každopádně musíme znovu snažit o co
nejodvážnější pojetí jak na servisu, tak
v útoku. A zároveň mít dobrou obranu a zejména přihrávku, což by nám
otevíralo cestu k pestrému zakončení
s potřebnou úspěšností. Tohle všechno jsou pochopitelně jen teorie a teprve samotný zápas tradičně ukáže víc.
Navzdory veliké kvalitě soupeře však
bez šancí určitě nejsme, byť potřebujeme odvést super výkon. Zkusíme
maximum,“ ujistil Miroslav Čada.

DVA!

vecerník


volejbal



aneb pohled
Kathleen Weiss
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Poprvé za VK Prostějov nastoupila v UNIQA extralize
žen ČR mladá smečařka Aneta Weidenthalerová. Juniorka
a klubová odchovankyně zařazená i na soupisku dospělého áčka po nedávném odchodu Sáry Cruz do Ameriky
naskočila ke svému debutu
v závěru sobotního duelu na
hřišti Fénixu Brno. Během několika výměn stihla pouze jeden solidní servis a dva dobré
zákroky v poli.

1

Ztratit v nabitém kolotoči zápasů jeden set s Olympem Praha? Z toho by asi spousta trenérů v roli kouče VK Prostějov nedělala žádnou přehnanou vědu a přešla by
to bez větší odezvy. Miroslava Čadu však tahle zdánlivá maličkost nastartovala k
okamžité i hodně hlasité reakci.
Coby dlouholetý, nadmíru úspěšný a tím pádem patřičně zkušený lodivod přitom
má pochopení pro různé slabůstky svých svěřenkyň, jimž v lidské rovině dokáže často vyjít vstříc. Leč tahle humánní filozofie se absolutně netýká toho, pokud
hráčky cokoliv nezvládnou špatným přístupem. V takovém případě se hned projeví Čadova přísnost.
Dílčím klopýtnutím proti souboru z české metropole, který momentálně patří
k extraligovému (pod)průměru, vyplavala maximální náročnost vyhlášeného
stratéga na povrch jako leklá ryba na hladinu. Nejen samotný kormidelník, nýbrž
úplně každý v hale Sportcentra DDM totiž musel vidět, jak volejbalistky vékáčka s
jasným vedením v kapse polevily a další průběh utkání hrubě podcenily.
Bez ohledu na dobrý výkon PVK zbytečně až nesmyslně přišly o druhou sadu. A
ačkoliv následně zase zapnuly na vyšší obrátky, což vedlo k vítězství 3:1, uznávaný
guru zpod vysoké sítě si je patřičně podal - pochopitelně ve vší slušnosti. Nejprve
je zkritizoval přímo během pozápasového společného hodnocení, následně nešetřil nespokojeností ani při komentářích do médií. Plným právem.
A nejlepší ze všeho přitom je, že samotné plejerky prostějovského družstva berou tento
maximálně náročný přístup plně za svůj. Tudíž žádná uraženost ani protesty. Naopak
uvědomění si toho, že jedině taková cesta je správná. Makat naplno vždy a proti komukoliv včetně těch nejslabších se vyplatí, až přijdou mnohem těžší bitvy se srovnatelnými
nebo papírově silnějšími soupeři. To je známá pravda všech kolektivních sportů.

Marek Sonnevend

UKÁZKA VYSOKÉ
NÁROÈNOSTI

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„„Ve čtvrtek s Olympem Praha jsme to po jednoznačném úvodním setu asi trochu
podcenily a soupeř využil našeho špatného výkonu ve druhé sadě. Potom jsme začaly
opět hrát, ale přes vítězství 3:1 víme, že ztrácet s papírově slabšími celky prostě nesmíme. Ani ten jeden set. Podle toho jsme se snažily zvládnout sobotní zápas na Fénixu
Brno. Tam se nám povedlo naplnit roli favoritek nejen vítězstvím za tři body, ale na
rozdíl od předchozího utkání také bez ztraceného setu. Střetnutí jsme si pohlídaly,
kromě pár chvilek mělo jednoznačný průběh. Šanci přitom dostaly mladé holky Lucka Nová, Míša Zatloukalová i Terka Slavíková a chopily se toho výborně. Teď už se
samozřejmě naplno soustředíme na další souboj v Champions League. Novara je na
podobně vysoké úrovni jako Fenerbahce i Conegliano, opět můžeme jedině překvapit.
O což se přesně pokusíme. Pokud zahrajeme skvěle a italskému protivníkovi se zrovna
nebude moc dařit, můžeme ho třeba zaskočit. Byť to bude moc těžké.“

' 
KAPITÁNKA

Do Trevisa coby domovského města celku Imoco Conegliano vyrazily
prostějovské volejbalistky předminulý týden autobusem. Nyní pocestují do Itálie podruhé během krátké
doby, leč tentokrát o poznání dál:
do více než tisíc kilometrů vzdálené
Novary. Proto využijí letecké dopravy. „Naše pouť však začne opět autobusovým přesunem, a to ve středu
24. ledna již úderem čtvrté hodiny
ranní jízdou do Vídně. Z tamního
letiště se dopoledne přemístíme do
dějiště utkání Champions League,
kde navečer potrénujeme. Ve čtvrtek
dopoledne bude následovat předzápasová příprava a od půl deváté večer
samotné střetnutí. Po něm ještě přespíme v Novaře, načež během pátku
26. ledna poletíme zpět do Vídně a
odtamtud pojedeme zase autobusem do Prostějova. Předpokládaný
návrat v pátečním odpoledni nějakých šestadvacet hodin před duelem
české extraligy v Přerově,“ prozradil
Večerníku hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
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ŽHAVÁ NOVINKA

Druhá blokařka prostějovského ženstva možná zůstává trochu ve stínu parťačky Niny Herelové, ale
tentokrát z něj razantně vystoupila. Skvěle jí (kromě kolektivního tápání během druhého setu) vyšel už
čtvrteční zápas proti Olympu Praha, kterému nasázela 18 bodů, tedy nejvíc ze všech aktérek střetnutí. Vítězně přitom zakončila všech svých třináct útoků,
tím pádem byla ofenzivně stoprocentní! Navíc přidala i čtyři koncové bloky a jedno eso. Na kvalitní
výkon pak Trnková navázala rovněž v sobotu na
půdě Fénixu Brno, kde přidala deset bodů při
opět výborné úspěšnosti v útoku pětasedmdesát
procent, se čtyřmi vítěznými bloky + dvěma
esy na osobním kontě. Verča přezdívaná Trnec si naše ocenění za minulý týden rozhodně zaslouží plným právem.

VERONIKA TRNKOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Na hřišti Conegliana získaly ženy VK Prostějov

„Stejně jako mnohokrát v minulosti
narazíme v Champions League na
tým, který je ve své zemi na mohutném vzestupu. U Novary tohle platí
bezezbytku, neboť momentálně
disponuje výbornými podmínkami
a tím i hodně silným mančaftem
složeným z kvalitních hráček.“
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Země: Itálie
Rok založení: 1984
Klubové barvy: modrá a bílá
Domácí hala: Pala Terdoppio
Novara (kapacita 5000 diváků)

Úvod střetnutí evokoval jednoznačnost
prvního vzájemného souboje této sezó-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud bychom z výsledku zápasu 15. kola UNIQA extraligy žen mezi Prostějovem a Olympem Praha vypustili druhý set, měl
by rezultát očekávaně jasnou podobu. Leč právě v dějství číslo dva hosté
zosnovali malé povstání a překvapivě
jej urvali pro sebe, čímž konečnému
skóre dali poněkud překvapivou podobu. Čtvrteční utkání na prostějovské palubovce sice jinak probíhalo
v suverénní režii volejbalistek VK,
ovšem ty vinou dílčího zaváhání rozhodně nemohly být spokojené.

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

VK PV
O PRH

ny, kdy Hanačky v hlavním městě zprvu
atakovaly výsledkové rekordy soutěže.
Tentokrát zvládly v zahajovací sadě totéž,
neboť kromě jediného krátkého úseku
(z 10:1 na 11:4) absolutně dominovaly
ve všem. Dařilo se jim takřka cokoliv, nač
sáhly, naopak hostující hráčky se ukrutně
trápily. Hodně často chybovaly jak pod
prostějovským tlakem, tak i zcela nevynuceně. A skóre tudíž neustále rostlo, až se
zastavilo na krutém dílčím debaklu - 25:6
a 1:0.
Navíc i do druhé části vstoupilo vékáčko
skvěle, vypadalo to na pokračující vraždění pražských neviňátek - 6:0. Výběr
PVK zvedla až následná tříbodová šňůra
na 6:3, po níž se stal favoritovi důstojným protivníkem. Mitáčovy svěřenkyně
zkvalitnily především servis a útok, přestaly vyrábět kvanta hrubek. Současně
Čadova parta polevila, z její strany už se
zdaleka nevalil natolik drtivý herní válec. Přesto ženy v červených dresech po
úniku z 9:7 na 13:7 udržovaly bezpečný
náskok minimálně čtyř bodů a zdálo se,
že dějství v klidu dorazí do vítězného
konce. Leč rozparáděné Olympačky
netroškařily a při účinném podání Kopecké nečekaně prudce udeřily pětibodovou sérií (z 19:14 na 19:19). Co víc,
vzápětí outsider dokonce již vedl 20:21!
Schylovalo se k překvapivému srovnání
setového stavu obzvláště poté, co se Kalhousová a spol. propracovaly ke dvěma
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při cifrách 13:10, neboť od toho momentu lídryně soutěže viditelně přitlačily na pilu. A intenzivním náporem
odkázaly vzdorovité protihráčky do patřičných mezí – 25:16 a 2:1.
Jasným finišem se duel vrátil do módu
ze svého počátku. Papírově silnější kolektiv zase kraloval veškerými činnostmi
doslova o parník a olympská družina náhle nemohla najít žádnou protizbraň na
preciznost domácích - 7:0. Následující
přibrzdění VK nemělo dlouhého trvání,
od stavu 8:3 až do úplného konce špílu
pak už spolehlivě šlapající prostějovská
ekipa nedopustila žádné větší komplikace - 25:13 a 3:1.

* [[&9 
„V prvním setu se skoro nehrálo, jen podávalo. A jasný průběh nás uspal. Podlehli
jsme dojmu, že se nemůže nic stát, soupeř toho využil, hodně se zlepšil. My jsme
naopak šli výrazně dolů v útoku, tím znejistěli, dostali se pod tlak a začali se bát
toho, že můžeme ztratit sadu. Což se následně stalo. Byť jsme ve zbytku zápasu
byli jednoznačně lepší, v pořádku výsledek 3:1 z takového střetnutí rozhodně
není. Holky dostaly facku a musí si to uvědomit. Však jsem jim také hned při společném hodnocení zdůraznil, že nesmí nic brát na lehkou váhu.“
\  MITÁÈ9&# 9 
„Samozřejmě jsme moc rádi, že se nám povedlo v Prostějově uhrát set. V prvním
a čtvrtém jsme byli výrazně horší, hlavně ten úvodní doteď nechápu. Vypadal, jako
bychom nastoupili na hřiště rovnou z restauračního zařízení. Naopak holkám slouží
ke cti, že i z takového debaklu se zvedly a dokázaly velkým zlepšením získat druhou
sadu. Pochopitelně nám pomohly i domácí hráčky, které po skóre 25:6 hodně polevily. V dalších dvou setech už ale znovu zapnuly naplno a měly zápas ve své režii.“



setbolům. Druhý zaslouženě proměnily
ve vyrovnání - 25:27 a 1:1.
Z úřadujících šampiónek republiky
v nevydařeném závěru jakoby vyvěral
nepochopitelný strach, čehož perfektně
bojující soupeřky ukázkově využily. Jejich působivé obrození pokračovalo ještě chvíli v nástupu do třetího dílu (1:2),
načež mančaft okolo kapitánky Weiss
otočil na 5:2. Tím opět získal pevnou
palubovku pod nohama a pozvolna se
do jeho projevu vracela vyšší volejbalová
úroveň. Předpokládaná dominance se
však stále nekonala, zásluhou dobrého
výkonu policejního souboru měl mač
dál značnou vyrovnanost. Ta vyprchala

Podcenění Olympu po drtivém úvodu stálo VK sadu
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Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se neutkali

Hráčský kádr: nahrávačky Katarzyna Skorupa (Polsko, 33 let, 183 cm, 73 kg) a Letizia Camera
(Itálie, 25 let, 175 cm, 70 kg), blokařky Lauren Gibbemeyer (USA, 29 let, 187 cm, 71 kg), Cristina
Chirichella (Itálie, 23 let, 195 cm, 76 kg) a Sara Bonifacio (Itálie, 21 let, 184 cm, 72 kg), smečařky
Francesca Piccinini (Itálie, 38 let, 184 cm, 75 kg), Stephanie Enright (Portoriko, 27 let, 179 cm, 56
kg) a Anthi Vasilantonaki (Řecko, 21 let, 196 cm, 80 kg), univerzálky Celeste Plak (Nizozemsko,
22 let, 190 cm, 84 kg) a Paola Ogechi Egonu (Itálie, 19 let, 190 cm, 79 kg), libero Stefania Sansonna
(Itálie, 35 let, 175 cm, 72 kg)

3:1

-off elitního klubového poháru Evropy. V domácí ligové soutěži A1 sice
uprostřed uplynulého týdne senzačně
padly 2:3 s posledním Filottranem,
leč přesto zůstávají druhé v průběžné

Aktuálně nejsilnější ženský klub volejbalově vyspělé země z Apeninského poloostrova. Na jaře získal
premiérověvesvéhistoriimistrovskýtitul,zrovnateďjenanejvětšímvzestupu.Odsvéhovznikupřed
třiatřiceti lety už pětkrát změnil název a nyní hodlá proniknout do nejužší evropské špičky.

konstatoval hlavní kouč žen Prostějova Miroslav Čada.
Úřadující italské šampiónky se těsným
triumfem v zemi půlměsíce nahlas
přihlásily do boje o postup do play-

=  |*%\* X 7 %#3 
 #  #%  % * !
Foto: internet

Největší úspěchy: italská liga - vítěz (2017) a stříbro (2015), italský pohár - 2x
vítěz (2004, 2015), italský superpohár - 3x vítěz (2003, 2005, 2017), CEV Cup
- 1. místo (2009), Top Teams Cup - 1. místo (2006)
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: nestartoval (2017),
základní skupina Ligy mistryň + čtvrtfinále CEV Cupu (2016), osmifinále CEV Cupu (2015)
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2017), 5. místo (2016), 2. místo (2015)
Prezident: Giovanna Saporiti
Hlavní trenér: Massimo Barbolini
Asistent trenéra: Davide Baraldi

IGOR GORGONZOLA
NOVARA

V úvodním kole základní grupy B dopadli oba nadcházející protivníci výsledkově stejně, když vékáčko podlehlo 1:3
Fenerbahce Istanbul a soubor z Apeninského poloostrova totožným poměrem
v národním derby na půdě Conegliana.
Druhé dějství už ale rozevřelo bodo-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

vé nůžky, neboť Hanačky zase prohrály ve čtyřech setech v hale Imoca,
zatímco výběr IG prokázal své schopnosti parádním vítězstvím 3:2 u tureckého giganta!
„Na leckoho to mohlo ještě nedávno
působit tak, že právě Novara bude ze
všech tří našich soupeřů nejhratelnější. Po jejím úspěšném utkání v Istanbulu ale každý může vidět, nakolik
silné družstvo má a že jakékoliv myšlenky na větší přijatelnost tohoto mančaftu jsou liché. Teď už snad nikdo
nepochybuje, jak ohromně našlapaná
naše skupina v letošní Lize mistryň je,“

PROSTĚJOV Velenáročná mise prostějovských volejbalistek
ve skupině smrti CEV Champions League 2017/2018 pokračuje třetím zápasem. Stejně jako minule k němu vyrazí do Itálie,
tentokrát na palubovku dalšího extrémně silného celku Igor
Gorgonzola Novara. Tamní bitva propukne ve čtvrtek 25. ledna od 20:30 hodin.

set. Co dokážou ve čtvrtek večer v Novaře?

ITALSKÝ POKUS ČÍSLO
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PROSTĚJOV Uplynulý pátek 19. ledna proběhlo v reprezentativních prostorách Obřadní síně Magistrátu města Prostějova vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců územního odboru Prostějov za rok 2017.
Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných hostů nejen z řad Policie České republiky ale i ostatních složek Integrovaného záchranného systému i veřejného života.
Akci zahájil vedoucí územního odboru Prostějov plukovník Miroslav Spurný,
který přítomné přivítal a v projevu za dobrou práci poděkoval všem policistům i
občanským zaměstnancům v rámci celého územního odboru Prostějov. Krátké
projevy pronesli také ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, plukovník Tomáš Landsfeld a primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková. Ta v projevu ocenila nelehkou práci policistů a ocenila význam policejní práce
pro veřejnost.
„Hlavním bodem dnešního setkání bylo udělení medailí policejního prezidenta
a vyhlášení nejlepších pracovníků jednotlivých oddělení územního odboru Prostějov, nejlepšího velitele a také nejlepšího občanského zaměstnance za rok 2017,“
předeslal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní obor Prostějov.
Sedm policistů obdrželo medaili policejního prezidenta za věrnost 1., 2. a 3.
stupně. Dále byly uděleny dvě „Čestné medaile Policie České republiky“ a
jedna medaile „Za zásluhy o bezpečnost“.
Devět policistů pak obdrželo ocenění za práci v roce 2017 a mohou se tak pyšnit
titulem nejlepší policista svého útvaru roku 2017. Obdobným oceněním pak byl
poctěn také nejlepší občanský zaměstnanec a nejlepší velitel územního odboru
Prostějov.
Kulturního zpestření slavnostního ceremoniálu se ujali žáci Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose v Prostějově. „Za dotvoření důstojné a příjemné atmosféry dnešního slavnostního ceremoniálu jim tak patří veliké poděkování, stejně
jako zástupcům Magistrátu města Prostějova, kteří umožnili konání aktu v reprezentativních prostorách prostějovské radnice,“ dodal Kořínek.
(red)

své nejlepší jedince

Policisté vyhlašovali
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Tradičně vydařený hasičský ples
se letos konal v důstojných prostorách, které si Čechovice bezesporu zaslouží.

   %  *  [ %#%!
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spojeného s Limonádovým Joem.
Z nově vybavené kuchyně voněla
zvěřina, díky sponzorům čekala
na hosty plesu bohatá tombola.

 


jaký byl ples čecchovicckýých haasiičůů....

sto padesáti hostům od mládeže až
po dříve narozené tanečníky.
Šťastnou ruku měl dramaturg, který
místo obvyklého předtančení přivedl do čechovické sokolovny kralický
soubor Druhý dech. Skupina aktivních seniorů, kteří dokáží vymyslet
vtipné parodie na známé melodie,
měla v zaplněném sále velký úspěch.
V prvním vstupu předvedla choreografie na proslulé melodie z muzikálu
Pomáda, v tom druhém se přítomní
přenesli na Divoký západ, do prérií
s Vinnetouem a Whisky Saloonu

BYLI JSME
U TOHO

cestu zhruba 230 lidí. Stejně jako v
uplynulých letech jim hrála Romantica
Romana „Pytlíka“ Doležela. „Jedenkrát
jsme je nestihli včas zarezervovat a oslovili jinou kapelu. Nestálo to ale za nic,
takže si už dáváme pozor,“ poznamenal
na konto muzikantů Sušeň.

O krátký vstup na plese se postarali
ochotníci z Pivína, návštěvníci pak
mohli zkusit štěstí v bohaté tombole,
kde hlavními cenami byli dárkový poukaz na pivní welness pro dvě osoby,
divočák a dlouhý lovecký kabát známý
jako hubertus.

5# *     ` %            
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Nestává se tak často, aby si moderátor
plesu mohl dovolit říct, že tradiční akci
zahajuje mezi dvěma koly prezidentských voleb, které jsou vcelku velmi
vypjaté. Moderátor plesu prostějovské
zdravotnické školy Martin Mokroš si
to dovolit mohl a také si to patřičně užil.
Společenský dům v Prostějově se v
pátek 19. ledna naplnil dámami v krásných róbách a pány ve společenských
oblecích, a to z důvodu pasování nových maturantů zdravotnické školy,
kterých se jako obvykle sešlo do dvou
tříd. „Začíná poslední osmina vašeho
studia, naplněná náročnou přípravou

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Třetí lednový pátek,
který „nebyl zatížen prezidentskými
volbami a podobnými taškařicemi“,
jak poznamenal na úvod zástupce
ředitelky Martin Mokroš, prožili
svůj velký večer maturanti Střední
zdravotnické školy Prostějov. Dvě
paralelky přitáhly do Společenského
domu početné rodinné příslušníky a
přátele, kteří vytvořili při stužkování
bouřlivou atmosféru.

entrée na zdařilé choreografii, které se
ovšem nemohla příliš zúčastnit Barbora
Karafiátová, třímající světélkující berle.
„Šla jsem si zahrát fotbal a takhle jsem
si pochroumala nohu,“ vysvětlila s odkazem na ortézu. „Aspoň jsem si vylepšila berle, aby mě nepřehlédli,“ dodala s
humorem, který dokazoval, že si přesto
významnou studijní událost užila.
FOTOGALERIE
klikni na
To bylo konečně patrné i na všech buwww.vecernikpv.cz
doucích maturantech, kterým po stuž3%      * >* <6      kování nastává již jen období tvrdé
 *# *  !
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přípravy na maturitní zkoušky, které
na maturitu. Přeji vám, ať stejně slavíte tura PROBEA a kdo ochranku pozlo- skoro klepou na dveře, a tak jim poi po úspěšném absolvování maturitní bil, „šel“ se podívat na čerstvý vzduch... přejme jen a jen úspěch.
zkoušky,“ pronesla v závěrečném po- „Kdo z hostů chtěl, bavil se až do druhé
selství maturantům ředitelka Marie hodiny ranní, kdo ne, mohl vyrazit po
Dostálová. To už měly desítky matu- prostějovských podnicích, ale většina
rantů na sobě slavnostní šerpy a bavili zůstala až do samotného konce, nese společně s hosty z prostějovského boť protažené obličeje nechali všichni
magistrátu a pochopitelně i místní ne- doma, a to i přesto, že počasí bylo, jak už
mocnice.
to v posledních letech bývá, velmi neZařádit si všichni mohli při tanci s ka- příjemné,“ pousmál se exkluzivně pro
pelou NOVIOS a kdo chtěl jíst a pít, Večerník Martin Mokroš.
měl šanci díky pracovníkům Národní- „Áčko“ pojalo své představení ve stylu
ho domu, palačinkárny Pall a Chinky a více či méně populárních televizních
koktejlům od firmy Adam. Nad sluš- soutěží od Miss přes Talenty, Milionáře B Y L I J S M E
!  ! 2
nými mravy bděla bezpečnostní agen- až po Superstar. To čtvrtá B založila své U T O H O

Poslední osmina studia i pro „ZDRAVKU“

PLUMLOV-ŽÁROVICE Když máte chuť na výtečné jídlo, vyrazte na
myslivecký ples! Při té příležitosti samozřejmě můžete také tancovat,
popíjet, povídat si, bavit se a třeba se i zamilovat. Ale dříve či později
pochopíte, že žádná láska není tak opravdová jako ta k dobrému jídlu.
A toho bylo uplynulou sobotu v žarovickém „kulturáku“ skutečně požehnaně. Večerník si tuto lahůdku nemohl nechat ujít...
včera v devět ráno a skončili před chvíEXKLUZIVNÍ
lí. Připravili jsme celkem 550 porcí,“
reportáž
prozradil plumlovský starosta Adolf
pro Večerník
Sušeň, který jídla na myslivecký ples
připravuje již bezmála dvacet let. „Loni
Martin
jsme odstřelili celkem 169 divočáků.
ZAORAL
Máme však radost z toho, že přibyZvěřinová svíčková na smetaně, Bivo- lo zajíců, ve srovnání s předchozím
jův řízek, Srnčí guláš či Topinka „pyt- rokem jsme jich ulovili dvojnásobek,“
lák“ se zvěřinovou směsí. Dostali jste zmínil se Sušeň, který je kromě starosna něco z toho chuť? Pak už je pozdě. tování také vášnivým nimrodem.
Právě kvarteto těchto pochoutek se Do kulturního domu v Plumlověskvělo na jídelníčku sobotního Mys- -Žárovicích, jehož stylové výzdobě
liveckého plesu v Žárovicích. „Ještě vévodila zejména šestice velkých plás jedním kuchařem jsme začali vařit ten s mysliveckou tematikou, si našlo

uspokojil tanečníky i labužníky

MYSLIVECKÝ PLES
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Prohlídka interiéru opravdu potvrdila, že se vše doslova leskne novotou.
Zvláště v podsálí, které se z ponurého
prostředí významně prosvětlilo, nové
zázemí v něm získaly šatna a především bar. A nejen to. „Přijde mi tady
i o něco lepší akustika,“ pochvaloval
si náměstek primátorky Jiří Pospíšil,
nedílná součást dua Dobrodruzi 2
Pepa a Jirka tradičně konkurujícího
formaci Trio Plus. Oba protagonisté
hráli v sále k poslechu a tanci téměř

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV-ČECHOVICE Ještě před týdnem nebylo jasné,
jestli se plesy v čechovické sokolovně v letošní sezóně vůbec
uskuteční. „Nadzemní prostory byly hotové už od podzimu,
ale suterén se ještě dodělával. Všechno se stihlo přesně na čas,“
oddechl si Josef Chromec, starosta místních hasičů, kteří první
čechovický ples běžně pořádají. Jejich mediálním partnerem
je po řadu let PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Druhý dech roztleskal hasičský ples v Čechovicích

13045õ+074,0
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Více práce teď Prostějovany čeká v domácnostech než v zaměstnání. Současná
doba vybízí k urovnání rodinných vztahů, které se v posledních dnech zhoršily. Není tedy divu, že většina populace bude nervóznější než kdy jindy.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. V jídle
se nijak neomezujte, můžete si nyní
dovolit větší přísun kalorií. Do jara
je času dost, takže své tělo si klidně
obalte tukem. Zima bude letos ještě
hodně dlouhá, hubnout můžete až
potom.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Během prvních dní tohoto týdne se dozvíte nepříjemnou zprávu o svém finančním
hospodaření. Budete si muset výrazně utáhnout opasek, mohli byste se
jinak dostat do existenčních potíží.
A to nechcete.
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Pro vás to
bude nádherný týden, v době volna totiž zamíříte na hory, a to s většinou své
rodiny. Dosyta si užijete zimních radovánek a vůbec se vám nebude chtít vrátit se zpátky. Budete ale muset.
RACI - 22. 6. až 22. 7. Nepohodnete se s partnerem, to ovšem nebude
s ohledem na minulé období nic divného. Poslední dobou se nedokážete
shodnout téměř na ničem, možná by
to chtělo kratší pauzu. Odjeďte sami
na krátkou dovolenou.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Hodně vás potrápí potomci, kvůli kterým se budete
muset neprodleně dostavit do školy
k řediteli. Dozvíte se o průšvihu, který
vaše školou povinné dítě způsobilo.
Náprava nebude lehká a bude stát
hodně peněz.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Budete-li
se přepínat, ohrozíte tím své zdraví.
Bolesti hlavy budou tím prvním varováním. Požádejte o náhradní volno, práce vám nyní neuteče. V domácím prostředí najdete potřebný
klid.
VÁHY - 23. 9. až 23.10. Dostanete
pracovní úkol, se kterým si nebudete
vědět rady. Nehrajte si na hrdiny, požádejte o pomoc kolegy. Ale pouze ty,
kteří budou vstřícní a kteří vám práci
navíc nebudou nikdy vyčítat.
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Nečeká
vás klidné období. Připravte se na
spory v zaměstnání i doma, prostě si
nebudete rozumět hned s několika
lidmi najednou. Bude to tím, že tvrdohlavě hájíte pouze své zájmy. Jste
sobci.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Nabídne se vám vylepšení pracovní smlouvy, což bude znamenat i vyšší plat.
Nebude to pochopitelně zadarmo,
musíte dokázat mnohdy i nemožné.
Ale určitě na to máte, dosud si vás
nadřízení chválili.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20. 1.
I malicherné věci vás dokáží v těchto
dnech rozčílit. Vaše nervozita se přenese i na ostatní, takže v kolektivu nastane
doslova chaos a nevraživé prostředí.
Nedivte se, že se stanete terčem zloby.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. Utrácíte
více než je zdrávo. Nejste sice žádní
chuďasi, ale myslete více na zadní
kolečka. Doma se navíc vyskytnou
nečekané problémy, které budou mít
za následek zvýšené investice. Každopádně šetřete.
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Uprostřed
týdne vám bude představen člověk,
který se vám nejprve moc líbit nebude. Až další okamžiky váš první
úsudek změní, ten dotyčný bude totiž
přesně ten, který vás dokáže vyvést
z dlouhodobých malérů.
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Pozvánky

Dále pøipravujeme semináøe na témata:

12.2.Nemocensképojištěníapojistnénasociálnízabezpečení – změny v roce 2018
(přednáší Jiřina Fráňová)
27. 2. Důchodové pojištění a ELDP – změny v roce
2018
(přednáší Bc. Taťána Sojková)
28. 3. Pracovnělékařské služby – novinky
(přednáší Robert Křepinský)

GDPR Vás nemine, buďte připraveni
Pracovnělékařské služby – novinky
Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
DPH pro začátečníky
Helena Chalánková, OHK v Prostějově

dodávky elektrické energie

54,90 (180g) 31,90 (180g) 54,90
69,90

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace projednal zovatel infrastruktury a která je malým nebo středním
dne 15. 1. 2018 výzvu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, která podnikem dle výzvy ŘO ŠKOLICÍ STŘEDISKA –
bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_119
23. 1. 2018.
podporované aktivity:
Předpokládané náležitosti výzvy:
Výstavba nových školicích center.
vyhlášení výzvy: 25. 1. 2018
Rekonstrukce školicích center (rekonstrukce budov
zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 2. 2018
nebo jejich částí na školicí střediska).
ukončení výzvy: 31. 7. 2018
Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vyalokace výzvy: 60 mil. Kč
bavení, praktické školicí pomůcky atd.
míra podpory z Evropského fondu pro regionální Pořízení vzdělávacích programů.
rozvoj: max. 50 %
předkladatel je povinen projektový záměr osobně
min. a max. výše dotace: 0,5 až 5 mil. Kč
konzultovat před jeho finalizací ve webové aplikaci s
projekty jsou v režimu de minimis
nositelem ITI OA postup, jak podat žádost přes ITI je
realizace projektu na území Olomoucké aglomerace
popsán v odkazu níže.
oprávnění žadatelé: Podnikající fyzická nebo práv- Vaše záměry doporučujeme předem konzultovat.
nická osoba přípustné právní formy dle Výzvy ŘO Veškeré dotazy směřujte na tematickou koordináŠKOLICÍ STŘEDISKA – ITI (Olomouc) I. výzva torku Jitku Gregorovou, mob. 731 695 698, e-mail:
01_17_119, která bude působit jako vlastník a provo- jitka.gregorova@olomouc.eu
www.olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/postup-pro-podani-zadosti-pres-iti/podnikani

Oznámení o přerušení

... tentokrát ze sortimentu: 
39,90

PODNIKATELÉ POZOR

- připravuje se výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA

nákupní servis
pro vás

#07$$!%99

INFORMUJE

v

en?
šd

b
ký

Není nad to, dát si čas od času něco na zub, třeba kvalitní čokoládu. Pokud máte podobné
pohnutky, nestyďte se navštívit třeba Tesco, kde nabízí nejlevnější hořkou značky Figaro
i mléčnou Studentskou pečeť, společně s Billou pak oříškovou od Milky a s Kauflandem
mléčnou od Orionu. Kvalitní Lindt Excellence pak vedle Kauflandu zakoupíte nejvýhodněji též v Bille. A hořkou čokoládu značky Toblerone jsme objevili na nejnižší hranici
Přejeme dobrou chuť!
hned na všech čtyřech místech, kde ji v regálech nabízejí.
Průzkum byl proveden ve středu 17. ledna.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 22. DO 28. 1. 2018 - ASTRONOMICKÝ VÍKEND
Ɣ PŘEDNÁŠKA: RNDr. Eva Marková, CSc. „SLUNEČNÍ KORÓNA PŘI ÚPLNÝCH ZATMĚNÍCH
SLUNCE“; čtvrtek v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu i v neděli od 14:00 do 15:00
hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 18:30 do 19:30
hodin. Ve čtvrtek proběhne pozorování po ukončení přednášky. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOLIK JE SLUNÍČEK“. Vstupné 20 Kč.
Ɣ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „SOUHVĚZDÍ – ZIMNÍ OBLOHA“ proběhne neděli v 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kelčice, Dobrochov
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dne: 5. 2. 2018 od 7:30 do 16:00 Myslejovice: odběry na parcelách č:
hodin. Vypnutá oblast: celé K/200/3, K/311/8 a č.p.164 (noobce Kelčice, Dobrochov. Areál vostavby).
družstva Kelčice, areál fy Kittec Obec: Brodek u Prostějova
Kelčice, vodárna Kelčice. Od- Dne: 12. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
běratelské trafostanice: Kelčice hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
teletník (č. 300698), Kelčice 3. Zahradní, Družstevní, Nová, obouv ZD (č. 300209), Kelčice voda stranně ul. Květná od č. 383 a 363
(č. 300699), Dobrochov voda po č. 407 a 408. Areál ŘSD na ul.
(č. 300689).
Koberská. Areál ČOV. Ulice LegioObec: Želeč
nářská (mimo areálu zámku), KrátDne: 6. 2. 2018 od 7:30 do 16:00 ká vč. č. 419, 416, 112, 371. Celá
hodin. Vypnutá oblast: celá obec ulice Husova, Kroužek, Tyršova,
Želeč (včetně podnikatelských sub- Císařská od č. 272 a 417 po č. 226
a 39.
jektů). FVE Želeč 1. (č. 701618)
Obec: Skalka
Obec: Skalka, Vřesovice
Dne: 7. 2. 2018 od 7:30 do 14:30 Dne: 14. 2. 2018 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Skalka: č.p. 99, 100, 103, 55.
Vřesovice. Část obce Skalka: Oboustranně ulice podél silnice směr
Obec: Myslejovice
Dne: 7. 2. 2018 od 7:30 do 15:00 Čelčice. Oboustranně ulice od

CHCETE

799 Kè za pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU?

rekonstrukcí, oprav, údržbových
č.28 a 17 po č. 59 a 8 (vč. 66). Jednostranně od č. 17 po č. 83. Odběratelská trafostanice Vřesovice ZD
(č. 300740).
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 14. 2. 2018 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
jednostranně ulice Chvátalova od
č. 41 po č. 47.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 16. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice Zahradní, Družstevní, Nová,
oboustranně ul. Květná od č. 383
a 363 po č. 407 a 408. Areál ŘSD
na ul. Koberská. Areál ČOV. Ulice
Legionářská (mimo areálu zámku), Krátká vč. č. 419, 416, 112,
371. Celá ulice Husova, Kroužek,
Tyršova, Císařská od č. 272 a 417
po č. 226 a 39.
E.ON Česká republika, s.r.o.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
Kè
TO 884
NAMÍS LATÍTE
ZAP
è MÉNÌ
O 85 K

Nalistujte stranu 6 dnešního vydání

O víkendu se koná

druhé kolo volby
PROSTĚJOV Poté, co Miloš Zeman vyhrál a Jiří Drahoš skončil
v prvním kole volby prezidenta
České republiky na druhém místě, se o nadcházejícím víkendu 26.
a 27. ledna 2018 uskuteční kolo
druhé.

Voliči bude umožněno hlasovat
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem či
platným občanským průkazem.

VOLIČ OBDRŽÍ HLASOVACÍ
LÍSTKY VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI.
Více informací o místě konání
voleb naleznete na našich webových stránkách www.vecernikpv.cz!
(red)

180117100xx

prezidenta České republiky

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
miluje
k
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V PROSTĚJOVĚ ROSTOU NOVÉ
TENISOVÉ HV ZDY

Petr KOZÁK
PROSTĚJO Skvělý vstup do nového roku mají za sebou nejen profesionální tenisté a tenistky prostějovského oddílu, kteří září v australPROSTĚJOV
ském Melb
Melbourne, ale výtečně se daří také mladým nadějím TK Agrofert. Poslední zářné výsledky zaznamenali Jiří Lehečka i Adam Jurajda,
oba svěřenci
svěřen slavných koučů Jaroslava Navrátila, resp. Jiřího Nováka.
Výborně
Výb
Vý
born
born
r vstoupil do nového tenisového roku šestnáctiletý Jiří Lehečka, který na tradičním juniorském turnaji kategorie ITF 2 - The 25th Slovak Junior Indoor
doo
do
or U18 v Senci se probojoval do finále dvouhry. Svěřenec Jaroslava Navrátila se ziskem 75 bodů do světového žebříčku ITF18 posunul se na 77. místo!
V prvním
kole měl Lehečka volno, ve druhém přehrál Rus Georgadzeho 7:5, 6:2, ve třetím Maďara Kekiho 6:4, 6:2, ve čtvrtfinále Němce Schlagetera
prr
6:7(9),
6:7
6:
7 6:2, 6:4, v semifinále mu za stavu 6:2 a 3:1 skrečoval Ital Ortenti. Jiří Lehečka nakonec až ve finále nestačil na Ukrajince Shimeika 4:6, 2:6.
To čtrnáctiletý svěřenec Jiřího Nováka Adam Jurajda vyhrál s Kristiánem Kubíkem (TK Sparta Praha) čtyřhru na mezinárodním turnaji, který byl
zařazený
do okruhu Tennis Europe do 16 let „18th Tennisline Cup“ v Milovicích.
zař
za
ř
Ve čtvrtfinále vyřadili dvojici Alan - J. Novák (oba ČR) 6:3, 6:1, v semifinále další Čechy Kračmana a Prachaře 6:3, 6:4 a ve finále porazily polský pár
M. Kulakowski - P. Kusiewicz 6:3, 6:1.
M

2 ffoto:
2x
oto:: w
ot
www.tkagrofert.cz
ww
w.t.tka
kagr
ka
grof
ofer
ert.t.tcz

Sportovní fotosoutěž Soupezi na soustzed/ní
rubriky
do konce ledna
v Chorvatsku známi Večerníku

PROSTĚJOV Během měsíce ledna je stále možní přispět
do třetího ročníku dlouhodobé soutěže na téma Sportovní fotografie prostějovského sportu. Soutěž běží na internetových stránkách sportovní komise www.skmpv.cz.
Prvoplánově jde sice o podporu propojení sportovních a kulturních aktivit,
zároveň město ale rádo zveřejní fotografie podporující sport v našem městě. Autor si může zvolit umístění své fotografie do jedné ze dvou kategorií.
Do „Umělecké sportovní fotografie“ patří ty snímky, kde jsou v převaze emoce
z prostředí sportovního výkonu, kde barvy a stíny převažují nad vlastním obsahem. Fotografie mohou být i různě kreativně upravené.
V kategorii „Sportovní fotografie“ by měly být snímky se zachycením
sportovního výkonu nebo emocí. Uzávěrka je 1. února, přičemž slavnostní
vyhodnocení bude vyhlášeno na akci Sportovec města Prostějova 2017,
které je plánováno na březen 2018. Vítězné fotografie budou umístěny na
galerii sportovní haly SPORTCENTRA – DDM Prostějov.
(tok)

zjistili jsme
PROSTĚJOV V uplynulém týdnu
dolaďoval asistent trenéra fotbalistů 1.SK Prostějov Petar Aleksijević, který má na starost organizační stránku únorového soustředění
na Istrii jména dvojice soupeřů,
s nimiž eskáčko sehraje přípravná
utkání. Nakonec jsou oba týmy
z Rakouska, k Wolfsbergeru AC
přibyl jako druhý SV Wörgl.

Soupeři jsou z různých výkonnostních tříd. V úterý 13. února prověří
Machalovy svěřence kombinovaný
tým účastníka rakouské Bundesligy.
„Wolfsberger má dva týmy, jeden
profesionální, druhý amatérský. Jde
v podstatě o áčko a béčko. Proti nám
nastoupí kombinovaná sestava, tedy
nepůjde čistě o profíky z Bundesligy,“ vysvětlil Petar Aleksijević.
Wolfsberger se nemůže pyšnit
bůhvíjakými výsledky, po dvaceti
zápasech figuruje na předposledním devátém místě tabulky s šest-

nácti body za tři vítězství a sedm
remíz.
Wörgl loni stejně jako Prostějov sestoupil z druhé nejvyšší rakouské soutěže do
Regionalligy West, v níž po devatenácti
zápasech figuruje uprostřed tabulky
s třiadvaceti body. Kádr má prošpikován velkým množstvím fotbalistů původem z Balkánu. S Wörglem se Prostějov
utká na závěr soustředění v pátek 16.
února dopoledne.
(tok)
Zpravodajství z průběhu přípravy a reportáže ze dvou utkání
Tipsport ligy najdete na straně 27

Házenkáři Kostelce makají v přípravě od 3. ledna
TENISTM a v pátek sehrají domácí přátelák s dorosty Karviné
NESV D@IL
KOBLENZ
KOBLENZ, PROSTĚJOV Po
návratu z neúspěšné kvalifikace na
Australian Open se Adam Pavlásek
a Zdeněk Kolář představili na challengeru v německém Koblenzi. Příliš
se jim nedařilo. Pavlásek navázal na
nevýrazné výsledky z loňského roku
a prohrál hned úvodní střetnutí.
Kolář na začátku turnaje dokázal
vyřadit Slováka Andreje Martina,
který byl v pozici sedmého nasazeného
hráče podniku. Na tento výkon ale
prostějovský tenista nedokázal navázat.
V boji o postup do čtvrtfinále vyzval
zkušeného Japonce Uchiyamu a ten
Kolářovi dovolil získat pouze tři hry. (lv)
Výsledkový servis najdete na straně 18

SONDA
JIRKY
MOŽNÉHO

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Sice to není jejich
priorita, ale během odvetné
části 2. ligy mužů Jižní Morava
2017/2018 mohou házenkáři
Sokol Kostelec na Hané klidně zaútočit na medailový post
v konečném pořadí. Každopádně chtějí předvádět co nejlepší výkony. A aby to dokázali,
makají na sobě v krátké zimní
přestávce.
„Po Novém roce jsme začali trénovat od středy 3. ledna a začátek
přípravy strávili venku, převážně
v nově zrekonstruovaném areálu
u haly. Náplní této úvodní fáze
samozřejmě bylo nabírání kon-

dice,“ prozradil Večerníku hlavní
kouč kosteleckého mužstva David Ševčík.
V polovině nejchladnějšího měsíce roku se celý tým přesunul do
tepla pod střechu. „Teď už trénu-

jeme v hale, ale dál děláme dost
na fyzičce. Přidali jsme k tomu
ovšem balón, aby to kluky bavilo
a dřinu měli záživnější. Postupně
teď budeme zařazovat víc herních
prvků, neboť času není zrovna
moc,“ připomněl Ševčík, že druhá polovina soutěže odstartuje
už 18. února těžkým duelem proti
vedoucím Ivančicím.
Ještě předtím sehraje kostelecký mančaft pravděpodobně dva
přátelské zápasy. „V tom prvním přivítáme doma starší dorostence Karviné, a to v pátek
26. ledna od 18.00 hodin. Druhé přípravné utkání s Litovlí,
která vede první ligu, je zatím

v jednání, na přesném termínu se
teprve dohodneme,“ informoval
Ševčík.
Případné změny v hráčském
kádru oproti podzimu ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. „Možná něco bude, ale nyní je na to
ještě brzy. Teprve uvidíme...,“
odtušil kormidelník Sokola, jenž
drží v půlce sezóny páté místo jen
s dvoubodovou ztrátou na třetí
příčku. „Chceme pochopitelně
hrát co nejlepší házenou, avšak
honit za každou cenu vysoké
umístění rozhodně nebudeme.
Podstatné je zapracovávat do
týmu mladé odchovance,“ zdůraznil tradičně David Ševčík. (son)

VITAS MŽE DÁL SNÍT

STÁLE JEN BERDYCH

@TYKA NENÍ NEREÁLNÁ

Už za několik týdnů to bude přesně dvacet let
od chvíle, kdy čeští hokejisté poprvé a zatím také
naposledy vyhráli olympijské hry. Já jakožto zástupce mladších ročníků si tento „Turnaj století“
velice dobře vybavuji, chodil jsem tehdy na první
stupeň v té době ještě fungující malotřídky, na
niž moc rád vzpomínám, a jednotlivé zápasy českého týmu jsme všichni poctivě sledovali místo
vyučování. Na finálový mač proti Rusku jsme si
pak o víkendu rádi přivstali a nervózně pozorovali, jak to dopadne. Podobné vzpomínky může mít
i většina současných českých reprezentantů, kteří
se již zanedlouho vydají do Koreje, aby zabojovali o některou z medailí. Protože se tentokrát bude
hrát znovu „postaru“ bez hráčů z NHL, nejsou
bez šance i na finálovou účast a třeba i další slavnou výhru nad odvěkým rivalem. A my budeme
mít o důvod víc poctivě fandit a věřit v úspěch, za
své výkony byl totiž nominací odměněn Ondřej
Vitásek, prostějovský rodák, jenž nyní zápolí na
kluzištích KHL. Na světovém šampionátu zůstal
s týmem jen krůček od stupňů vítězů, dočká se
teď?

Není to tak dávno, co se aktuálně nejlepší hráči
a hráčky utkali na Turnaji mistrů/mistryň, následně se před Vánocemi uskutečnila domácí
extraliga a velice záhy po Novém roce se celý
kolotoč rozjel naplno. Hopmanův pohár a také
přípravná klání na první grandslam jsou již dávno za námi, rovněž Australian Open je již ve
své polovině. Z českého pohledu stále platí, že
větší radost dělají v tuto chvíli tenistky, které se
dokáží ve větším počtu dostávat nejen do hlavní
soutěže, ale i jejím pavoukem. Naopak u mužů
převládá období půstu, které je stále schopen
prolomit pouze Tomáš Berdych. Za ním ovšem
zůstává velká mezera, jak ukázaly i uplynulé dny.
Ve dvouhře se už do prvního kola dostali pouze Šafránek s Veselým, přičemž jejich vzájemný
souboj skončil Veselého výhrou a následným
brzkým vyřazením, do deblu pak nastoupil všeho všudy jediný český pár! A soutěž pro duo
Veselý - Jebavý velice záhy skončila, neuhráli ani
set. Tím je výčet veškerého účinkování českých
mužů ukončen a vlajku opět nese jen Berdych,
jenž už ale má to nejlepší za sebou.

Do konce základní části WSM Ligy zbývá odehrát už jen jedenáct kol a jednotlivé týmy před
sebou mají malé play-off spočívající v bitvě o postup do elitní osmičky. Je jen škoda, že se vedle
sestupu zrušilo pro letošní ročník i předkolo, stále by měla o co hrát až dvanáctka mužstev. Takto
se ovšem zdá, že po Kadani a Benátkách je odpojeno i Ústí a brzy může podobný osud potkat
i Litoměřice nebo Frýdek. Pro zdejší fandy je
mnohem podstatnější, že mohou v tabulce koukat daleko výše, Vykoukalova parta totiž může
za jistých okolností vystoupat až na třetí pozici.
Vyřazovací část by mužstvu vzhledem k dvanáctibodovému náskoku uniknout neměla a hlavní
otázka zní, z jaké pozice se půjde do vrcholu sezóny. Horší než šestá příčka by to být neměla, lze
očekávat, že i Třebíč bude ve zbylých kolech ztrácet. Pohledy tak mohou směle směřovat vzhůru.
Podaří-li se potvrdit domácí prostředí i v bitvách
se silným triem Slavia, Motor, Vary a podpoří-li
tyto výsledky rovněž body z ledu soupeřů, může
se podařit úspěšně zaútočit i na postavení v nejlepší čtyřce.

MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Konečně to přišlo! Jakkoliv se
z toho stávala pomalu černá můra,
tak uplynulou středu večer zachvátila prostějovský „zimák“ euforie. Svěřenci kouče Vykoukala
po téměř roce (naposledy v únoru
2017) porazili hanáckého arcirivala z Přerova, na jehož lavičce stál
dobře známý Kamil Přecechtěl.
DEBAKL:
Hned osm kousků inkasovali v uplynulém týdnu fotbalisté 1.SK Prostějov, kteří usilovali o postup ze základní
skupiny zimní Tipsport ligy. O šance
ale přišli již ve středu, kdy dostali od
slovenského Popradu nepopulárního
„bůra“. Další tři branky jim pak nasázel
druholigový Frýdek-Místek.
@ÍSLO:

3
Po dvou pohárových porážkách
nestačil tým BK Olomoucko ani
potřetí v řadě na slezského protivníka z Opavy. Výběr kouče Czudka
vyplenil v sobotu palubovku prostějovského Sportcentra i v Kooperativa NBL, a to opět s přehledem
a vysokým rozdílem...
VÝROK:
„POTEBOVALI
BYCHOM VE@ERNÍK
NA KAŽDÉM ZÁPASE“
Kouč pivínských fotbalistů Jaroslav
SVOZIL v ohlédnutí za podzimní
částí ocenil přínos nejčtenějšího
regionálního periodika.
KOMETA:

JIŘÍ LEHEČKA
Výborně vstoupil do nového tenisového
roku šestnáctiletý tenista TK Agrofert Prostějov, který se na tradičním juniorském
turnaji kategorie ITF 2 The 25th Slovak
Junior Indoor U18 v Senci probojoval až
do finále dvouhry. Svěřenec Jaroslava Navrátila získal 75 bodů do světového žebříčku ITF18 a posunul se na 77. místo.

Foto: tkagrofert.cz
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)



£ 
8
271
4
44
2
38
15
1094
15
550
;%[q7)[$¡"Q*

6
6
/
5
5
3


W



2


0
0
E
0
0
0
E
E
9
E
E
E
0
E

1
1

2
3
1


W
(

(
5
(

30:9
23:10
 L'
28:14
26:12
22:14
CLC/
CELC/
u u
LC
'L%
CLE
12:22
CLC

TABULKA DOMA

19
18
C/
15
15
15
C
C

CE
%
%
7


= )
TJ Sokol Ústí „B“
1 +0 30# .":
TJ Sokol Klenovice na Hané
1 R I *
?=\*$
1 +:B B#  ::|"}
?= &]%H
?= %*
1!Q:|"}
+ ,.:
R+ R::
R+ #D
R+ ^BK.
TJ Sokol Vrchoslavice 1946

1. Klenovice 7
2. Pivín
7
 R I *

4. Ústí „B“
7
5. Lipník
8
6. Haná PV 7
 D 
' ,.: 
u &]%H  w
CE R:: 
CC Q:|"}
C B#|"} 
13. Vrchoslavice 7
C( ^BK. 

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

2
0
0
9
2

1
0
4
1
2
0
0
1

2
3
2
0
2
0



0



0 1
0 0
E E
0 0
0 0
3 0
 E
C C
 9
E C
C C
C C
0 1
E E

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13

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

S
50:20
51:20
46:26
42:21
36:32
39:37
31:45
30:33
21:29
18:37
19:30
19:46
26:31
19:40

B
35
32
31
30
23
22
19
18
17
16
14
14
11
9

7
6
/
(
4
3



C
C
0
E
0

0
0
E
E
0
0
E
9
E
E
E
0
E
0

+
1
1
0
0
4
1
1
0
3
1
0
2
1
0

0 22:6
0 25:8
 C%LC 
  LC
3 16:17
4 14:18
/ C LE
[  q
/ CELC/
 CLC'
 'L
6 7:18
 L C
7 7:23

TABULKA VENKU

P
2
3
4
4
5
7
8
8
8
9
10
9
9
11

1. Ústí „B“
7
2. Lipník
6
 R I *

( B#|"} 
5. Klenovice 7
6. Haná PV
7
 Q:|"}'
~ &]%H 
w
% ^BK.

CE R::

CC ,.: 
12. Vrchoslavice 6
C  D 
14. Pivín
7

V
12
11
10
10
9
7
6
6
6
5
4
5
4
2

SMOOS I.B TØÍDA OLOMOUCKÉHO KFS,
SKUPINA „A“:

4
0
0
9
4

0
1
8
2
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

¢

0

*7$

brankáøi
1276

Trenér: Jaroslav SVOZIL starší
Asistent a vedoucí týmu: Pavel SEDLÁK

Jaroslav FRÝBORT ST.
Tomáš PŘIKRYL
Pavel SEDLÁK
David TRAJER
Martin TYDLAČKA

Jan BARTONÍK
František HÝBL
Jaroslav SVOZIL ml.
David ŠIŠMA
Radek ŠVÉDA
Pavel VALTR
Pavel VERBICKÝ
Tomáš VRBA

Martin BARTONÍK
Jaroslav FÝBORT ML.
Martin POSPÍŠIL
Martin SEDLÁK
Martin SVOZIL
Aleš VRBA
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Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

PROSTĚJOV V minulém čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
jsme v rámci FOTBALU EXTRA nakousli situaci ve skupině „A“ I.B
třídy Olomouckého krajského fotbalového svazu. Dnes oblíbený
a dlouhodobě nejkomplexnější zpravodajský seriál o hře na
zeleném trávníku pokračuje druhým dílem své exkurze do nejnižší
z trojice krajských soutěží. Ani v právě probíhající zimní přestávce
tak nechybí podrobné a důkladné zhodnocení toho, co se v uplynulých týdnech a měsících událo na zdejších pažitech.
Prakticky bezprostředně po závěrečném rozhodcovském hvizdu
jsme započali s prvotním ohlédnutím za mužskými, mládežnickými
i ženskými soutěžemi, ještě v loňském roce jsme se úžeji zaměřili na
1.SK Prostějov, FC Kralice na Hané a Sokol Konice. Nový rok následně
zahájila sonda do „B“-skupiny I.A třídy, v níž má Prostějovsko hned
osm želízek, a v dalších týdnech budeme pokračovat zbývajícími
soutěžemi. Také tentokrát totiž platí, že se dostane na všechny.
V tuto chvíli se naše pozornost plně upíná k I.B třídě, konkrétně se
jedná o završení rozboru skupiny „A”, k čemuž dostali prostor hrající
sekretář Smržic Robin Kotlár a trenéři Pivína i Vrchoslavic Jaroslav Svozil
s Miroslavem Panáčkem. Přidáváme pochopitelně i pohled do tabulek,
celkových a individuálních statistik, nechybí ani tradiční komentář.
Opomenout pochopitelně nemůžeme ani dění v „B“ skupině
této soutěže, kde se z regionu vyskytuje pouze SK Jesenec-Dzbel.
Na sondu k tomuto tradičnímu regionálnímu vyslanci dojde už
v příštím vydání. Kromě tabulek a statistik dojde na vyzpovídání
tamějšího kouče Petra Tichého i řadu zajímavostí z I.B třídy.
V dalších číslech se pak propracujeme již k okresním bitvám,
nejvíce prostoru pochopitelně dostane Okresní přebor-II. třída
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Posléze neopomeneme ani fotbalistky a podrobněji zabrousíme i pod pokličku jednotlivých
mládežnických družstev.
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rozlučku s uplynulým rokem zdoláním Horní Moštěnice.
Výsledky TJ obsahují jednu velkou
zajímavost. Mužstvu se podařilo
bodovat v celkem osmi střetnutích
ze čtrnácti a vždy se tak stalo proti
celkům nacházejícím se momentálně níže. K výhrám nad Tovačovem,
Újezdcem, Pivínem, Vrchoslavicemi,
Horní Moštěnicí a remízám s Želatovicemi „B“ a Radslavicemi se navíc
podařilo zdolat čtvrté Troubky.
Jen o příčku níže se nachází Pivín. Ten
naopak pomýšlel výše a ve zbylých
dvanácti případech by si chtěl minimálně o jednu příčku polepšit. „Turkům“ se vydařilo angažování gólmana
Fürsta i útočníka Trajera, kteří zkvalitnili hru směrem dozadu i dopředu,
velkou ztrátu naopak způsobila dlouhodobá absence Pavla Valtra.
Pivínské vystupování doma a venku
bylo doslova jako den a noc – zatímco na své půdě jasno a prakticky bez
slavice. Miroslav Panáček už téměř
nevěděl, koho nasadit, a poslední
kolo u předposledního Újezdce muselo být dokonce přeloženo až na jaro,
dopředu se ale jeho hráči nevzdávají.
V letní přestávce se v týmu hovořilo
o atakování nejvyšších pozic, jenže
pak nastala ta pravá realita. První
čtyři kola tedy znamenala čistý prů-

#*%$"<_

obláčků, na cizím pažitu černočerná
tma. V prvním případě tak jde o druhý nejlepší tým soutěže, a nebýt zaváhání se Smržicemi, tak by této bilanci
přímo vévodil, při druhé statistice je
beznadějně poslední. Současná ztráta je ale velice drobná, i na pátou Hanou činí pouhých pět bodů. Vytyčený
cíl je tak na dohled.
Nejhůře jsou na tom v „áčku“ Vrcho-

střel, po zdolání Radslavic následovala další šestice mačů bez výhry, tentokrát alespoň se třemi remízovými
body. Teprve pak se podařilo zdolat
Tovačov, i tak jde ale o jediné dvě
výhry za tři body. Soupeři ale přesto nejsou daleko a druhá desítka se
otevírá jen o pět bodů výše, v případě
úspěchu při dohrávce by šlo o zcela
zanedbatelný odstup.

za stavu 2:2 měli dvě čisté gólové šance, ale nedali jsme a soupeř nás potrestal. Nevím, jak z toho ven, kluci si víc
věří v domácích zápasech. Rád jsem
byl pouze za porážku v Radslavicích,
protože odtud bychom jinak neodjeli,“ připomněl Svozil hektický závěr
duelu, v němž došlo k vyloučení a následné potyčce domácího hráče s hostujícími diváky.
Svou roli na diametrálně odlišných
výsledcích sehrály i hráčské absence, mimo jiné scházel na téměř celou
podzimní část Pavel Valtr, jenž měl
patřit k hlavním oporám celé skvadry.
„To bylo velké oslabení a měli jsme
více zraněných, ať to byl Martin Sedlák, Sláva Frýbort starší, Sláva mladší,
k tomu byl Pospíšil vyloučen. Ob zápas jsme hráli v jiné sestavě, a než jsme
podzim zkonsolidovali, tak už byl závěr, ten jsme ale naštěstí zvládli,“ oddychl si devětapadesátiletý kouč.
Právě poslední dvě kola dovolila Pivínským volněji dýchat, v domácím
prostředí se jim podařilo zdolat nejprve 3:1 o špici bojující Troubky a poté
i výsledkem 2:0 porazit rezervu Kojetína. „To už se sestava zkonsolidovala. Nevím, jak to nazvat, ale závěr nám
vyšel. Věděli jsme, že o něco jde. Celkově se ale málo trénuje a toto je odraz. Doma jsme to vždy nějak udřeli,
venku tomu ale tolik nedají,“ přemítal
Svozil.
Jak již bylo naznačeno, Pivínu se
dařilo vyšlápnout si na celky z popředí. Přesvědčily se o tom nejen
Troubky, ale i třeba Klenovice
nebo Haná Prostějov. „Měli jsme
štěstí na Večerník! Když se na nás
byl podívat, tak nám tento zápas vyšel. Potřebovali bychom redaktora
Večerníku na každém zápase, dařilo
by se nám doma ještě víc. (smích) Je
pravdou, že s Hanou jsme odehráli
velice dobrý zápas, to se kluci semkli
i v deseti. A Klenovice? To byla podzimní třešnička na dortu. Do čeho
jsme kopli, z toho jsme dali branku,
zvládli jsme je velice dobře i po taktické stránce. Je to pro nás derby.
Říkám, porazíte Klenovice a můžete
sestoupit,“ rozveselil se.
Stále se tak v případě dvou sousedních obcí s celkem téměř šestnácti
stovkami obyvatel jedná o zápas půlsezóny. „Ano, určitě to platí, ale hrany už jsou hodně obroušené a není
to tak vyhecované, jak to bývalo.
Kluci se na tento zápas těší, pořád je
to divočejší. Je to pro nás zápas číslo
jedna na okrese,“ nezastírá pivínský
lodivod.
Pro zimní přípravu počítá s kompletním a uzdraveným kádrem, ve
zbytku sezóny by i proto rád se svými svěřenci vzlétl k trochu lepším
výšinám. „Mrzí mě utkání se Smržicemi, měli jsme s nimi naplno bodovat
a mohli bychom už být v klidu. Takto
budeme muset sbírat body, abychom
zbytečně neznervózněli a dohrávali
jaro v klidu. Myslím si ale, že tým má
na umístění do sedmého místa, a jestli
se nám to nepovede, budu to brát při
současné síle kádru jako neúspěch,“
stanovil jasnou metu. Současně si však
uvědomuje, že to ani přes osmnáct získaných bodů nebude tak snadná cesta.
„Máme dost špatné vylosování. Jedeme do Vrchoslavic, které ještě budou
chtít zabojovat o záchranu, pak máme
doma Ústí, které je velmi těžkým soupeřem. Následně jedeme do Horní
Moštěnice a doma máme Lipník.
Oba dva domácí mančafty se mi líbí
a uvidíme, jak tyto zápasy zvládneme.
Nechtěli bychom se dostat do nepříjemné situace,“ uvědomuje si Jaroslav
Svozil důležitost prvních kol pro jarní
pohodu.

SMRŽICE Možná až překvapivě vysoko se v podzimní části vyšplhali
fotbalisté Smržic. Nováček nejjižnější
ze tří skupin, který strávil předešlý
ročník v „béčku“ a zachraňoval se na
Olomoucku až prakticky do posledního kola, tentokrát zabral již v první
polovině ročníku a díky devatenácti
nastřádaným bodům může vkročit do
zbývajících dvanácti soubojů s pověstnou čistou hlavou. Uvědomuje si to
i hrající sekretář oddílu a jedna z ikon
mužstva Robin Kotlár, která se ujala
podzimního ohlédnutí místo hlavního trenéra Petra Gottwalda.
„Chtěli jsme se pohybovat v těchto místech a ukázalo se, že kádr má kvalitu,“
pochválil Kotlár na úvod členy úspěšného souboru, jedním dechem však dodal
i drobné výtky: „Ve většině utkání jsme
byli lepší, ale dělali jsme zbytečné chyby.
Mnohokrát jsme měli na vítězství, ale nedotáhli jsme to, ve vyrovnaných utkáních
nás soupeř potrestal. Mohli jsme tak na
tom být ještě líp, srážely nás ale nevyrovnané výsledky. V nějakém utkání jsme
měli štěstí, v jiném zase smůlu.“
Smržice se sice pohybují poměrně
krátkou dobu v krajských soutěžích,
když se v létě 2016 vrátily po dlouhém období stráveném v okresních
strukturách, nezkušenosti však třiatřicetiletý ofenzivně laděný hráč velký
díl nepřikládá. „Neřekl bych. Máme věkový průměr kolem osmadvaceti, třiceti
let. V kádru sice máme mladé kluky, ale
také ty starší. Problém je v tom, že se málo
trénuje, tak to ale má většina týmů. Když
se sejdete dvakrát do týdne, tak je to moc,
a koloběh zápasů je pak problém. Vždy
pak máme první kola na to, abychom se
rozehráli a hráli jsme v té kvalitě, co bychom chtěli,“ spatřuje sekretář smržického oddílu podstatnější příčinu.

Potvrdilo se to i ve druhé půlce uplynulého roku, kdy Smržice začaly prohrou
0:8 v Lipníku, první výhry se dočkaly až
v pátém kole proti Tovačovu, aby hned
o týden později dostaly 0:7 v Klenovicích. „Nechceme to takto dělat, ale co
máme zkušenosti z dřívějška, tak většinou to tak bývá. První dvě tři utkání jsou
o tom, co se v zimě udělá, kdo přibere
a kdo nepřibere, prostě na rozehrání.
A také se ukáže, kdo chce hrát. Máme
v kádru nějakých pětadvacet hráčů
a v průměru nás chodí čtrnáct patnáct,
na některá utkání nás jelo jen jedenáct. Je
to problém, každý ale musí věnovat čas
hlavně práci,“ zopakoval Robin Kotlár
pravdu znějící unisono ze všech týmů
pohybujících se na amatérské úrovni.
Stávající mužstvo se projevuje zejména coby kolektiv, přesto v něm lze najít několik individualit. Obranu diriguje zkušený Ivo Zbožínek a v útoku
naopak soupeře deptá o jednadvacet
let mladší Jiří Kalandřík. Devatenáctiletý „hroťák“ se trefil hned jedenáctkrát
a patří mezi nejlepší v celé soutěži. „Víme
už od dorostu, že je šikovný a má i na
vyšší soutěž, u něj je ale problém s tréninkovou morálkou. Přešel ze školy do
práce a povinnosti mu toho více nedovolovaly, neměl čas na tréninky,“ posteskl
si Kotlár.
Jistou výhodu naopak spatřuje v mezisezónním přeřazení do jiné grupy a setkávání se s novými soupeři. „Zdá se nám,
že ‚přerovská‘ soutěž je trochu méně
kvalitní a v olomoucké byly rozhodně
fotbalovější týmy. Z mého pohledu byla
olomoucká skupina techničtější a také
hráčsky na vyšší úrovni, spousta týmů
tam byla o hodně lepší než my a projevilo se, že jejich kádry prošly Sigmou nebo
HFK a mnozí hráli divizi,“ povšiml si.
Po předešlém výkonnostním skoku

tak byla letní adaptace o něco snazší
a Smržice se mohly zařadit do středu
startovního pole. „Loni jsme postupovali ze šestého místa, tak jsme od toho
ani moc neočekávali. Nedávali jsme si
cíl, že musíme soutěž za každou cenu
udržet, chtěli jsme si ji ale užít. Už kvůli
mladším hráčům, aby nám neodcházeli
jinam. A kluci postupně přišli na to, že
soutěž není oproti okresu až o tolik lepší,
i v okrese bylo prvních pět celků kvalitních. Dokázali se s tím popasovat a zjistili, že soutěž se dá hrát de facto v pohodě,“
domnívá se smržický bafuňář.
Pro jarní polovinu sezóny si tak přeje setrvat na současných pozicích
a vyhnout se zbytečným starostem.
„Podle mého máme kvalitou na střed
tabulky. Chceme se v něm udržet a nechceme zaspat na začátku, abychom pak
hráli o záchranu, protože konce sezóny
jsou pak psychicky náročnější,“ nepřekvapil svou odpovědí. Trumfy do ruky
mu dává pohled na devatenáct bodů
v klasické tabulce i téměř nula v tabulce
pravdy. Na klid je tak zaděláno. „Vypadá
to, že by to tak mohlo být, snad to tak
bude i v realitě. Mohli jsme ale už teď
uhrát o pět šest bodů více, poločas byl
často vyrovnaný a potom jsme udělali
chyby a prohráli jsme. Bylo střídavě oblačno,“ sdělil Kotlár.
A jako konkrétní příklady zmínil dva zápasy proti špičce tabulky - prohru v Ústí
u Hranic 3:4 a naopak výhru v Troubkách 4:3. „Překvapilo nás, že v Ústí jsme
prohráli až v poslední vteřině. Z první
trojice jsou alespoň podle nás nejslabší.
Zahráli jsme tam docela dobře, jeli jsme
tam přitom v oslabené sestavě. Naopak
v Troubkách jsme měli štěstí. Měli jsme
čtyři protiútoky a dali jsme čtyři góly,
soupeř nás tlačil. To jsou paradoxy zápasů,“ podotkl Robin Kotlár.

o pět šest bodů více,“
domnívá se smržický
sekretářRobinKotlár

 Bavilo vás ještě za takto složité
situace trénování?
„Takhle bych to neřekl, jestli bavilo,
nebo nebavilo... Trenérská práce nespočívá jen v tom, že máte silný i početný kádr a můžete si hrát na mistra
světa. Ale když se člověk dostane do
krizové situace, tak musí kouzlit a vymýšlet, co by mužstvu nejvíce prospělo. Pokud je mužstvo v krizi nebo se
nedaří, tak musíte hledat cestičky, jak
se z toho dostat ven, a najít optimální
řešení. V tom je důležitá práce trenéra.“
 A dařilo se vám najít v rámci
možností optimální řešení?
„Snažil jsem se a také vedení bylo spo-

kojeno, že jsem z hovna upletl bič, jak
se říká. (úsměv) Je potřeba zmínit, že
sestava je pouze jedna věc, ale ještě na
hřišti jsem kluky přeskládával a posouval jsem posty...“
 Co vám podzim ukázal o hráčích a kolektivu?
„To, co vím už delší čas, že mužstvo je
silné. Kdyby kluci ještě trochu posílili
přístup k tréninku, což je ale spojeno
s prací a dalšími věcmi, tak by to opět
bylo jiné. Máme kolektiv dobrých kluků i fotbalistů a chtěl bych ho dát ještě
trochu víc dohromady. Přes zimu zase
omlazujeme, přičemž už v létě přišli
Coufalík a mladý Machálek, který se
ale hned zranil. Máme tu několik úpl-

hých. V tom je také jejich perspektiva.“
 Dá se tedy říci, že se vám úspěšně daří generační obměna?
„Ano. I teď jsme ale byli starší, hrál
tam i pan Horák starší. (smích) Ale je
to potřeba, generační problém musíme časem vyřešit. Díváme se i po
dalších mladších chlapcích, nejde
ale vše naráz skloubit. Je potřeba být
trpělivý s těmito kluky, což ani ligoví
trenéři nemají. Když se zamyslíte nad
tím, kolik kvalitních fotbalistů vyjde
z dorosteneckých soutěží, vidíme je
ale pak někde na trávníku? To je tím,
že nejsme trpěliví. Místo toho, abychom čekali, až hráč vyroste na ceně
a projeví se jako fotbalista, tak ho hned

a najít v něm potenciál.“
 Jak vás tato práce s mladými
baví?
„Já jsem ve fotbale hodně pracoval,
hodně i s mládeží a je to můj koníček,
moje záliba. Bez toho nemůžu být
a snažím se to dělat co nejlépe.“
 Při pohledu do statistik zaujme,
že Tomáš Hradil dal skoro půlku
všech vašich gólů.
„A to ještě kdyby dal ze svých šancí jednou tolik, tak jsme ještě úplně
jinde. (smích) I přes tolik branek byl
smutný, že mu to tam nepadá. Aspoň
Tomáš to tam alespoň trochu naklepal, ovšem kdybyste viděl, kolik šancí jsme vždy měli, tak byste nevěřil.

VRCHOSLAVICE Před startem sezóny pomýšlel Miroslav Panáček
Trenérská práce nespočívá jen v tom,
na atakování nejvyšších pater soutěže, místo toho však nastal přesný opak. Promýšlení variant, jak se soupeřům dostat na kobylku,
že máte silný a početný kádr a můžete
nahradily zejména myšlenky, jak zalepit díry v sestavě. Za třináct
si hrát na mistra světa. Ale když se
absolvovaných kol jeho výběr získal jen devět bodů a zimu tráví na
poslední pozici tabulky„A“ skupiny I.B třídy.„To se mi ještě nikdy v žičlověk dostane do krizové situace,
votě nestalo. Už v pátek to bylo špatné a těžko se mi usínalo. Člověk
nervózní, co se stane, kdo přijde a kdo ne, kdo bude muset do práce,
tak prostě musí kouzlit a vymýšlet...
kdo se zraní během soboty doma. Měl jsem strach, co vůbec bude. ně mladých fotbalistů, kteří se mohou zatratíme, chceme výsledky za každou
Bylo to hrozné,“ vylíčil své pocity před blížícími se zápasy.
učit od starších a poslouchat rady dru- cenu a hned. Hráče musíme zapojovat

Mohli jsme být v klidu uprostřed tabulky a nemít teď takové starosti.“
 Kdo další by se k němu měl připojit?
„Mám tam ještě mladého Machálka
a možná bude i Konupka v pořádku.
To by byla hrotová dvojice, Tomáš
Hradil mi hrál spíše podhroťáka. Další výborný byl brankář Klesnil, který
přišel ze Zlína. Hrál mi chvíli v útoku
a mimo to odchytal výborný zápas
ve Smržicích. Nemá přitom ještě ani
osmnáct let.“
 Záchrana pro vás bude ve zbytku soutěže prvořadým cílem?
„To je hlavní! Čeho jsem se v létě obával, to na počátku sezóny přišlo. Chtěl
jsem se pohybovat v klidných vodách
a nastalo toto. Je to ale práce a nedá se
nic dělat, musíme pro úspěch udělat
všechno. Dvakrát třikrát po sobě vyhrajete a už jste v tabulce někde jinde. Těší
mě, že nikdo neodchází, dohodli jsme
se, že společně potlačíme káru dál, vydržíme všichni až do konce. Musíme
udělat záchranu, mužstvo na to má.
Však jste kolikrát slyšel, jak se všichni
podle našeho herního projevu divili, že
můžeme být až na posledním místě...“

 Pro jarní část už byste mohl mít
kádr kompletně k dispozici?
„Přesně tak, už by měl mít celé mužstvo pohromadě. V podzimní části
jsme se totiž ani jednou nesešli ve
stejném počtu. To už by nemělo
nastat, pokud se zase něco nestane.
Byl bych rád, kdyby se už situace stabilizovala, chlapci byli zdraví, v pořádku a v poklidu s prací i časem.
Máte třeba nachystanou alternativu
na druhou půlku a musíte pak vše
udělat jinak... Je to hodně o improvizaci.“
 Jste do budoucna optimistou?
„Účastnil jsem se nedávno doškolování trenérů třídy ‚B‘ v Luhačovicích,
a co se týká tréninkových jednotek
a přístupu, tak nejsem daleko od těch
ligových. Jenom mít tu kvalitu, čas,
prostor a lidi. To se pak jinak pracuje,
když máte dvacet lidí, dvacet borců, co
vám chodí každý den, a vy si můžete
vymýšlet, co chcete. Je to pak hrozná
paráda a musí se to někde projevit. Ne
že jdou chlapi do práce, pak přijdou
unavení, do toho problémy doma
a mají jít v tomto stavu na trénink
a pak ještě na zápas...“

„Potlačíme káru dál, vydržíme až do konce,“ nevzdává se vrchoslavický kouč Miroslav Panáček
“

PIVÍN S mírně záporným skóre
a se třemi mínusovými body v tabulce pravdy otevírá druhou polovinu pořadí skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS TJ Sokol v Pivíně. Velkou pozoruhodností je, že
v jeho případě téměř stoprocentně
platilo pravidlo, že body zůstávají
doma. Na soupeřově půdě neuspěli
„Turci“ ani jednou a vždy se vraceli
s prázdnou, naopak ve svém revíru
škodnou nestrpěli a na kobylku se
jim dostaly pouze Smržice. Zkušený lodivod Jaroslav Svozil se tak
mohl ohlížet s relativně neutrálním
výrazem.
„Když si promítnu zápasy venku, tak
v Troubkách i v Ústí byly naše prohry
jednoznačné, přestože v Ústí jsme
odehráli dobrý zápas. Ostatní utkání
mohla skončit body, ale ztráceli jsme
je individuálními chybami. Ať to bylo
v Tovačově nebo v Újezdci, kde jsme

smál se při bilancování pivínský Jaroslav Svozil

„Potřebovali bychom Večerník na každém zápase,“

Vedle Klenovic na Hané a Hané Prostějov, jimž jsme se zevrubně věnovali
v minulém čísle, se už v horní polovině skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS nachází pouze jeden tým
z Prostějovska. Není to ani Pivín, ani
Vrchoslavice, oběma první sedmička
na hony uniká, poněkud překvapivě
se mezi elitu naopak vměstnaly Smržice. Ještě na jaře se přitom musely
strachovat až do samého konce, jestli
se po roce nevrátí zpět do Okresního
přeboru. Nyní mohou být mnohem
klidnější...
Tým koučovaný Petrem Gottwaldem se sice rozjížděl pozvolna
a v prvních čtyřech kolech získal jen
dva body, čímž se téměř opakovala
předešlá zkušenost a zisk tří bodů
za prvních šest střetnutí. Prostřední
fáze ale vyšla Smržicím velice dobře
a sedm kol přineslo čtyři plné výhry
a pátou na penalty. Po následných
dvou prohrách si pak zpříjemnily

SPOKOJENY JSOU SMRŽICE, ZBYTEK CÍLÍ VÝŠ „Mohli jsme uhrát

Jaký byl fotbalový podzim v "A" skupině I.B třídy Olomouckého KFS? DRUHÁ ČÁST
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Trenér: Miroslav PANÁČEK
Vedoucí týmu: Petr ŠTĚPÁNEK

Michal HRADIL
Tomáš HRADIL
Tomáš KLESNIL
Lukáš KONUPKA

Vít BLEŠA
Vladimír FIALKA
Pavel HORÁK ml.
René JURČÍK
Roman PANÁČEK
Oldřich PŘECECHTĚL

Tomáš COUFALÍK
Vít GAJDOŠÍK
Aleš HOLUB
Pavel HORÁK st.
Tomáš LOUČKA
Josef TRÁVNÍČEK
Tomáš ZATLOUKAL

Marian JURČÍK
Jiří LOUČKA
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Trenér: Petr GOTTWALD
Vedoucí týmu: Jaroslav JOCH
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Martin GREPL
Ladislav KIŠKA
Lubomír KLUS
Robin KOTLÁR
Semir KOVAČEVIČ
Petr SEDLÁČEK
Jonáš TOMIGA
Michael VAŘEKA

Tomáš DOSEDĚL
Přemysl GOTTVALD
David PÍREK
Aleš STUDENÝ
Marek STUDENÝ
Tomáš STUDENÝ
Ivo ZBOŽÍNEK



Lukáš VOLF





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).

$
  

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).

"'\*;7%
– hráèské statistiky na podzim 2017
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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).

>  
   

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).
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M. JANEČEK:

 !" 
 " " 
Když se muž, který piloval hvězdu NHL Davida Pastrňáka,
jednou tak rázem bál jít v Havířově kolem hospody...

PRAHA Jako lodivod mládeže fungoval třiačtyřicetiletý kouč Martin
Janeček (na snímku) nejen v Prostějově, ale i Olomouci, Porubě a rakouském Villachu, od roku 2007
působil u mládežnických kategorií
v Havířově. S půlroční přestávkou
v roce 2011, kdy trénoval starší dorost
v Českých Budějovicích, trvalo jeho
havířovské angažmá až do prosince
2017. Během této dekády se například významně podílel na vývoji jednoho z nejlepších českých hokejistů
současnosti - Davida Pastrňáka. Havířov 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. Už o dva dny později ovšem
vzešlo ve známost, že na „Janesa“ čeká
velká kariérní výzva v podobě angažmá v HC Sparta Praha. Perspektivního kouče, který čerpá z nejnovějších
trendů a neustále se vzdělává, si všimla pražská Sparta. Od 15. prosince
2017 tak rozšířil její trenérský štáb
a doplnil dvojici František Výborný
- Jaroslav Nedvěd. Jak pravidelní čtenáři ví, před několika dny si udělal čas
i na Večerník, jemuž poskytl obsáhlý
rozhovor. První část jste mohli najít
v minulém vydání, druhou polovinu
vám přinášíme právě nyní.

 Jak vám zatím sedla Praha coby
město?
„V Praze jsem zatím ještě vůbec nevytáhl
paty ze zimního stadionu, ať už Tipsport
areny, nebo O2 areny, kde hrajeme domácí zápasy. Jsme tam v den domácího
zápasu od rána včetně rozbruslení a přípravy. Pouze asi čtvrtý den jsem musel
navštívit obchodní dům sponzora, který
nás obléká, tak jsem se podíval na ´Václavák´, kde jsem si dal kávu. Chtěl bych si
Prahu užít s rodinou příští týden (právě
ten uplynulý - poznmka autora), kdy mi
přijede v úterý na zápas s Chomutovem,
a jelikož pak hrajeme až v neděli, chtěl
bych si jeden až dva dny s rodinou užít.
Na to se těším. Zatím mě to netáhne poznávat Prahu sám, navíc mám spoustu
práce a snažím se být prospěšný týmu.“
 S Havířovem nebo Ostravou to ale
asi ani tak nejde moc srovnat, že?
„Havířov je malé městečko. Pár let už
tam mám za sebou a měl jsem ho rád,
díky mládežnickým extraligám mi dal
šanci proniknout do špičkového hokeje
a vypracoval jsem se poté až k dospělým.
Našel jsem si tam také přítelkyni z Ostravy a čtvrtý rok už bydlím přímo tam.
Stal se ze mě Ostravák a do Havířova už
jenom dojíždím. Nikdy dřív bych něco
takového nečekal. (smích) Kdyby mi to
za prostějovské éry někdo řekl, tak bych
tomu nevěřil, nicméně ačkoliv to nejsou
nejčistší města, mám to
jen kousek do Beskyd,
kde jsou krásné hory
a spousta vyžití. Kdo
tento kraj nezná, tak

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ
 Plánujete se do Prahy přesunout
i s rodinou, nebo zatím budete v hlavním městě sám?
„Teď do konce sezóny jsem tady sám.
Nedávno ale byly Vánoce a Silvestr, kdy
se nám naskytlo malé jednodenní okénko, takže jsem stihl svátky s rodinou v Ostravě. Teď až do olympijské přestávky to
nehrozí, protože máme strašně nacvakaný program. Takže rodina zatím bude
jezdit za mnou a budeme se snažit užít si
volné chvíle v Praze. Dále jsme domluveni s manažerem, že se uvidí, co bude po
sezóně. Kdyby se něco vyvinulo, tak to
teprve budeme řešit. Momentálně mám
krásné rodinné zázemí a lidi kolem sebe
v Ostravě, vyhovuje mi to pro můj život
i práci, mám podporu i pohodu, tak bych
o to nerad přišel hotelovým a osamoceným bydlením, i když vím, že času je potřeba strašně moc. Rodinný život mi pár
let vyhovuje a nerad bych o něj přišel.“
 Vstáváte velice brzy, hned kolem
páté hodiny, jak vypadá váš typický
den?
„Jelikož jsem tady sám, tak je každý den
hodně podobný. Vstávám brzo ráno,
a buď si jdu zacvičit, nebo ještě za tmy
zaběhat. Mám rád tyto věci, které mě
nastartují do celého dne. Pak máme
trénink a po obědě chvilku ležím a pak
se snažím být prospěšný v detailech pro
hlavního trenéra. Odpoledne jsem víceméně celou dobu v práci, až do večera.
Jsem tady sám a využívám toho pro svou
práci. Dělám vše pro to, aby mohlo něco
pokračovat.“

=  |9 5#* #  

ho vnímá jako škaredý kus republiky,
ono to tak ale úplně není, je tam řada
krásných míst, která se dají navštěvovat.
Ostravsko se stalo mým domovem
a do Prostějova už dnes jezdím buď jen
za synem, za rodiči, nebo jako soupeř.“
(úsměv)
 Hráči často potřebují emoce k lepšímu výkonu, máte je v zápasech rád
i vy?
„Musím říct, že jsem do toho vklouzl
jako mládežnický trenér a tehdy tam
bylo mnoho energie. Byl jsem strašný
rapl. (směje se) Postupem času, jak se
člověk vyvíjí a možná i stárne, tak i díky
samostudiu a věcem ze sportovní psychologie jsem se začal hodně měnit,
sám se sebou pracovat. Hodně věcí, a to
i zásadních, jsem přehodnotil. Zpočátku
tam byla řada chyb z direktivního přístupu práce, později jsem se snažil čím dál
víc hráče podporovat. Hráči tam nejsou
pro trenéra, ale trenér je tam pro hráče,
proto jsem se snažil být jejich podporou
a pracovat i s mentální stránkou, aby se
dobře cítili a nebáli se hrát.“
 Podobně to pokračovalo i mezi
muži?
„Když jsem se dostal k dospělým, tak
jsem věděl, že už mám co do činění
s osobnostmi. V Havířově jsem měl štěstí na lidi jako Petr Kanko, který se mihl
v NHL a strávil dvě sezóny v Los Ange-

les. Byli tam hráči, kteří už něco dokázali,
ale i mladí, kteří potřebovali trochu tvrdší
přístup pro vedení své kariéry. Snažil
jsem se s tím vším pracovat a musím zaklepat, že se mi to dařilo. Momentálně
si emoce užívám více vnitřně, ve Spartě
jsem v roli asistenta a hráči musí cítit hlavně emoce řídícího elementu, což je Franta Výborný jako hlavní trenér. Asistenti
by ho měli jen doplňovat a mít individuální připomínky k hráčům a o přestávce
tvořit servis pro head coache, abychom
se dostali dál a reagovali na situace, které
vznikají během zápasu.“
 Byl v minulosti ve hře váš návrat
do Prostějova?
„Zatím ne. Ale abych upřesnil svoji rozmluvu, Prostějov miluju, je to moje rod-

jsem se na úrovni mládežnických extralig
i reprezentace, to mi Prostějov stejně nemohl nabídnout, možná si lidé kolem
hokeje mysleli, že bych to ani nepřijal.
A mezi muži se pohybuji teprve třetím
rokem, což je velice krátká doba. Jirka
Vykoukal to navíc u Jestřábů dělá výborně a není důvod nic měnit. Možná třeba
jednou přijdu posílit jeho tým.“ (smích)
 Zápasy s Jestřáby pro vás asi byly
nejspecifičtější ze všech prvoligových. Souhlasíte?
„Jednoznačně. Miloval jsem všechna
derby, těšil jsem se ale domů. Po delší
době jsem viděl rodiče před zápasem,
udělal jsem si totiž veškerou přípravu
hned ráno v Havířově a šli jsme alespoň
na kávu, popovídat si. Na to jsem se těšil

 A s havířovským klubem jste se
rozešel v dobrém?
„Ale ano. My jsme se nenacházeli ve
fázi, že by něco nefungovalo. Vztahy
s hráči i s vedením byly v pořádku,
ale bylo potřeba mužstvo oživit. Stále
jsme střídali výhry a porážky a nemohli jsme se vyškrábat na příčky pro play
off, které jsme si předsevzali. Vždycky,
když nám chyběl poslední krok, tak
jsme následující zápas neuhráli. Vedení Havířova usoudilo, že mužstvu
je potřeba dát nový impulz, a i já sám
jsem cítil, že změna musí přijít. Rozešli jsme se po vzájemné dohodě a naprosto férovém jednání, kdy jsme se
rozloučili podáním ruky a popřáním
hodně štěstí.“

Byl jsem strašný rapl. Postupem času
jsem se i díky samostudiu a věcem
ze sportovní psychologie začal hodně
měnit a sám se sebou pracovat. Dost
věcí, a to i zásadních, jsem přehodnotil.
jako na první věc. A pak ta atmosféra,
řada tváří mi byla známá ještě z dob hráčských. Jako dlouholetý kapitán jsem tam
zanechal velkou stopu, kterou řada lidí
nezapomněla. Je to můj rodný domácí
stadion, kde jsem jako hráč vyrůstal
i se loučil, takže jsem se vždy
těšil. I na samotný hokej,
s Prostějovem to vždy byly
vyhrocené zápasy. Než
postoupil Frýdek-Místek, tak to právě s Přerovem a Prostějovem bylo
pravé moravské derby.“
 Můžete mít v extralize podobně atraktivního soupeře, třeba Olomouc?
„Sparta je soupeři tak nenáviděný klub, že my máme vyhrocené zápasy všude. (úsměv) V Plzni
jsem z diváků a jejich skandování
cítil čirou nenávist, brzy jsem si
uvědomil, s čím mám do x"%7! Foto: hcsparta.cz
činění. A pak to budou
moravské zápasy... Já
né město. To, že se ze mě stal původně se na to ale opravdu těším, můžu teď na
Havířovák a později Ostravák, nic ne- rovinu říct, že se cítím sparťanem, byli
mění na tom, že mám Prostějov strašně to totiž právě oni, kdo mi jako první dali
rád, nedám na něj dopustit. Ačkoliv jsem šanci. A jsem na to hrdý. Jsou to hezké
hrál v různých týmech, tak vždy jsem byl vyhrocené zápasy, emoce do nich patří,
pyšný, že jsem z Prostějova, nikdy bych bez nich by to nebylo tak hezké. Budu si
se nebránil návratu. Teď jsem sice skočil
do extraligového hokeje a chtěl bych osobně užívat zápasy třeba na Ostravsku.
se v něm co nejdéle udržet, ale nikdy Jinak ale všechny fasované věci nechám
neříkej nikdy. Může to být třeba hned doma, až pojedu na jaře domů, určitě nepříští sezónu, nebo o několik let později, budu po Ostravě chodit se sparťanskou
vůbec s tím nemám problém. Prostějov bundou ani mikinou, protože by se na
mi strašně dal, jako hráč jsem mu toho mě škaredě dívali.“ (smích)
myslím hodně dal i já, třeba přidám  Myslíte, že byste až tolik provokoi další kapitolu, ať už v pozici trenéra, val?
nebo manažera. Takto dopředu zatím „Můžu říct takovou příhodu. Když byl
nepřemýšlím, ale Prostějov miluju, pou- David Pastrňák ve švédském Södertälje,
ze teď díky pracovnímu vytížení a mému tak se začaly nosit kulichy. Telefonoval
rodinnému životu v Ostravě dělím život jsem mu tehdy do Švédska, ať mi sežemezi Prahu a Ostravu, tudíž v něm mo- ne nějakou památku, protože vyrostl ve
mentálně nemá časové místo.“
velkého hokejistu a já jsem ho trénoval
 Takže za celých deset let vám žád- od páté třídy až do dorostu. On mi tehdy
ná nabídka nepřišla?
dovezl modrou čepici s velkým červe„Stalo se tak jen u mládeže ještě za pana ným a bíle lemovaným ‚S‘ jako Sparta
Zabloudila, když si tehdy rozdmýchával, a mně to tehdy vůbec nedošlo. Bydlel
dokonce na pozici manažera mládeže. jsem v Havířově u pivnice a jednou jsem
Měl jsem ale čerstvě podepsanou smlou- se kolem půlnoci vracel domů ze zájezdu
vu v Havířově s panem Peštukou. Bylo z Čech a vycházela skupinka ovíněných
by to nefér a ani on nechtěl vůbec o tom lidí. Hodně škaredě se na mě dívali a paslyšet. Řekl, že když dva roky sledoval matuji si, jak jsem tehdy nakrucoval hlamoji práci a když už mě do Havířova vu, aby tam bylo vidět Södertälje. Tam
dostal, tak o mě prostě nepřijde. Později fakt můžete čekat cokoliv a raději jsem už
už žádná nabídka ani nepřišla. Pohyboval tuto čepici začal nosit jen na led...“

 Jako hráč jste prošel Olomoucí,
Přerovem, Ostravou a mihl se v extralize v dresu Olomouce, Znojma
a Vsetína. Skončil jste však poměrně
brzy. Proč?
„Já jsem končil v jednatřiceti letech. Jako
hráč jsem miloval hokej i celý sportovní
život a bral jsem to jako svoji životní roli.
Začínal jsem trénovat ještě jako hráč úplně zadarmo, jako brigádník, a navíc
jsem začínal od nejmenších, tedy v přípravkách. Postupem času ve mně kolem
třicítky začala převládat touha stát se trenérem. Trvalo to dva tři roky, kdy jsem
o tom přemýšlel. Pak byla jednou taková
hluchá sezona a já jsem si řekl dost! Na
led už nepůjdu, chci jen trénovat… Přitom jsem měl podepsanou prvoligovou
smlouvu v mateřském Prostějově. Tenkrát jsem měl štěstí, že mi klub vyšel vstříc
a měl jsem možnost navázat jako profesionální trenér. Dodnes toho nelituju. Byl
jsem prvoligový hráč s pár starty v extralize a myslím, že bych velkou díru do
světa jako hráč neudělal. Moje trenérská
kariéra má díky píli vzestupnou tendenci
a dneska se tu bavíme o Spartě Praha. Je
to pro mě ohromná odměna. Do Sparty
jsem se dostal i díky praxi, dnes už se trénování věnuju osmnáct let. Takže je vlastně výhoda, že jsem brzy ukončil kariéru.“
 Jaký jste vůbec typ trenéra?

„Já bych hlavně zdůraznil to, že jsem do
Sparty šel dělat asistenta, což je rozdíl.
Typ trenéra je určující především u hlavního kouče, který vtiskne mužstvu svůj
rukopis, a to je Franta Výborný. Já jsem
přišel dělat asistenta, pomáhat. Momentálně jsem člověk, který se bude snažit
usnadnit Jardovi Nedvědovi práci a zapadnout do týmu. Budu se snažit být
co nejvíce týmový, prospěšný, a hlavně
strašně moc pracovitý.“
 Povídá se, že vaše tréninkové metody jsou velice oblíbené. Kde čerpáte
inspiraci a jak se vzděláváte?
„Já se vzdělávám celý život a jsem rád, že
nejsem sám. Dnes kolem sebe pozoruju
trenéry hokeje, ale i dalších sportů, kteří
se vzdělávají. A nemyslím jen formou seminářů, ale i četbou literatury a podobě.
Inspiraci také hodně čerpám sledováním
hry a toho, jak se hokej vyvíjí. Snažím
se jednotlivé situace skládat jako puzzle
a vytahovat je po malých součástkách do
činností na ledě. Vždycky chci, aby byly
tréninky zábavnou formou a hráče bavily. Zároveň, aby byly prospěšné a daly
se použít ve hře. Například po kondiční
části na začátku tréninku s mužstvem
dělám střelecké individuální cvičení, aby
se hráči bavili a nabrali sebedůvěru. Navíc
se snažím reagovat na konkrétní soupeře,
takže v moment, kdy něco vymýšlím,
hledám situace ze soupeřovy hry.“
 Jaký vidíte rozdíl mezi trénováním
mládeže a dospělých?
„Obrovský. Jsem přesvědčen, že u mládeže je to jednoznačně o výchově hráčů,
individualitách, o tom navést mladé kluky na správnou cestu, a to jak hokejovou,
tak osobní. Aby rostli nejenom ve výborné hokejisty, ale i osobnosti do života,
protože každý hrát hokej samozřejmě
nemůže. Výsledky nejsou téměř vůbec
důležité. U profesionálního sportu už
převládá tlak na výsledky, což je podle
mě nejmarkantnější rozdíl. Profesionální
sport je úplně něco jiného, tam každého
samozřejmě zajímá, jak si mužstvo stojí.
Důležité je také umění skloubit zkušené
hráče s těmi mladými, kterým je potřeba
nebát se dát šanci.“
 U mládeže jste tedy v různých klubech působil dlouhá léta. Jací nejzajímavější hráči vám prošli pod rukama?
„Jsem pyšný na to, že jsem se podílel na
výchově hráčů jako Tonda Honejsek ve
Zlíně nebo potom již zmíněný David
Pastrňák v Havířově. Davida jsem trénoval nepřetržitě od páté třídy až do staršího
dorostu, než odešel do Švédska. Dodnes
spolu komunikujeme a mám strašně vřelý vztah i s jeho rodinou. Na jeho vývoj
jsem hrdý, zároveň jsem se tím hodně
zviditelnil.“ (úsměv)

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 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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TIPSPORT LIGA: DVĚ PORÁŽKY PO CHYBÁCH

PROSTĚJOV Úvodní část zimní přípravy mají za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov, kteří během dvou týdnů absolvovali
hned čtyři zápasy. Z nich tři proběhly v rámci premiérové
účasti v Tipsport lize, kde na ně ve skupině D zbylo třetí
místo. Do závěrečného turnaje v Praze na Vyšehradě postupují z „frýdecko-Místecké“ skupiny domácí fotbalisté, kteří
se svými soky neztratili ani bod. Druhý skončil slovenský
Poprad, poslední příčku obsadilo Valašské Meziříčí, které
nahradilo odhlášený Widzew Lodž.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽEAROZHOVORY
z utkání Tipsport ligy
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Přestože konfrontace s kvalitními soupeři byla pro lídra MSFL určitě cenná,
mohly být výsledky Prostějova určitě
lepší. Předvedená hra totiž nebyla vůbec špatná, zápas s Valašským Meziříčím a dvacet minut utkání s Popradem

snesly ty nejpřísnější parametry. Ani
sobotní zápas s domácími v kvalitě
nezaostával, Hanáci šli dokonce do
vedení a byli Frýdku-Místku naprosto
vyrovnaným soupeřem.
Machalovi svěřenci dopláceli na dvě
slabá místa. Prvním je množství individuálních chyb, které se s neúprosnou
pravidelností a až nepochopitelnou reprodukovatelností u některých hráčů
objevují. V některých případech pak
mají pro osud zápasu fatální následky.
Dostatečným příkladem byly třeba

dva góly od Frýdku-Místku, které znamenaly otočení stavu zápasu a jeho
následnou ztrátu.
Druhým problémem je stálý nedostatek koncových hráčů, v kádru je pouze jediný – kapitán Karel
Kroupa. To je pro tým s ambicemi
na vítězství v třetí lize zoufale málo.
Stačí Kroupova nepřítomnost a tým
není schopen vstřelit branku kvalitnímu soupeři, jak se výmluvně
ukázalo v zápase s Popradem. Na
množství šancí je nula na kontě
vstřelených branek opravdu tristní.
K dvěma jmenovaným „Achillovým
patám“ lze přičíst ještě jeden faktor,
který ovšem logicky vyplývá z charakteru přípravných zápasů. Využití
až sedmi možných střídání a nasazení
talentovaných dorostenců v průběhu
druhých poločasů vždy rozleptalo
herní projev týmu a vedlo k dalším
inkasovaným brankám. Nic by to
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ovšem neměnilo na utrpěných porážkách, jen ty výsledky by byly přece jen
přijatelnější.
Uplynulou sobotu bylo pěkně vidět,
co znamená pro tým přítomnost

Kroupy, který dostal hlavičkou hosty
do vedení, nebo Pančocháře uprostřed
hřiště. Ten léčil od začátku přípravy
bolavé koleno. „Lékař mi aplikoval injekci, takže už se koleno zdá být v po-

řádku. V pátek jsem absolvoval první
trénink a hned jdu do ostrého zápasu,
tak jsem zvědav, jak dlouho vydržím,“
svěřil se Večerníku před utkáním zkušený záložník. Z brněnských opor chyběli Sus se Schusterem, které na stoperu zastoupila dvojice Machynek - Rus.
S druholigovou ofenzivou si vcelku
poradila, skórování štírka Šumského
ale nezabránila.
Podle informací z klubového
vedení je zřejmé, že bude ještě snaha přivést do kádru další posily, které by byly schopné
především zúročit solidní práci
ofenzivy. Centry Hirsche, Píchala, Koudelky či Šteigla je prostě
nutné přetavit v potřebné branky.
Právě na to bude prostor následující
dva týdny, kdy přijde na řadu především kondiční příprava. Další utkání
totiž eskáčko hraje až příští pátek
2. února proti Vyškovu.

+->   @  & Frýdek-Místek OTOČIL
1.SK PV
FK POP

0:5

FRÝDEK-MÍSTEK Skvěle odehraných dvacet minut a pak dost. Tedy
ne že by Prostějovu ve středečním
utkání Tipsport ligy se slovenským
Popradem scházely šance, jenže
nikdo nebyl schopen dovést příležitosti až do finální fáze. A tak se
podruhé za sebou zrodil nelichotivý výsledek 0:5.
„Dvacet minut je budeme honit,“
nabádal v šatně své svěřence trenér Oldřich Machala. To také do
puntíku splnili. Poprad disponující
zkušenými hráči Horvathem, Šestákem nebo Kukoľem se během deseti
minut prakticky nepodíval za půlící
čáru.
Do první solidní příležitosti se dostal Píchal, který si našel centr zprava, ale jeho
pokus se nevešel mezi tři tyče. Na druhé
straně měl po volném přímém kopu náznak šance Kukoľ, ale nepochopitelně
ji prováhal. Zápas zlomily dvě minuty
po vypršení právě dvacáté minuty. Nejprve si na centr po nakrátko zahraném
rohovém kopu naběhl Palša a přeskočil
vybíhajícího Jíchu (0:1), vzápětí si Kukoľ naběhl na Horvathův pas za obranu
a lehce přehodil vybíhajícího gólmana

- 0:2. Rychlá a nečekaná dvoubranková
ztráta se logicky odrazila na dalším průběhu zápasu. Hra se vyrovnala a prostějovské obraně zatápěla především dvojice Kukoľ - Šesták. Na druhé straně to
zkoušel z dálky Fládr, ale ani on neměl
správně seřízenou mušku. Slibný brejk
dvou hráčů skončil na chybném Zapletalově zpracování míče.
Hned po změně stran Poprad předvedl pohlednou kombinaci, zakončení
šlo ale vysoko nad branku. Po deseti
minutách volil Šesták pohotové zakončení nůžkami, k jeho smůle přímo
do náručí brankáře Jíchy. Po Fládrově
nepřímém kopu to z otočky zkoušel Šteigl, brankář ale vyrazil míč na
roh. Tato standardní situace sice na
kontě Hanáků přibývala, ovšem bez
potřebného využití. A tak zahřmělo
opět na druhé straně. Po hodině hry

si pěkně narazil míč se spoluhráčem
Šesták a zleva umístil míč k bližší tyči
- 0:3. Vzápětí předvedl Poprad přímo
ukázkový brejk, který začal u vlastního
brankáře, Šesták našel před brankou
volného Janča, který jen míč usměrnil
do odkryté branky - 0:4. Mnohem větší kvalita týmu zpod Vysokých Tater na
míči byla zřetelná i u poslední branky
zápasu. Zprvu jakoby pokažený centr
z přímého kopu vrátil Gallovič před
branku a Hric jen doklepl míč do odkryté branky - 0:5.
Závěrečná snaha Prostějova aspoň
o čestný úspěch skončila naprázdno.
Šteigla opět vychytal brankář Popradu,
Rus mířil po rohovém kopu mimo.
Dorostenec Marek, který střídal na posledních šest minut Jíchu, aspoň udržel
čisté konto.
Statistiky z utkání najdete na straně 18
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Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Výsledkově zápas dopadl špatně, to mě mrzí, protože jsme mohli dát jeden
nebo dva góly. Prvních dvacet minut jsme kontrolovali hru, byli jsme lepším
mužstvem. Propastný rozdíl mezi námi a Popradem byl v zakončení, takhle
se nedá hrát. Soupeř dohrál všechny gólové příležitosti, které si vypracoval,
zatímco my je neproměnili, přitom jsme jich měli dost. V druhém poločase
jsme prostřídali šest dorostenců, v té době byl už zápas rozhodnutý a těžko se
s ním dalo něco dělat. Herně jsme se soupeři někdy do sedmdesáté minuty
vyrovnali, zlomily nás góly, které Poprad dal a my ne. Bohužel nám chyběl
koncový hráč, který by zúročil kvalitu, kterou jsme do ofenzivy dali.“

FRÝDEK-MÍSTEK V závěrečném zápase skupiny „D“ zimní
Tipsport ligy narazili fotbalisté
1.SK Prostějov na domácí. Karty
byly rozdány jasně: domácím stačila k postupu remíza, Prostějov
by musel zvítězit o těžko uvěřitelných šest branek. Přestože Kroupa poslal Hanáky do vedení, odvezli si z pomezí Moravy a Slezska
porážku 1:3.
Hned v první minutě prověřil Mihálka v domácí brance centrem
Koudelka a byl z toho roh. Ten to
zkoušel ještě několikrát, ale bez valné odezvy ve vápně. Té se ostatně
nedostalo ani přízemnímu centru
Duvala na druhé straně. Po necelé čtvrthodině hry našel Hirsch
centrem ideálně Kroupu a ten hlavičkou do protipohybu brankáře
otevřel skóre - 0:1. Mihálek se pak
protáhl po další vydařené technické
střele pod břevno, domácí Bala po
centru Biolka nemířil přesně. Koudelkův průnik do šestnáctky hasil
strážce domácí svatyně. Ještě před
vypršením půlhodiny hry však bylo
přece jen srovnáno. Biolek zprava
posunul míč Krčulovi, ten našel
lépe postaveného Šumského, který příležitost neprováhal - 1:1. Do

poločasu si ještě Pančochář vytvořil
dobrou pozici, ale netrefil prostor
branky, Koudelka z otočky jen vyzkoušel pozornost Mihálka.
Po změně stran pálil Píchal z hranice
velkého vápna těsně mimo branku.
Po osmi minutách druhé půle Bala
důrazem vybojoval míč a Hruška vystřelil přesně k levé tyči - 2:1.
V dalším průběhu zlobil na hrotu
domácích Varadi, k zakončení jej ale
hostující obrana nepustila. Šest minut před koncem po rohovém kopu

MFK FM
1.SK PV

0:5

vrátil Varadi míč před branku a Honiš jej dopravil za Jíchova záda - 3:1.
Z protiútoku mohlo eskáčko vstřelit
kontaktní branku, na centr Zapletala
skákali Kroupa i Šteigl, míč ovšem
skončil pouze na břevně.
Statistiky z utkání
najdete na straně 18
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Oldøich MACHALA – trenér 1.SK Prostìjov:
„Odehráli jsme velmi dobré utkání, které na zimní poměry přineslo solidní kvalitu. Vedli jsme 1:0, ale pokazili jsme si zápas sami. Udělali jsme
dvě hrubé chyby, kdy stačilo pouze odkopnout balón. Soupeř toho
samozřejmě dokázal využít, třetí branku jsme dostali po nepovedené
střele, zatímco my neproměnili dvě tutové šance. Nejvíce mrzí fakt, že
dostáváme branky ze situací, které nelze klasifikovat jako gólové. Tohle
musíme zvládnout, jakmile se s tímto vypořádáme, budeme zápasy vyhrávat. Vidět byli zkušení hráči, Kroupa si odvedl svoji práci, Pančochář hrál
uprostřed hřiště dobře do šedesáté minuty, pak už ubývaly síly, protože
dlouho netrénoval. Účast v Tipsport lize hodnotím celkově kladně, i když
jsme dva zápasy prohráli. Opakuji, mrzí mě situace, kdy za vedení nebo
remízového stavu nabídneme soupeři situace, které zprvu nejsou gólové,
pak podle toho vypadá výsledek. Příští týden potrénujeme kondici, poté
plynule přejdeme na taktickou přípravu.“
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FRÝDEK-MÍSTEK
Vzhledem
k počáteční absenci několika
zkušených hráčů si Aleš Rus na
začátku přípravy opět užívá postu
stopera. Za parťáka měl kromě
Martina Suse třeba i nadějného
Martina Popelku. V některých
fázích zápasu středečního zápasu proti Popradu ale o užívání si
nešlo hovořit, oba stopeři si vyříkali věci se spoluhráči přímo „na
place“...
Prvníchdvacetminuthrálotakřka
jediné mužstvo, v tom okamžiku jste
asi nečekali takový obrat?
„To opravdu ne. Zpočátku zápas vypadal úplně super. Říkali jsme si, že
by se zápas měl dát i vyhrát, vždyť
jsme soupeře k ničemu nepustili.
Branky nás zpomalily, ale i pak jsme
se ještě po zbytek poločasu do jejich
vápna dostávali a šance měli. Bohužel mi připadá, že někteří hráči, kteří
nejsou v zápase od začátku, se při
střídání už do něho nedostanou. Je
to škoda. Po střídáních náš výkon
úplně umřel.“

 V některých momentech jste se
vy stopeři hodně zlobili na své spoluhráče vpředu...
„Bylo prostě vidět, že ve druhém poločase měl náš výkon klesající tendenci a zezadu je to vidět nejlíp. Když dostaneme
branky kvůli tomu, že se někdo bojí hrát
nebo se zodpovědně nevrátí nebo nedodrží, co před chvílí avizoval, to se pak můžete zbláznit. Samozřejmě si to vyříkáme
na hřišti a tam to zůstane, ale člověku to
jde na nervy, když viděl, že se soupeřem
jde hrát, a pak dostaneme takové góly!“
 V ofenzivě takřka zoufale chyběl
koncový hráč, vidíte v tomto příčinu
nuly na kontě vstřelených branek?
„Chtělo to možná víc střelby, nevím.
Fakt je, že stále nehrál Karel Kroupa,
který je typický zakončovatel. Jsme na
něj zvyklí hrát jako na vysokého hráče,
nicméně šancí bylo tolik, že to mrzí.
Možná by to s trochou nadsázky chtělo
takového sobce, který to vezme na sebe
a gól dá, přestože mu třeba čtyřikrát
vynadáme za přílišnou individuálnost.
Přijde mi, že to chceme pořád vyšperkovat až do prázdné brány.“

Foto: Josef Popelka

 Jak jste vnímal konfrontaci se
slovenským fotbalem?
„Na soupeři bylo vidět, že disponuje
několika kvalitními zkušenými hráči.
Šesták s Kopúnkem hráli na šampionátech, bylo vidět, jak si pohlídali
závěr zápasu, s mladými dorostenci
jsme v závěru lítali jak janci. My běhali
od ničeho k ničemu a Poprad si zahrál
báčko.“ (hořký úsměv)

FRÝDEK-MÍSTEK Po nepříjemném zranění v šlágru podzimu
ve Velkém Meziříčí zažil brankář
Filip Jícha dlouhý zápasový výpadek. Není divu, že teď odchytal
prakticky všechny zápasy, aby se
opět dostal do specifického brankářského prostředí. Večerník
se zajímal, jak se po uplynulých
dvou týdnech cítí.
 Po léčení zranění a dlouhodobém výpadku máte za sebou čtyři
utkání ve dvou týdnech. Jak jste
je zvládl?
„Není to ještě úplně ideální, léčba
zranění byla přece jen dlouhodobá.
V průběhu rekonvalescence jsem se
musel vyvarovat otřesů, čímž jsem
nemohl trénovat jako brankář, maximálně jsem mohl cvičit nebo běhat.
Po tomto stereotypu je to v bráně úplně něco nového. Musím si na to zvykat, ale je dobře, že jsem do přípravy
naskočil rovnýma nohama, zápas od
zápasu se cítím lépe. Není to ale pořád ještě ono, fyzicky se cítím dobře,
ale v prostoru brány je to prostě jiné.“

 S výjimkou Valašského Meziříčí jste čelili kvalitním soupeřům, jak jste podle vás zápasy
zvládli?
„Nikdy jsme nepředvedli vyloženě
špatný výkon, ale soupeři nás trestali za
naše chyby. Tohle jsme my nedokázali.
Se Sigmou to pochopitelně bylo něco
úplně jiného, tady byl velký kvalitativní
rozdíl a my se většinou bránili, ale s Popradem se dalo hrát, jenže po našich
chybách padly branky a pak už je těžké
něco se zápasem udělat. Hra ale výsledku neodpovídala, stejně tak dnes.
Podle mě jsme možná měli i trochu víc
ze hry v kvalitním utkání, ale zase jsme
na rozdíl od soupeře šance nedotáhli
do konce.“
 Jaké je tedy poučení z premiérové účasti v Tipsport lize?
„Stručně shrnuto: herně dobré, ale
je nezbytné to přetavit ve výsledek. Zkušenosti jsou parádní, byli
jsme konfrontováni s lepšími týmy,
s kterými musíme hrát, abychom si
zvykali na vyšší kvalitu, chceme-li
pomýšlet na postup.“

Foto: Josef Popelka

 Máte teď dva týdny zápasovou
pauzu, jakou přípravu od nich
očekáváte?
„Předpokládám, že se zaměříme
na kondiční přípravu, rozvoj síly
a rychlosti, prostě zlepšení fyzičky.
Měli jsme hodně zápasů, teď si od
nich dáme zase chvíli pauzu. Ve
Vyškově by tahle příprava měla být
znát.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU PLÁNY NA BOJ O ŠESTKU

DOSTALY VELKOU RÁNU

JON-CHRISTOPHER FULLER

Nejnebezpečnějším hráčem v dresu Olomoucka pro
opavské obránce byl americký křídelník, který téměř
neslezl z palubovky. Na hřišti chyběl pouze šest
sekund a přes horší procentuální úspěšnost nastřádal 22 bodů. Na čtvrtý double-double dosáhl díky
deseti doskokům. Opět byl dobrý i ve sbírání
faulů a díky tomu střílel devět trestných hodů, z nichž sedm proměnil. Jedinou vadou
na kráse byly čtyři ztráty.

FILIP
ŠEPA

PROSTĚJOV Prohrát s týmem, který
v dosavadním průběhu sezóny ztratil
pouze šest zápasů, není ostuda. Domácí
porážka s Opavou přesto znamená pro
basketbalisty Olomoucka velkou komplikaci. Čtyři kola před koncem se totiž
propadli v tabulce Kooperativy NBL na
osmé místo, přičemž na postupovou
příčku ztrácí jednu výhru.
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Původní zpravodajství
pro Večerník
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RYCHLÝ

Køemenùv
   
Prostějov (lv) - Po příštím ligovém kole by už mohl začít s tréninkem Michal Křemen, jehož
zkušenosti chybí basketbalistům
nováčka nejvyšší soutěže od poloviny prosince minulého roku.
Naposledy se představil v utkání
v Kolíně, pak ale hráče vyřadilo nepříjemné zranění. „Je to natržené
lýtko. Pauza je docela dlouhá, ale
od příštího týdne se snad zapojím
do přípravy,“ uvedl zkušený lídr,
který přišel před sezónou z Brna
a od prvního kola plnil roli kapitána. O nasazení do ostrého zápasu
nechce bývalý reprezentant zatím
spekulovat, přestože by rád nastoupil na palubovku co nejdříve.
„Svalové zranění je vždy citlivé.
Nebylo by dobré návrat uspěchat.
Lýtko chce svůj čas. Ale snad už to
nebude trvat delší dobu,“ přeje si
Křemen.

Hráèe èeká
cesta do Tatranu
Prostějov (lv) - V ostravské hale
Tatran se basketbalisté BK Olomoucko pokusí v dalším kole zaokrouhlit počet ligových výher v sezóně na deset. Utkání se bude hrát
27. ledna od 17:30 hodin. Domácí
Nová huť je zatím předposlední
s bilancí šesti výher a dvanácti
porážek. Hned pět úspěšných
výsledků si na své konto připsala
na domácí palubovce. „Ostravská
hala je velice specifická. Neznám
tým, kterému by se v ní hrálo
dobře. I to je důvod, proč nás nečeká nic snadného. Nová huť má
ve svém středu několik dobrých
střelců, kteří mají dlouhodobé
průměry přes deset bodů. S tím se
musíme vyrovnat. Potřebujeme je
zastavit, nedopustit, aby se dostali
do herní pohody. To bude z pohledu konečného výsledku hodně
důležité,“ předpokládá trenér reprezentantů Olomouckého kraje
Predrag Benáček.

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


basketbal

„Pochopitelně jsme chtěli vyhrát. Vzhledem k losu to
byl pro nás hodně důležitý duel. Bohužel se nám to
nepodařilo,“ uvedl zklamaný kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček, podle něhož střetnutí nevyšlo

zahraničním akvizicím. „Pod své možnosti zahrál
Darko Čohadarevič, Filip Šepa i Charles Mitchell.
Jan Močnik dal nějaké body až v závěru, kdy bylo
o výsledku rozhodnuto. Jistě, měli jsme v týdnu problémy s virózou v kabině, ale to nemůžeme brát jako
omluvu. Měli jsme šanci přiblížit se k postupu do
skupiny A1 a to jsme nevyužili,“ uznal Benáček.
O umístění v horní polovině tabulky po základní části stále reálně usiluje osm týmů. Na
dva se nedostane. Podle kouče Opavy Petra
Czudka není však tato meta z pohledku konečného výsledku v celé sezóně úplně rozhodující.
„Jsou na to různé názory. Je otázkou, který je
ideální... Ve skupině A1 můžete jít od porážky
k porážce a to nikomu nepomůže. Oproti tomu
ve skupině A2 můžete vyhrávat a jít do vyřazovací
část ve velké pohodě a na vítězné vlně. To může
být hodně důležité, protože play-off je úplně jiná
soutěž,“ nabízí svůj pohled Czudek, bývalý plejer

LUDĚK
JUREČKA
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Z pohledu ofenzivy patří nováček mezi nejlepší
PROSTĚJOV Ligový nováček se sice v tabulce
Kooperativa NBL pohybuje ve vyrovnaném
středu tabulky, přesto si za několik měsíců
získal pověst velice kvalitního týmu z pohledu ofenzivy. Odpovídají tomu i individuální
tabulky. Mezi desítkou nejlepších střelců jsou
hned dva zástupci BK Olomoucko - čtvrtý Jon
Christopher Fuller a pátý Charles Mitchell.
„Dopředu opravdu většinou hrát umíme. Když
budeme hodnotit výhradně ofenzivu, podařilo

se nám složit velice zajímavý tým. S útokem
problémy nemáme,“ uznává trenér Predrag Benáček.
Do žebříčku rekordů sezóny se výrazně zapsal Fuller. Jindřichovu Hradci dal třiatřicet
bodů, což je třetí nejlepší výkon od začátku ročníku, sedmé místo mu zajistilo jednatřicet bodů
v souboji s Brnem. Rovných padesát bodů v koeficientu užitečnosti z 13. ledna, kdy zářil na
palubovce Lvů, je rovněž sezónním maximem.

„Když má den, je ho plné hřiště,“ míní kouč Benáček.
Lídrem mezi rozehrávači je Jan Močnik. Průměrně rozdá sedm asistencí, se třinácti přihrávkami drží i rekord ročníku. Tolik asistencí nasbíral
hned dvakrát - proti Ostravě a v utkání s Děčínem.
„Jan přišel s tím, že bude jednička na rozehrávce
a to plní. Umí prodat své velké zkušenosti. Navíc
obvykle nemá problém vzít na sebe zodpovědnost
při zakončení,“ hodnotí svého svěřence kouč.

www.vecernikpv.cz

Problémem je ale stále obrana, i když se od začátku ročníku zlepšila. Pouze dva týmy dostaly
od soupeřů celkově větší počet bodů. Předposlední Ostrava a poslední Jindřichův Hradec.
Sedmkrát dostal nováček od soupeřů přes devadesát bodů, doma s Děčínem to přesto stačilo
na výhru. „Víme, kde je náš problém. Platí, že
základem úspěchu je defenziva. Pod vlastním
košem máme rezervy,“ uvědomuje si Predrag
Benáček.

Proti Opavě basketbalisté ani jednou nevedli
BK OL
BK OP

71:97

PROSTĚJOV Basketbalisté BK
Olomoucko utkání osmnáctého
kola Kooperativa NBL nezvládli.
S Opavou prohráli na domácí půdě
vysoko 71:97, když v sobotním odpoledni podali jeden z nejhorších
výkonů v sezóně a ani jednou se nedostali do vedení.
Domácí měli naprosto katastrofální
vstup do utkání a první body dali až za
stavu 0:10. Dvouciferné vedení držela
Opava téměř celou čtvrtinu. Hanáci

jim k tomu výrazně pomohli, když
v pěti případech ztratili míč a dovolili
soupeři šest útočných doskoků. V 8.
minutě už Olomoucko prohrávalo
10:26 a pomohly mu až dvě trojky
v řadě. Přesto po první části domácí
prohrávali 16:28.
Od dalšího rozehrání se však zlepšili na
obou polovinách palubovky a po koši
s faulem Norwy na 24:31 a v 15. minutě svítil na ukazateli skóre dokonce stav
30:33. Na rozdíl jedné střely z dálky se
dostali ještě v jednom případě, v závěru
poločasu ale na chvíli vypadli z rytmu
a po dvaceti minutách prohrávali 38:45.
Snahu o obrat Slezané razantně odmítli hned zkraje třetí čtvrtiny. Po třech

minutách natáhli své vedení na třináct
bodů a dostatečný odstup si drželi
i v dalších minutách. V závěru čtvrtiny
hostům výrazně pomohl Kouřil. Osmi
body v řadě natáhl opavský náskok na
69:52 a prakticky sám určil vítěze. Deset minut před koncem Olomoucko
prohrávalo 52:73 a bylo bez šance na
úspěch.
V závěru se marně svěřenci Predraga Benáčka snažili alespoň o korekci
skóre. V pohodě hrající basketbalisté
Opavy si půjčovali míč a z trojky se
trefil prakticky každý, kdo zvedl míč.
(lv)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Českého poháru najdete na straně 18

 

NA TISKOVCE...
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„Opava vyhrála naprosto zaslouženě, byla dominantní po celý zápas. Naši
hráči byli pod tlakem. Mysleli na důležitost zápasu a nezvládli to. Když nám
cizinci neodehrají alespoň průměrný zápas, nemůžeme myslet na úspěch
s takovým soupeřem jako Opava. Měli jsme problémy s útočným doskokem protivníka, který hraje prakticky bez pivotů a jen do poločasu získal
pod naším košem patnáct míčů. To je docela ostuda...“
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„Rozhodl vstup do utkání. Olomoucko nás v lize nachytalo doma a měli
jsme co oplácet. Byli jsme chytřejší a důraznější. Domácí pochopitelně ani
ve chvíli, kdy prohrávali o šestnáct bodů, utkání nezabalili, věřil jsem ovšem,
že se naše energie projeví a to se stalo ve druhém poločase. Natáhli jsme
náskok a pak hráli v pohodě. O tom vypovídá čtrnáct trojek a přes padesát
doskoků. To jsou na venkovní zápas výborná čísla.“

„Nehledali jsme chyby u sebe,“

uznal po porážce Novák

PROSTĚJOV Jako člen zahajovací sestavy podal Martin Novák a blýskl
se blokem a přidal i dvě asistence a tři doskoky. Po porážce byl však
pochopitelně zklamaný. Cítil, že tým neodvedl dostatečně kvalitní výkon. „Hlavně v obraně jsme měli problémy. Opavě jsme dovolili hodně
doskoků. Jde to především za námi, za vysokými hráči,“ popsal hlavní
příčinu porážky Novák.

původní rozhovor

začal hledat chybu u někoho jiného. Místo
toho abychom se každý kopl do zadku

pro Večerník a začal s tím hledáním u sebe... Ztratili jsme

Ladislav VALNÝ
více informací



Foto: www.bkolomoucko.cz

prostějovských Orlů a momentálně šéf střídačky
opavského celku.
BK Olomoucko by se více líbila možnost bojovat o další body s nejlepšími soupeři. Jakou
mají šanci, naznačí další dva zápasy na venkovních palubovkách. „Prostředí hraje velkou roli,
ale stejně bude rozhodovat náš výkon. Musí být
od všech špičkový. Jedině tak máme šanci,“ míní
Benáček před sobotním soubojem na palubovce
Nové huti Ostrava.

   

 Jak jste viděl začátek zápasu, kdy jste
rychle prohrávali 0:10 a dostali soupeře
do pohody?
„Měli jsme představu, že to bude úplně naopak. Že 10:0 povedeme. (hořký úsměv) Najednou to nebylo podle našich přání a každý

zápas už na začátku.“
 Opava nemá vysokou sestavu, přesto
už do poločasu získala patnáct útočných
doskoků. V čem byl problém?
„Kochali jsme se střelami, místo toho, abychom odražené doskakovali. Není přece
možné, aby si soupeř třikrát doskočil nepřesnou střelu a počtvrté dal trojku. Jindy

si Šiřina doskočil vlastní nepřesnou trojku.
Tato akce šla třeba za mnou. Byla to moje
chyba.“
 Nesvazovala vás důležitost utkání,
které vás mohlo přiblížit k postupu do
skupiny A1?
„V kabině jsme se bavili o tom, že je to hodně důležitý zápas. I o tom, že by nám výhra
hodně pomohla. Ale nevím, jestli se to pod
výkon nějak podepsalo.“
 Tým čeká série zápasů na půdě soupeřů. Můžete v nich napravit porážku
s Opavou?
„Záleží jenom na nás, můžeme i venkovní zápasy vyhrávat. Už jsme to ukázali
v několika případech. Půjdeme za tím.
Za body i postupem do skupiny A1. Je to
náš cíl.“

Pondělí 22. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Korfbalisté s Budějovicemi nehráli, Volejbalistky OP  F +

zápasy odložila marodka soupeře
PROSTĚJOV Sobotní odpoledne
mělo v hale RG a ZŠ města
Prostějova ve Studentské ulici
patřit špičkovému korfbalu. Jenže
tomu tak nebylo. Naplánované duely 7. dvoukola extraligy dospělých
ČR 2017/2018 mezi Prostějovem
a Českými Budějovicemi zrušila
nemoc v jihočeském celku, která
vyřadila většinu tamních členů
hráčského kádru.
Plejerky a plejeři SK RG si tak místo
důležitých střetnutí o druhé místo
v tabulce znamenající postup do
finále alespoň zatrénovali. A také se
společně rozloučili s hostující nizozemskou posilou Natasjou Ter Veer,
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jež se vrací domů do Holandska.
„Moc ti děkujeme! A v našem klubu
budeš vždy vítaná,“ objevil se na
Facebooku ergéčka vzkaz směrem
k odcházející zahraniční akvizici.
Co se týká dvojutkání proti
Budějovicím, jeho náhradní termín
teprve bude určen po vzájemné
dohodě obou soupeřů i s vedením
Českého
korfbalového
svazu.
Normálně podle plánu se v sobotu
" 

odehrály mače Brna se Znojmem a ne
moc příznivou zprávou je, že kolektiv
z města okurek dokázal na půdě favorita jednou zvítězit. Tím pádem se za
třetí Hanáky dotáhl na rozdíl jediného
bodíku, čímž zápolení minimálně o extraligový bronz bude zase o něco těžší.
Souboje 15. a 16. dějství soutěže
prostějovská parta každopádně absolvuje 10. února právě ve Znojmě.
(son)
Půjde o klíčové střety!

¤ ¥  ;fxw w £ w¦j  

1. Brno
2. Č. Budějovice
3. Prostějov
4. Znojmo

11
7
3
3

1
0
2
1

2
5
7
10

250:204
218:211
194:215
203:235

23
14
8
7

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
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Nalistujte stranu 6 dnešního vydání

PROSTĚJOV Měl to být dvojzápas
poslední reálné šance zvednout se,
ale žádnou naději nepřinesl. Právě naopak. Volejbalistky TJ OP
Prostějov coby tým uzavírající na
desáté příčce tabulku skupiny C ve
2. lize žen ČR 2017/2018 podlehly
v 21. i 22. kole na vlastním hřišti
devátým Šlapanicím, aniž by získaly jediný bodík.
Pro oživení možnosti zachránit
soutěž bez nutnosti baráže přitom
Hanačky nutně potřebovaly nad papírově nejpřijatelnějším soupeřem
dvakrát zvítězit. Místo toho hned X     ?  #     O   = )  
* @"_      !
Foto: Marek Sonnevend
v prvním utkání tahaly za kratší konec herního provazu a neuspěly 0:3 vec jedenáct bodů, za dalšími dvě- jich přitom samy získaly pouhých
(-19, -16, -23), když po dvou hladce ma celky Šlapanicemi i Vsetínem devět. Tím pádem je nabíledni, že
ztracených setech těsně nevyšla ani zaostávají o bodů patnáct. Dosud ač do konce sezóny zbývá ještě vysnaha zdramatizovat mač v koncovdatná porce čtrnácti střetnutí, dofj ¥  ;(
ce toho třetího.
stává se přímá záchrana druhé ligy
 fxw w
Zklamání se promítlo do odvety,   ffj   do roviny pouhé teorie. A omlazekterá byla ze strany ópéčka úvod- 1. Opava
ný kolektiv TJ bez největších opor
57
ní dvě sady velice špatná. Až dílčí 2. Nový Jičín
předchozích let nemine s vysokou
55
jednociferný debakl 9:25 domácí 3. Ostrava B
pravděpodobností buď kvalifikace
47
družstvo vyburcoval ke zlepšení, 4. Kylešovice
o udržení třetí nejvyšší české soutě47
díky čemuž se povedlo urvat třetí 5. Juliánov
že, nebo rovnou sestup do krajské27
26
dějství. Leč vzápětí brněnský sou- 6. Odry
ho přeboru.
24
bor opět přidal a bylo po zápase po- 7. Vsetín
V dalším dějství zajíždí volejba8. Šlapanice
24
měrem 1:3 (-18, -9, 22, -17).
listky OP na palubovku favori20
Prostějovské ženy teď ztrácejí na 9. Bílovec
zovaného Nového Jičína, kde se
10.
OP
Prostějov
9
nejbližšího souseda v pořadí Bílohraje v sobotu 27. ledna. (son)
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Mezi poslední šestnáctou je také
Karolína Plíšková. Ve 3. kole ale
musela o postup tvrdě bojovat
s Lucií Šafářovou. Svoji oddílovou
kolegyni těsně porazila. „Po celý
turnaj se zatím můžu spolehnout
na servis, což je pro mě klíčový
úder. Hrát proti krajance je vždy
těžké, s Luckou ale zůstaneme kanavíc trvalo pouze sedmdesát mi- marádky i po zápase,“ prohlásila
nut. „To je snad můj rekord,“ smála Plíšková.
se tenistka, která je zvyklá na mno- Mezi muži zůstal ve hře pouze Tohem delší bitvy.
máš Berdych. Na prvním grand-

MELBOURNE, PROSTĚJOV Hned tři čeští tenisté se dostali do
druhého týdne Australian Open a ve všech případech se dá hovořit i o reprezentantech prostějovského klubu. Osmifinále si
zahrají (-li) Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Tomáš Berdych.
Všichni tři se v posledních dvou sezonách podíleli na titulech
TK Agrofert v extralize smíšených družstev. Zatímco Berdych už
má zápas v tuto chvíli za sebou, na prestižní souboj Plíškové se
Strýcovou dojde kolem pondělního poledne.
Strýcová zatím v turnaji neztratila
ani set a ve velké pohodě splnila
roli nasazené dvacítky. Její poslední utkání s Američankou Peraovou

F@//; ;  

MELBORNE, PROSTĚJOV Lucie Šafářová má
stále šanci, že na Australian Open obhájí triumf ve
čtyřhře, což se jí povedlo loni po boku momentálně
zraněné parťačky Mattekové-Sandsové. Letos hraje
s Barborou Strýcovou a v průběhu tří zápasů česká
dvojice ztratila jediný set.
„Zatím nám to vychází, vzájemně se doplňujeme a je to
pro nás zábavné. Lehkost na kurtu je vidět. Zkusíme se
dostat co nejdále. Zjišťujeme, že můžeme hrát vyrovnaně s každou dvojicí,“ raduje se z dosavadní bilance
Šafářová.

Čistě český pár se představil také v pavouku mužské čtyřhry. Jiří Veselý společně s Romanem
Jebavým ale nedokázali přejít přes první kolo,
když po vyrovnaném průběhu ztratili utkání
se švédsko-chorvatskou dvojicí Lindsted Skugor.
V pavouku byla i Kristýna Plíšková
po boku Chorvatky Vekičové. Společně přešly první kolo, ve druhém
jim ale vystavily stopku mladé
Rusky.
(lv)

slamu ukazuje, jak je pro něj důležité zdraví. Bez omezení hraje
uvolněně, přestože neměl úplně
snadný los. Přesto ve třetím kole
naprosto zdemoloval dvanáctého
nasazeného Del Potra z Argentiny, kterému dovolil pouze osm
gamů. „To jsou přesně ty okamžiky,
kvůli kterým vstáváte každý den na
trénink, nebo se taháte v případě potřeby po doktorech. Cítím se dobře,
dobrý je i můj tenis. Navíc si myslím,
že jsem schopen hrát ještě lépe,“ popsal své aktuální pocity Berdych.
V průběhu prvního týdne do zápasů v hlavní soutěži zasáhlo osm tenistů a tenistek
s prostějovskou historií.
Václav Šafránek po úspěšné
kvalifikaci nestačil na Jiřího
Veselého, ten zase ve druhém
kole prohrál s Francouzem
Mannarinem ve čtyřech
setech. „Bojoval jsem,
co to šlo. Škoda druhého
setu, který se rozhodoval až ve zkrácené hře.
Snažil jsem se utkání otočit a vyhrál třetí set, stál mě
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PROSTĚJOV Hanácké derby mezi hokejisty Prostějova
a Přerova, to je pokaždé velká
událost. Ve středu 17. ledna se
oba nesmiřitelní sokové utkali
v rámci 40. kola WSM ligy mužů
ČR 2017/2018 a šlo o podívanou,
na niž se dlouho nezapomene.
Především díky desetigólové
kanonádě, po které Jestřábi
oslavili slastný triumf 6:4.
Arcirivala dokázali porazit teprve podruhé za posledních deset vzájemných soubojů a premiérově během
aktuální sezóny. Po vyrovnané úvodní třetině borci LHK razantně udeřili
mezi 36. a 42. minutou, kdy čtyřmi
slepenými góly utekli do rozhodujícího trháku. V součtu s předchozí
vyrovnávací trefou vlastně otočili
vývoj z 0:1 na 5:1! Následně však
polevili a Zubři dotáhli až na rozdíl
jediné branky, aby v závěru jen tak
tak nevyrovnali.

„Soupeř ukázal, že má obrovskou
sílu. My jsme do zápasu vstoupili se
zbytečným respektem a do hry nás
paradoxně dostaly vlastní chyby, které
hosté nevyužili. A naopak jeden gól
inkasovali. Za stavu 5:1 začali někteří
hráči své umění přetvářet, jakoby měli
zítra jít do NHL. Tohle se mi opravdu nelíbí, stalo se to poněkolikáté
v ročníku a určitě se k tomu ještě
vrátíme. Nicméně klukům děkujeme
za tři získané body a fanouškům za
skvělou kulisu,“ shrnul trenér ptačí
letky Jiří Vykoukal.
Radost z pokoření krajského protivníka vydržela přesně tři dny, než
prostějovský tým vyjel do Litoměřic.
Na ledě Kališníků totiž bez dua
zraněných opor Starý + Rudovský
podlehl 1:3. „Zápas se divákům musel
líbit. Oba celky si během něj vytvořily
mnoho gólových šancí a brankáři
podali výborné výkony. My jsme
šest minut před koncem udělali vel-

kou chybu a ta nás připravila o body,“
zhodnotil Vykoukal dílčí ztrátu.
Jestřábí letka po ní klesla na šesté
místo tabulky těsně za Slavii Praha,
zatímco čtvrtý Přerov je daleko čtyři
body a třetí Kladno šest. Klíčový
ovšem je hlavně náskok na devátou
příčku, ze které se již nepostupuje do
play-off. A ta nadále činí bezpečných
dvanáct bodů.
Průběžné vedení si přitom upevnily České Budějovice fotbalovým
udoláním Litoměřic 1:0 a alespoň
bodíkem urvaným za prohru 3:4
po nájezdech v pražském Edenu.
„Jsem přesvědčený, že jsme na Slavii měli zvítězit. Ale ztroskotali jsme
v proměňování šancí a měli určité
výpadky, jež domácí potrestali.
V nájezdech se pak už jen čekalo, co
bude,“ lapidárně konstatoval asistent
lodivoda Motoru Luboš Rob. Za
Jihočechy patří druhá pozice dál Karlovým Varům, ačkoliv po vyplenění

Frýdku-Místku 4:0 narostlo jejich
manko na úplné čelo vinou padnutí
se Vsetínem 1:2 do čtyřbodového
rozměru. „Ztráta nás velice mrzí.
Vše pramenilo z toho, že jsme nezvládli začátek utkání a později nechali
soupeře odskočit na 0:2. Přes jeho urputnou obranu jsme se pak dokázali
prosadit pouze jednou,“ litoval druhý
kormidelník Energie Tomáš Mariška.
Naopak Valaši si mohli lebedit
nad vylepšením své pozice v zatím úspěšné snaze proniknout do
vyzařovací fáze. Osmí jsou o dva
bodíky před devátým Havířovem.
„Varům jsme přerušili dlouhou
vítěznou šňůru, kterou doma měli.
A samozřejmě jsme spokojeni, byť
štěstí se přiklonilo na naši stranu,“
uznal šéf vsetínské střídačky Jiří
Dopita. Na play-off stále myslí
kromě zmíněného AZ ještě i desáté
Litoměřice, jedenáctý Frýdek-Místek
a dvanácté Ústí nad Labem. (son)

ale hodně sil,“ popsal střetnutí prostějovský tenista.
Ani pozice nasazené hráčky nepomohla Petře Kvitové k postupu do 2.
kola Australian Open. Ve třech setech
prohrála s Němkou Petkovicovou.
„Nebylo to z mé strany nějak hrozné
utkání. Byl to skvělý, dlouhý zápas.
Škoda jen, že se po něm neraduji já.
Potřebuji zlepšit některé údery včetně servisu. Pak to půjde,“ nedělala
z porážky tragédii Kvitová. Ve stejné
fázi se rozloučila také Kristýna Plíško-

vá po porážce s Polkou Radwaňskou.
Třetí Češkou, která opustila soutěž
ve dvouhře, se stala Lucie Šafářová
po porážce s Karolínou Plíškovou.
„Bylo to vyrovnané utkání. Škoda že
se mi ve zkrácené hře první sady nepodařilo proměnit setbol. Byl to jenom jeden míček, zápas ale výrazně
ovlivnil. Ale hrála jsem dobrý tenis,
z tohoto pohledu si nemůžu stěžovat,“ řekla vyrovnaně Šafářová. (lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 18
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PRAHA, PROSTĚJOV V roce
2014 se v ruském Soči představil
tehdejší obránce Dynama Minsk
Lukáš Krajíček, nyní ho napodobí další zadák s kořeny na Hané,
sedmadvacetiletý hráč Jugry
Chanty Mansijsk.
„Když jsem se to dozvěděl, měl jsem
samozřejmě obrovskou radost. Byl
jsem akorát doma, sledoval jsem nominaci na internetu a doufal jsem, že
by to mohlo vyjít. Byl jsem strašně
rád, že to vyšlo. Pro mě je to určitě
vrchol kariéry, jedná se o olympiádu
a já si toho moc cením. Když jsem byl
malý, koukal jsem na Nagano a přál
jsem si, abych mohl taky jednou hrát
na olympiádě a samozřejmě ji i vyhrát,“ svěřil se exkluzivně pro Večerník téměř dvoumetrový obr.
Ještě pár měsíců dozadu o něčem takovém spíše snil a o svých možnostech
probít se až do finálního kádru nechtěl
příliš spekulovat. „Šance je vždy na
všechno, ale v tuto chvíli to beru tak,
že jsem byl pozvaný jen na tuto akci,
za což jsem hrozně rád. Kdyby to přišlo, byl bych rád a také pro to udělám
maximum, ale zaprvé je to daleko,
zadruhé je tu spousta dost kvalitních
hráčů,“ hodnotil na počátku listopadu
předloňský vítěz extraligy své možnosti, když byl čerstvě povolán do národního týmu pro Karjala Cup.
Severský turnaj se bývalému hráči
Prostějova, Přerova, Opavy, Be-

nátek nad Jizerou, Liberce a krátce i švédského Örebra vydařil,
Vitásek přesvědčil i na následujícím moskevském Channel One
Cupu a silnou pozici má rovněž
v týmu účastníka KHL. A protože se sportovního svátku nebudou
moci zúčastnit hvězdy z NHL, zamířila hlavní pozornost trenérů právě
směrem na východ, tři pětiny kádru
tvoří právě hokejisté z Kontinentální
hokejové ligy.
Dvojnásobný finalista nejvyšší tuzemské soutěže, který se nikdy nepředstavil v žádném mládežnickém reprezentačním výběru, je
tak na prahu dalšího velkého milníku své kariéry. Po více než dvou
stovkách extraligových startů, krátké
zkušenosti se Skandinávií i dálnou
Sibiří, téměř třech desítkách mezistátních duelů včetně dvou účastí na
mistrovství světa si může splnit sen
snad každého sportovce - startovat
na olympiádě.
Třiadvacáté zimní olympijské hry
budou slavnostně zahájeny v pátek
9. února, poté se rozběhne více než
stovka soutěží v celkem patnácti odvětvích. Samotný mužský hokejový
turnaj začne ve středu 14. února duely Slovenska s Ruskem a Spojených
států se Slovinskem, o den později se
poprvé představí i česká reprezentace, která od 13 hodin a 10 minut
změří síly s domácími Korejci. Finále se uskuteční v neděli 25. února,
kdy také dojde ke slavnostnímu zakončení celých her.
(jim)
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pùsobí v Prostìjovì od roku 1993, má vlastní smuteèní síò

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého
působení v našem městě se snaží plnit přání pozůstalých, ale
i zákazníků, kteří docházejí do
firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,
ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého sortimentu zboží a služeb Dagmar Václavková, spolumajitelka
firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.

K výrazné specialitě této pohřební služby patří vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici. „Pohřby
realizujeme ve smutečních síních
a kostelech nejen například na
Městském hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také po celé
České republice. V Mlýnské ulici
již desátým rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé
smuteční síni v úzkém rodinném
kruhu pozůstalých. K obřadům
zajistíme vše potřebné – řečníka,
kněze, hudbu, kopání a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- _* x #!5#  #%  4   #  
kromá pohřební služba působí E  *     % !
také v Kralicích na Hané, kde má provozovnu a obchod. Také zde „Naši pracovníci pravidelně proprodává pohřební zboží a zhoto- cházejí různým školením, kde zísvuje kytice k různým příležitos- kají certifikát, například i na kopání
tem.
hrobů. Firma má proškolené praTato prostějovská tradiční sou- covníky na hygienické zaopatření
kromá pohřební služba disponuje lidských pozůstatků a následně jevysoce odborným personálem. jich úpravy. Na přání pozůstalých
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upravíme zesnulé podle fotografie,
v těchto případech jde především
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
potvrzuje Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol.
Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
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r Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně po úmrtí blízké osoby!

r Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým postará, až po poradě s blízkými
nebo na doporučení důvěryhodného člověka!
r Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na poslední rozloučení máte!
r Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
r Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace všech nákladů
objednaných pohřebních služeb!
r Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby v plném rozsahu
poskytnuty!

Y   ! [7  5   4 
  6  5   
  ! =    %*  )*  x #      
)9     )*!

r Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci objednané služby
skutečně poskytnuty!
r Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!
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