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Několik desítek hasičů z devíti profesionálních i dobrovolných jednotek bojovalo od nedělního rána s rozsáhlým požárem sídla společnosti Cheops v Olomoucké ulici.

18011010072

ČTĚTE NA STRANĚ 13

Cena 17 Kč

3x foto: Michal Kadlec

Statutární město Prostějov
hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice

7(&+1,.5()(5(1767$9(%1Ì+2Ôì$'8
SURYĄNRQDJHQG\VWDYHEQtKR~íDGX0DJLVWUiWXPĨVWD3URVWĨMRYD
Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici naleznete

na internetové adrese: www.prostejov.eu
18011710095

Přihlášky je možné podávat do 4. 2. 2018
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17110811310

18011910104

18012410116
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Nové jízdní øády
už jsou na webu
Prostějov (red) - Od včerejšího dne, tj. 28. ledna, začaly platit
změny v jízdních řádech napravující největší nedostatky. Ty se
objevily ve veřejné autobusové
dopravě v Olomouckém kraji
k 1. lednu 2018. Jízdní řády jsou
nyní k dispozici na internetu. Zájemci je najdou na webu krajského
koordinátora dopravy KIDSOK,
kde najdou přehled změn. Změny
jsou zapracovány také do celostátního systému IDOS. Cestující se
mohou i nadále obracet na infolinku na čísle 588 88 77 88, případně
využít webu DopravaOK.cz

Do voleb spoleènì?
Prostějov (mik) - Na tento čtvrtek pozvaly novináře na společnou tiskovku hned tři politické
subjekty v Prostějově. Kampaň
před zářijovými komunálními
volbami tak zřejmě již začala. Zajímavé ale je, že na konferenci chtějí pronést společná prohlášení jak
Změna pro Prostějov a Piráti, tak
i TOP 09! Chtějí tím něco naznačit už teď?

Neradujme se
pøedèasnì
Prostějov (mik) – Nejedná se
v posledních letech o nic výjimečného, ale potěší to. Skutečnost, že
příroda se doopravdy zbláznila,
můžeme pozorovat na mnoha
místech Prostějova. Někde kvetou
kočičky a dokonce sněženky, za
Lidlem v ulici Újezd už mají pupeny okrasné sakury. Neradujme
se ale předčasně, zima v žádném
případě ještě ani zdaleka neodevzdala vládu jaru!

www.
vecernikpv.cz

FOTO Pane

VEÈERNÍKU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Situace s parkováním
v Olomoucké ulici je prachbídná, to víme všichni, kdo zde bydlíme nebo pracujeme. A tak se každý snaží, jak může,
aby urval svoje místečko. Přímo před
okny Večerníku jsme na miniparkovišti
před vchodem do domu našich sousedů spatřili v sobotu večer opravdovou
raritu. Tři osobní vozy odstavené na minimálním prostoru nabídly poučení, jak
lze parkovat i v nouzi. Otázkou však je,
jak se řidič jednoho z vozidel dostal ven?
Nějak určitě, protože jsme ho uvnitř nenašli... Klobouk dolů, šofére!

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTĚŠILO...
Zelený dárek pro město. Nebývá to
zvykem a žádná firma to ještě v Prostějově neudělala. Společnost Toray
nabídla magistrátu, že na své náklady vysadí v ulici Josefa Lady poblíž
nemocnice novou alej, podle všeho
lipovou. Dárek za desítky tisíc korun
je pozoruhodný i v tom, že stromy
vysadí sami pracovníci této firmy.

řidiči,
KUDY
VEN?

CO NÁS UDIVILO…
Zpitý pracovník úřadu. To se hned
tak nevidí, ale v Bedihošti se politováníhodná událost bohužel stalo realitou.
Pracovníka zdejšího obecního úřadu
přistihli policisté za volantem malotraktoru při úklidu sněhu totálně opilého.
Řidič nadýchal bezmála tři promile alkoholu. Starosta Zips je zlostí bez sebe,
opilce zřejmě čeká vyhazov.
Foto: Michal Kadlec

Agentura Do komunálek vstupuje i Strana kuřáků
A je to potvrzeno! Už vloni Agentura
Hóser zaznamenala stoupající tendenci při růstu členů nové politické
strany v Prostějově, a sice Strany kuřáků. V současné době už její členská
základna čítá 8 654 lidí, což nemá
ani v celostátním měřítku vládní
hnutí AGROANO Andrejka Kakiše.
„Už v loňském roce jsem tvrdil, že
budeme mohutnou stranou a výrazně zasáhneme do politického,
společenského i sportovního života

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

•• Pondělí ••
To měl ale pech! O zadržení celostátně hledaných osob na území Prostějova se dozvídáme často. Strážníci ale první den v týdnu lapili zatoulaného
cizince a podržte se, stalo se tak přímo pod okny sídla státní policie v ulici
Újezd. Zřejmě si holt myslel, že pod svícnem bývá tma...
•• Úterý ••
Strach vystřídalo pátrání. Zhruba pětatřicetiletá žena zvonila na zvonky
domů a domáhala se pomoci. Nevěděla, kde se nachází, a co hůř, netušila
ani, kdo je a jak se jmenuje. Přitom byla z nedalekých Krasic... To ale zjistili
až policisté poté, co požádali veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti
nebohé ženy se zdravotními problémy.
•• Středa ••
Právní džungle. Na tiskové konferenci rady města novináře nejvíce zajímalo, co je nového v kauze Manthellan. Dozvěděli jsme se, že podle konšelů smlouva na pronájem pozemků v centru města skončila a developer
se má pakovat z města. To ale nebude tak jednoduché, právní džungle
v tomto sporu je bezbřehá...
•• Čtvrtek ••
Chybička se vloudí. Karel IV. přijel do Prostějova o den dřív! Původně na
pátek avizovaná vernisáž mincí a dalších artefaktů s motivy českého krále
a římského císaře ve Špalíčku proběhla již ve čtvrtek, no nic. Chybička se
vloudila, hlavní je, že to Večerník „vychytal“.
•• Pátek ••
Sprejeři v kulturáku. Zřejmě se to stalo už dříve, ale až v tento den si Večerník všiml „uměleckého“ díla na prostějovském kulturáku. Zeď Společenského domu vyzdobila obrovská růžová malba z dílny sprejerů, kteří
zřejmě zůstanou v anonymitě. Policie alespoň nehlásila, že by někoho
chytila...
•• Sobota ••
Nic zvláštního se nestalo. Druhé kolo prezidentských voleb na Prostějovsku proběhlo bez jediného incidentu. Mnozí voliči snad jen zapíjeli svůj
žal, protože volby nepřinesly žádnou změnu. Hradním pánem totiž zůstává Miloš Zeman. Jeho přívrženci naopak slavili, oproti Praze ve slušnosti...
•• Neděle ••
Hasičům „pískli“ poplach. Od časného rána bylo horko a hasiči místo
návštěvy kostela, pouštěli svá vodní díla na maximum. Hned devět profesionálních i dobrovolných jednotek se v Olomoucké ulici pokoušlo zachránit sídlo reklamní společnosti Cheops. Škody jsou ale obrovské.

v Prostějově,“ prohlásil Wilibald
Vajgl, předseda Strany kuřáků
v Prostějově. A jak záhy potvrdil,
momentálně pracuje se svými kolegy
Jenovéfou Špačkovou a Ferdinandem Startkou na kandidátní listině pro podzimní komunální volby
v Prostějově. „Hodláme volby vyhrát,
a my je vyhrajeme! Do politiky jsme
vstoupili proto, abychom ulehčili život všem kuřákům. Ti jsou v současné
době masakrováni, lynčováni a vyháněni odevšad nekuřáckou menšinou,“ láteří místopředsedkyně Strany
kuřáků Jenovéfa Špačková.
Nový politický subjekt připravuje
v případě vítězství v komunálních
volbách mnohé změny. „Nezávisle

KRIMI
číslo

Zloději chtiví peněz už ztrácejí
veškeré zábrany. Dlužno ovšem
dodat, že jim situaci ulehčují
samotní občané, a to svojí naprostou laxností i neopatrností.
Důkazem toho všeho je případ
z minulého úterý, kdy došlo ke
krádeži peněženky s hotovostí, a
to přímo na chodbě nejmenované základní školy v Prostějově!

3 500
Hodně neopatrná tentokrát byla
mladá maminka žáka školy,
která čekala na svého syna a kočárek s mladší ratolestí nechala
bez dohledu na chodbě. Toho využil dosud neznámý zloděj, který
z volně dostupné atšky „šlohnul“
šrajtofli. A škoda? Bratru za tři a
půl tisíce korun...

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

na vládě a její protikuřácké zpupnosti hodláme v Prostějově obnovit
možnost kouření ve všech restauracích, hospodách a kavárnách. Povoleno kouřit bude rovněž žákům na
školách a také v nemocnicích, kde si
pacienti stěžuji na škodlivý sterilní
vzduch. Kuřáci si budou moci zapálit i cigaretu na radnici při různých
jednáních, neboť je prokázáno, že
nikotin má příznivé účinky na šedou
kůru mozkovou a mozkové buňky. Hodláme toho pro naše kuřáky
udělat víc, ale ostatní prozradíme
až po volbách. Počítáme s tím, že
obsadíme křesla primátora a všech
náměstků,“ kasá se předseda strany
Wilibald Vajgl.

Nová Strana kuřáků si získává své
příznivce i mezi současnou radniční koalicí. „Vždycky jsem říkal, že
zákaz kouření na radnici je blbost.
Osobně chodím kouřit potupně na
dvůr, ale s tím bude asi brzo konec.
Přestoupím do Strany kuřáků, mají
ten nejlepší volební program,“ nechal se slyšet současný náměstek primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
No, uvidíme. Letošní komunální
volby budou mít napínavý náboj
a kuřákům tak svítá naděje...
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

1 065 794

Letošní výsledek překonal v prostějovském děkanátu hranici miliónu
korun, což svědčí o velké štědrosti
dárců a obětavosti všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali.
Zároveň jde o historicky rekordní
sumu, což stojí za potlesk všem Prostějovanům, kteří se zapojili.
ZAUJALO NÁS…

JAN MIKLÁŠ

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných

Foto: Josef Popelka

Vernisáž výstavy fotografa, který si
říká „Zanfoar“ a věnuje se fotografování portrétů i přírody v okolí Prostějova, proběhla uplynulý čtvrtek
v Městské knihovně. Výstavu jeho
prací můžete navštívit v Galerii Na
Půdě knihovny až do konce března.
Čtěte na straně 23
ZASLECHLI JSME…

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.

DAVID DUNKA
se narodil 9. dubna 1983 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. ledna 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.

LUBOMÍR POLHOŠ
se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. ledna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 163 až 166
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

„PAN PŘEHNAL TO
VÁŽNĚ PŘEHNAL,
A OČEKÁVÁM OD
NĚJ OMLUVU...“
Obžalovaný Petr Polák to minulý
čtvrtek na samotný závěr přelíčení u Okresního soudu v Prostějově
shrnul trefně a výstižně
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

9/4 °C
Zdislava

Úterý

7/4 °C
Robin

Støeda

4/0 °C
Marika

Ètvrtek

4/1 °C
Hynek

Pátek

3/-1 °C

Nela a Hromnice

Sobota

0/-3 °C
Blažej

Nedìle

0/-4 °C
Jarmila
Zdroj: meteocentrum.cz
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Rozvod po italsku....

PRACOVNÍK ÚØADU MANŽELCE DAL PĚSTÍ!
CHYCEN OPILÝ!
Dcery svého otce udaly policii

SKANDÁL

V BEDIHOŠTI

EXKLUZIVNĚ
Ilustrační foto: internet

Michal KADLEC
BEDIHOŠŤ Ten sníh mu byl čert dlužen! Do pořádného maléru se dostal šestačtyřicetiletý muž z Bedihoště, který už devátým rokem pracoval pro zdejší obecní úřad. Když předminulou neděli napadl sníh,
muž se vydal pro obecní malotraktor s pluhem a začal nadílku odklízet z komunikací. Mělo to však jednu
podstatnou chybu, byl namol opilý...

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 11

➢

PROSTĚJOV Rozvod manželské
dvojice provází vždy vyhrocené
emoce. Nejinak tomu bylo také
v jedné z prostějovských rodin.
Spory mezi manžely zde vyvrcholily podle „italského“ vzoru. Muž
se nechtěl smířit s rozvodem a už
vůbec ne s majetkovým vyrovnáním. Brutálně napadl svoji životní
partnerku, policii ho však udaly
dcery, které se staly nechtěnými
svědky napadení...
Konfliktem manželů se předminulou
neděli 21. ledna odpoledne zabývali
strážníci městské policie. „Na místě
je kontaktovala oznamovatelka, která
sdělila, že došlo k fyzickému napadení mezi rodiči, přičemž její otec udeřil
svoji manželku rukou do obličeje. Příčinou útoku jsou dlouhodobě trvající
spory ohledně rozvodu a majetkového vyrovnání,“ vyjádřila se k případu Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

Nechutnou hádku s fyzickým napadením ženy sledovaly dcery obou manželů.
Ty přivolaly policisty.
Ilustrační foto

Jakmile dcery otevřely strážníkům
dveře bytu, oba manželé už byli téměř
v klidu. „Za přítomnosti hlídky na
místě nedocházelo již k žádnému protiprávnímu jednání. Lékařské ošetření
nikdo nepožadoval, nebyla způsobena
ani žádná škoda na majetku. Svědkem
sporu mezi rodiči byly jejich dcery.

Zúčastněné osoby proto byly poučeny
a celá událost byla oznámena pro podezření z přestupkového jednání proti
občanskému soužití,“ přidala Tereza
Greplová s tím, že šestačtyřicetiletý
muž se bude zodpovídat za svůj čin
správnímu orgánu a hrozí mu pokuta.
(mik)

ZAHADA ZTRACENE ZENY
PROSTĚJOV I takové věci se dějí, a mohou za to náhlé zdravotní problémy. Minulé úterý 23. ledna těsně před jedenáctou hodinou v Domamyslicích nalezena žena. Podle zjištění
Večerníku zvonila na zvonky u místních domů a žádala obyvatele o pomoc. „Ta paní vůbec nevěděla, kdo je a ani to, kde se
právě nachází,“ svěřil se jeden z mužů. Lidé kvůli potácející se
ženě zavolali záchranku a uvědomili též policii...

Michal KADLEC
DOMAMYSLICE Zatímco sanitka převezla zmatenou ženu do
nemocnice, prostějovští policisté
rozjeli rozsáhlé pátrání.
„Dnes v jedenáct hodin dopoledne
byla v ulici Na Splávku v Prostějově
Domamyslicích nalezena žena dosud
nezjištěné totožnosti. Jedná se o ženu ve
věku mezi 35 až 40 lety. Nalezená žena
nebyla zraněná, ale při rozhovoru s policisty nebyla schopná ke své totožnosti
nic sdělit,“ řekl v žádosti o veřejnou pátrací relaci v médiích těsně po patnácté
hodině odpolední František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. Jak dodal, dáma nepůsobila vůbec zanedbaným dojmem,
slušné oblečení měla čisté.

Netrvalo však ani hodinu a žádost
o zveřejnění pátrání byla ze strany
strážců zákona stažena. „Nalezená
žena byla ztotožněna, děkujeme všem
médiím,“ potvrdil konec případu František Kořínek. I přes žádost Večerníku
však nechtěl celou záležitost konkrétněji rozebírat. „Podařilo se nám paní ztotožnit a nyní je v péči lékařů,“ řekl pouze
mluvčí prostějovské policie. Ani mluvčí
nemocnice nebyla sdílnější. „Paní je
u nás hospitalizována se zdravotními
problémy. Je v péči zkušených lékařů,“
poznamenala Radka Miloševská.
Podle informací Večerníku byla uvedená žena bydlící v Krasicích ještě do
úterý naprosto zdravá, na ulici ji ale
podle všeho postihly mozkové potíže. V tu chvíli úplně zapomněla, kdo
vůbec je, nevyznala se ani v místech,
která předtím často navštěvovala...

„Nevím, kdo jsem!
“
,
I
M
E
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prosila zmatená
dáma v Domamyslicích

Totožnost této ženy policisté zjistili, dáma postižená
zdravotní indispozicí je stále
v péči lékařů. Foto: Policie ČR
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Trpaslíci a zdatný princ se v Pivíně náležitě o Sněhurku postarali.

Foto: Michal Kadlec

PIVÍN Zdařilou hereckou taškařici předvedlo sedm trpaslíků se Sněhurkou a princem na tradičním masopustním veselí„šibřinkách“ v Pivíně. Co na tom, že pánové a dáma popletli dvě pohádky
dohromady, hlavně že bylo na plese veselo!
(mik)

Tradiční reportáže z víkendových plesů čtěte na straně 27

18012310106

PROSTĚJOV Před devatenáctou hodinou minulého úterý
23. ledna chvátali strážníci
do restaurace poblíž centra
Prostějova. Měli naspěch, prali
se tam totiž hosté...
„Bylo přijato telefonické oznámení od
obsluhy restaurace v blízkosti centra
města, kde mělo dojít ke konfliktu
mezi zákazníky. Strážníci na místě
zjistili, že došlo k fyzickému napadení
mezi dvěma muži ve věku sedmatřicet
a jednatřicet let. Mladší z dvojice mužů
dal opakovaně facku tomu staršímu.
K dalším útokům již nedošlo, nikdo
neměl viditelné zranění a ani lékařské
ošetření nebylo požadováno. Jelikož
však agresor nebyl na místě schopen
hodnověrným způsobem prokázat
svoji totožnost, byl hlídkou předveden
na Policii ČR ke zjištění totožnosti,“
uvedla Tereza Greplová, tisková
společnost Městské policie Prostějov.
Státní policisté nakonec zjistili, o koho
ve skutečnosti jde. Jeho chování bude
oznámeno k projednání přestupku
proti občanskému soužití.
(mik)
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OPRAVA
Havlíčkovy
ulice
Dům pro seniory

stále není hotov

Napsáno
pred
ˇ

její řízení a loni skončil ve vazbě kvůli výrobě a pašování drog. Projekt
podpořený státem pětimilionovou
dotací měl být po dvou letech „budování“ oficiálně otevřen na začátku
prosince. Tak se ovšem nestalo.
„Práce na domě pro seniory stále
pokračují. Celou věc zkomplikovalo
například to, že stavebníkům někdo

ukradl čističku,“ popsal Večerníku
aktuální situaci starosta Bedihoště
Jiří Zips, podle jehož odhadu se první nájemníci do domu budou moci
nastěhovat v březnu. „Zájemců je
dost, kapacita už je v podstatě obsazená. Budu určitě rád, když se to
zdárně dodělá,“ uvedl však trochu
nejistě.
(mls)

Kvalita a technický stav vozovky v Havlíčkově ulici v Prostějově jsou doslova zoufalé. Rekonstrukce není zatím v hlavním
zájmu města.
Foto: archiv Večerníku

Nestalo se tak. Večerník tedy nyní, na začátku roku 2018,
zajímalo, zda se na generální opravu rozpadající se komunikace tak trochu nezapomnělo... „Rekonstrukce je trvale
na seznamu stavebních investic. Těch je ale každoročně přes
čtyři stovky, přitom do rozpočtu města na daný rok se jich
dostane sotva sto. A Havlíčkova ulice v posledních třech letech
vždy skončila hluboko pod čarou v plánu uskutečněných
investic. Musím přiznat, že rekonstrukce této vozovky
nemá nyní pro magistrát prioritu,“ uvedl minulý týden pro
Večerník první náměstek primátorky. Na naši námitku, že rozpadající se silnice je ostudou města, odpověděl pragmaticky.
„Uznávám, ale na druhé straně není Havlíčkova ulice nijak
frekventovanou, jde o jednu z mnoha vedlejších komunikací.
A v Prostějově máme mnohem vytíženější silnice, jejichž
opravy je zapotřebí upřednostnit,“ vysvětlil aktuální postoj
Zdeněk Fišer.
(mik)

Synagoga se vrací do majetku města
Od roku 2001 po dlouhých šest let
probíhal soudní spor mezi městem
Prostějov a pravoslavnou církví
o bývalé synagogy v Demelově
ulici. Spor definitivně skončil
4. ledna 2008, kdy nabyl právní
moci rozsudek Nejvyššího soudu
ČR. Památný objekt je definitivně
v rukou města.
Kauza odstartovala v roce 1998, v dubnu
město sepsalo s pravoslavnou církví darovací smlouvu, na jejímž základě měla
být nemovitost převedena církvi. Obdarovaná strana se v této smlouvě zavázala,

že provede rekonstrukci nemovitosti
do konce roku 2000 nebo do jiné lhůty,
kterou si obě strany sjednají. Zároveň
bylo dohodnuto, že pokud církev nesplní povinnosti vyplývající ze smlouvy,
zanikají pak veškerá práva a nemovitost
musí být převedena zpět na město. Když
obdarovaná organizace nerekonstruovala daný objekt ve stanoveném čase
a zároveň se s městem nedohodla na
jiném termínu, nastaly účinky rozvazovací podmínky obsažené ve smlouvě.
Město zažalovalo pravoslavnou církev,
Okresní soud v Prostějově žalobu zamítl.

Odvolání ke Krajskému soudu v Brně
však bylo pro město úspěšné. „Krajský
soud vyhověl městu, protože naznal, že
pravoslavná církev nesplnila to, k čemu
se zavázala v darovací smlouvě,“ popsal výsledek jednání advokát Zdeněk
Klapka, který radnici v tomto případě
zastupoval. Následovalo nicméně další
kolečko soudních tahanic, Nejvyšší
soud totiž poprvé vrátil celou kauzu na
začátek k projednání Okresnímu soudu
v Prostějově. Ten znovu žalobu města
zamítl, krajský soud opět dal za pravdu
prostějovské radnici. Napodruhé už

ale Nejvyšší soud ČR rozsudek krajského soudu potvrdil! Nemovitost
v Demelově ulici tak byla definitivně vrácena do majetku města. „K pravoslavné
církvi jsme byli vždy velmi vstřícní. Její
zástupci však nedodrželi podmínky
stanovené městem. Přestože bývalé
synagogy nejsou v dobrém technickém
stavu, jsem moc rád, že jsou opět vráceny městu. Otázkou ovšem zůstává,
jak tyto nemovitosti využijeme, možná
vyhlásíme záměr jejich prodeje,“ uvedl
místostarosta Prostějova Alois Mačák.
O budoucnosti památkově chráněného

18012310107

28. 1. 2008

Dům pro seniory na okraji Bedihoště měl být kvůli dotacím otevřen nejpozději
začátkem loňského prosince. Přestože se tam v poslední době pracuje, termín dokončení se neustále oddaluje.
Foto: archiv Večerníku

PROSTĚJOV Dlážděná silnice v Havlíčkově ulici je ve stále
více a více v zuboženějším stavu. A ten se podle aktuálních
informací Večerníku v dohledné době bohužel jen tak
nezlepší. Rekonstrukci uvedené komunikace poblíž centra Prostějova provází totiž nejen technické problémy, ale
zároveň je na samém okraji zájmu radních. Přitom hluboké
výmoly, chybějící dlaždice a další nerovnosti rozhodně nejsou ukázkou moderní silnice jedenadvacátého století.
Technický stav silniční komunikace v Havlíčkově ulici je v čím dál
horším stavu, přičemž už před čtyřmi lety Večerník informoval
o plánu magistrátu provést zde úplnou rekonstrukci vozovky,
jejíž dlážděný povrch se doslova bortí před očima. Problémem
je ovšem rozsáhlý kořenový systém okrasných buků ničící silnici.
„Vozovka je tvořená z dlažebních kostek, které zespodu narušuje
kořenový systém okrasných buků. Její konstrukce je navíc řešena
klenbou, která je opřena do krajních obrubníků. Pod nimi je
málo únosné podloží, takže kraje silnice se neustále propadají,“
uvědomoval si už před více jak třemi roky nemalý problém
Zdeněk Fišer, současný první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. „Stejnou dobu máme vypracovaný projekt
rekonstrukce, nicméně stojíme před závažným rozhodnutím,
co se stromy, které zde rostou už desítky let. Pokud začneme
rekonstrukci vozovky, máme dvě možnosti. Buď pod komunikací odstranit kořeny a čekat, co to udělá se stromy samotnými,
nebo je rovnou vykácet a nahradit novými,“ zauvažoval v listopadu 2014 Fišer. Tehdy prohlásil, že vedení magistrátu se pokusí
kompletní rekonstrukci Havlíčkovy ulice prosadit do městského
rozpočtu na rok 2015.

jak šel čas Prostějovem ...

Svatoplukova ulice

Třída mnoha jmen. Patří k důležitým městským tepnám. Spojuje hlavní
vlakové nádraží s centrem města. V průběhu let několikrát měnila své pojmenování postupně od Vrahovské, Nádražní, Svatoplukovy, třídy Viktorie,
Rooseveltovy třídy a Gottwaldovy třídy. Současný název je platný od roku
1990. Na snímku vidíme podobu ulice na počátku dvacátého století. Vlevo
na fotografii stávala později obuvnická továrna Wolf a Franže a v letech 1934
až 1939 zde byla vystavěna oděvní továrna Jana Nehery (pozdější DONA
Prostějov). Po pravé straně na konci ulice vykukuje věž barokního kostela
sv. Jana Nepomuckého postaveného v letech 1751 až 1755.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

18012410115

Příště: Pernštýnské náměstí

objektu tedy zatím není rozhodnuto.
„Jednání začnou až po definitivním
převodu majetku na město. Ve hře jsou
různé varianty, od využití domu k bydlení až po možnost prodeje,“ dodal další
z místostarostů Vlastimil Uchytil.

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
Ani prodej, ani pronájem. A využití? I po deseti letech bývalá židovská synagoga v Demelově ulici zeje
prázdnotou... Zatímco je tedy tato
památkově chráněná budova na
rozpadnutí, během uplynulého období se alespoň podařilo zachránit
a restaurovat dva velké gobelíny, jež
v objektu zůstaly ještě po původních
majitelích. To je ale tak všechno, tu
a tam magistrát nechá opravit část
fasády, která postupně opadává
a hrozí, že spadne na hlavu někomu z kolemjdoucích. A tak prostě
bez jakýchkoliv emocí začíná další
desetiletka chátrání a my se ptáme:
kdy se už konečně příslušné instituce rozhoupou k něčemu velkolepému? Měly by, jinak deset let starý
soudní spor postrádá smysl... (mik)

se zabývá
kompletním servisem
v oblasti zajišťování
společenských,
kulturních
a uměleckých akcí.
Působíme
na kulturním poli
již od roku 1995
Petr Zlámal
+420 608 782 829
svatoplukova@seznam.cz

18012610130

BEDIHOŠŤ Projekt Domova
pro seniory se zvýhodněným nájemným může být jistě přínosem
pro každou obec. V Bedihošti
jej však od začátku provázejí až
neuvěřitelné komplikace. Práce
na něm se opět rozběhly po delší pauze, kdy už většina zúčastněných ani nevěřila, že se celou
záležitost podaří dotáhnout do
konce. Kvůli dotacím mělo být
hotovo nejpozději loni v listopadu. Tento termín se však nestihl
a dům není dokončen ještě ani
dnes!
Před dvěma roky posvětil kralický farář stavbu nového Domu pro
seniory v Bedihošti. Za projektem
stála Kateřina Koldová z nedalekých
Kraliček, která však již v té době byla
v osobním bankrotu. Nemalé řadě
věřitelů dlužila přes deset milionů
korun. Firmu oficiálně stavějící dům
tak nechala přepsat na svého syna.
Ten se však zajímal o jiné věci než

pořád NENÍ prioritou...
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Pes v oblečku chycen

Ve středu 24. ledna v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka na
oznámení, které se týkalo volně
pobíhajícího psa za zimním stadionem. Strážníci kontaktovali oznamovatele a psa odchytli. Jednalo
se o křížence béžové barvy, který
měl modrý obojek se psí známkou a obleček oranžové barvy.
Strážníci prověřili okolní ulice, ale
majitele se jim nepodařilo zjistit.
Pes byl proto převezen na služebnu městské policie a umístěn do
odchytových kotců. Hodinu poté
si majitelka přišla svého mazlíčka
vyzvednout. Byla řádně poučena,
že se dopustila přestupkového jednání pro porušení obecně závazné
vyhlášky obce. Celá záležitost byla
vyřešena udělením pokuty příkazem na místě.

Foto: internet

Odcizený přívěs
Uplynulou středu 24. ledna odpoledne prováděl strážník okrskové služby kontrolu parkoviště
u aquaparku v ulici Anenská. Zde
si povšiml rozbitého okénka u zaparkovaného obytného přívěsu.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že
přívěs má platnou technickou kontrolu a zaplacenou pojistku. Přes
operační středisko bylo prověřeno,
zda není v pátrání. V databázi byl
veden jako odcizený a tak celá událost byla ihned oznámena Policii
ČR, která si ji převzala k dalšímu
šetření.

PROSTĚJOV Byť je bez střechy nad hlavou, neváhal své
peníze prohrát v prostějovské herně. Mladý bezdomovec byl
tak v koncích, že pro získání dalších finančních prostředků si
zvolil tu nejhorší cestu. Při pokusu vykrást auta v Tylově ulici
byl však vyrušen majitelem jednoho z nich, přičemž ani zběsilý
útěk mu nebyl nic platný. V tu dobu totiž napadl v Prostějově
čerstvý sníh, takže policisté šli po jasných stopách...
jen do doby, než zjistil, že majitel auto- ředitelství Policie Olomouckého kraje

A ŠEL KRÁST



Michal KADLEC

„V úterý třiadvacátého ledna
před druhou hodinou v noci šel
třiadvacetiletý muž po neúspěšné
hře na výherním automatu v centru
Prostějova směrem ke svému bydlišti

v azylovém domě v Určické ulici.
V Bulharské ulici se rozhodl obohatit
se na úkor neopatrných majitelů zaparkovaných automobilů a zkoušel,
jestli některý z nich není odemknutý.
Většinu vozidel si jejich majitelé řádně
zajistili, takže u nich neuspěl. To však

       

mobilu typu Škoda Octavia ponechal
vozidlo s odemknutými pátými
dveřmi. Těmi muž vnikl do automobilu, který měl v úmyslu prohledat
a vše cenné odcizit,“ popsal čin gamblera z řad bezdomovců František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

pro Územní odbor Prostějov.
Klient Azylového centra byl však
při krádeži vyrušen dvaasedmdesátiletým majitelem vozidla,
který ho křikem vyplašil a poté na
místo přivolal policisty.
>>> dokončení na straně 15
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ZNÁTE TOHOTO SNĚDÉHO ZLODĚJE?
PROSTĚJOV Prostějovská policie se obrací
prostřednictvím médií a na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po dvou mužích se
snědou pletí, kteří jsou podezřelí z toho, že
v prodejně jednoho z marketů okradli jednoho ze zákazníků. Přesněji řečeno - jeden kradl a druhý mu kryl záda. Tato veřejná relace
bohužel přichází opět poměrně pozdě, bezmála dva měsíce po spáchání činu. Přesto by
Prostějované z fotografií pořízených z bezpečnostních kamer mohli muže poznat. Pokud se tak stane, volejte okamžitě policistům.
Skutek se stal v neděli 3. prosince 2017 krátce
před devátou hodinou dopoledne v prostějov-

ské prodejně Lidl v ulici Újezd. Čtyřicetiletý
nakupující při vybírání zboží z chladicího pultu telefonoval a nevěnoval pozornost okolnímu dění. „A právě toho měl podezřelý využít
a z kapsy bundy mu měl nepozorovaně odcizit
peněženku s platební kartou a finanční hotovostí pěti set korun. Ihned poté měl z prodejny
odejít. Svědkem krádeže byla náhodná svědkyně, která poškozeného na věc upozornila. Zadržet pachatele se však ani přes rychlou reakci
poškozeného nepodařilo,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

„Při analýze videozáznamu pořízeného v prodejně
jsme zjistili, že s podezřelým do prodejny vstoupil
ještě jeden muž. Oba byli ve věku do třiceti let, asi
sto sedmdesát centimetrů vysocí, silnější postavy
a snědé barvy pleti,“ vyjádřil se k popisu hledaných
mužů mluvčí prostějovské policie.
Během uplynulé doby se policistům nepodařilo zloděje
a jeho komplice identifikovat a následně dopadnout.
„K objasnění tohoto skutku a k vypátrání podezřelého
žádáme o pomoc občany, kteří by k oběma mužům
mohli poskytnout jakékoli informace, aby se s nimi obrátili na policisty buď osobně na adrese Újezd 12 v Prostějově, nebo telefonicky prostřednictvím linky 158,“
apeluje na veřejnost František Kořínek.
(mik)

Kradlo se
v supermarketech
Během předminulého víkendu vyjížděly hlídky ke čtyřem drobným
krádežím, které se udály v prostějovských supermarketech. Ve dvou
případech bylo zboží vráceno zpět
do prodeje, jedenkrát si pachatel
krádeže zboží odkoupil. V posledním případě došlo k poškození
zboží. Tři události vyřešili strážníci
uložením pokuty příkazem na místě v celkové výši 900 korun. Jeden
přestupek byl oznámen k projednání příslušnému správnímu orgánu. Zde může být udělena pokuta
až do výše padesáti tisíc korun.

Zadržený cizinec
Ve večerních hodinách minulého
pondělí 22. ledna si strážníci hlídkové služby všimli při kontrolní
činnosti v ulici Újezd muže, který
odpovídal popisu hledané osoby
a po němž Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Jednalo se
o sedmatřicetiletého muže cizí státní příslušnosti. Hlídkou byl předveden na obvodní oddělení Policie
ČR a zde předán k dalším úkonům.

Měla v sobě kokain!

Uplynulou sobotu 27. ledna před
půlnocí kontrolovali policisté řidičku vozidla Škoda Felicia. Žena
se podrobila testu na omamnou,
psychotropní nebo jinou návykovou látku, výsledek byl pozitivní
na amfetamin a kokain, načež absolvovala lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu.
Další jízda byla šoférce zakázána.
Na základě výsledku rozboru
vzorku krve a moči bude stanovena právní kvalifikace. Řidička je
prozatím podezřelá z přestupku
o provozu na pozemních komunikacích, za který jí hrozí pokuta
od 2 500 korun do 20 000 korun.

Foto: internet

Vyplenil dodávku

Přes noc z pondělí 22. na úterý
23. ledna se v Tylově ulici dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
zaparkované dodávky značky
Fiat. Do vozidla vnikl po rozbití
skleněné výplně dveří u řidiče,
načež z interiéru odcizil autorádio, nabíječku na telefon značky
Apple, sportovní tašku s obuví
a oděvem a peněženku s osobními doklady sedmadvacetiletého
muže, platební kartou, finanční
hotovostí 1 500 korun a stravenkami v hodnotě tisíc korun. Celková výše způsobené škody byla
vyčíslena na 4 800 korun na odcizených věcech a na 2 000 korun
na poškození vozidla.

Oloupil ji ve škole!

Zkoušel to na seniora
Předminulý pátek 19. ledna hodinu po poledni vyjížděla hlídka na oznámení, které se týkalo
podomního prodeje na jednom
z prostějovských sídlišť. Strážníkům se podařilo přistihnout na
místě muže, jenž nabízel služby
energetické společnosti. Dále bylo
zjištěno, že údajný prodejce oslovil
osmdesátiletého muže s úmyslem
nabídnout mu levnější energie.
Dvacetiletý muž je svým jednáním
podezřelý z přestupku a za nerespektování zákazu podomního
prodeje na území města Prostějova
mu hrozí pokuta až do výše sto tisíc
korun.
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Soudkyně měla o vylhaném vloupání jasno a obžalovaného osvobodila

PROSTĚJOV Od třetího září loňského roku žil v hanbě, ale
neprávem. Minulý čtvrtek 25. ledna se k Okresnímu soudu v Prostějově dostavil k odročenému jednání Petr Polák
z Přemyslovic. Jeho dřívější soused Marián Přehnal jej udal, že
přelezl plot u jejich rodinného domku v Přemyslovicích a z garáže ukradl dvě motorové pily. Přestože policie nebyla schopna Poláka usvědčit kvůli absolutnímu nedostatku důkazů, věc
se dostala až k soudu. Předsedkyně senátu Adéla Pluskalová
však domnělého zloděje zprostila obžaloby. A Večerník ví
proč, byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Třetího září 2017 před půl pátou
ráno volal Marián Přehnal policii.
Vypověděl, že z garáže domu zmizely dvě motorové pily bratru za šest
a půl tisíce korun. „Pan Přehnal při
prvním líčení uvedl, že jasně poznal
souseda Petra Poláka, jak přelézá
plot a dobývá se do garáže. Vzbudil
i svoji partnerku a vloupání nahlásil
policii. Muž tvrdil, že souseda poznal
bezpečně i přesto, že byla tma, ale
pouliční osvětlení mu prý pomohlo
identifikovat zloděje,“ uvedla soudkyně Adéla Pluskalová.
Uplynulý čtvrtek byla jako svědkyně předvolána Hana Nováko-

vá, majitelka rodinného domu
v Přemyslovicích a dnes už bývalá
životní partnerka Mariána Přehnala. Od její výpovědi se vše začalo vysvětlovat... „Žila jsem s tímto
mužem dva roky, nyní jsem se s ním
už rozešla. V ono ráno mě vzbudil,
že prý soused pan Polák přelezl plot
a vloupává se do garáže. Zavolal policii a čekal, než přijede. Pak mi oznámil, že soused ukradl dvě motorové
pily. Už tehdy se mi to zdálo divné.
Bylo to už počtvrté během našeho
soužití, kdy mi Marián něco takového hlásil, že nám někdo něco ukradl
z garáže. Když jsem žila sama, nikdy
se nic takového nepřihodilo. Navíc
o sousedovi jsem měla dobré mínění,
měl dobrou pověst. A ještě divnější
bylo, že naši dva psi vůbec v ten den
ráno neštěkali, přestože jindy štěkali
na každého, kdo jen prošel kolem
našeho domu,“ vypověděla Hana
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Nováková. Žena pracující jako učitelka mateřské školy dále soudkyni
prozradila, že před časem se rozhodla
s Mariánem Přehnalem rozejít. „On
se také snažil nějak obchodovat přes
internet. A pak se na sociálních sítích
ozvaly desítky lidí, kteří ho označovali
za podvodníka a lháře. Nevím, musel někoho podvést. Navíc se falešně
vydával za magistra. To byla pro mě
taková ta poslední kapka, řekla jsem
mu, ať si sbalí všechny věci a odejde
z mého domu,“ popsala události.
„Podle mě byl v nějakém finančním
maléru a tak se rozhodl vzít si zmíněné pily sám a narafičit to jako krádež.
Svedl ji právě na souseda,“ dodala.
Policisté tehdy na začátku září nezjistili na místě činu téměř nic. V garáži zajistili sice biologické stopy na
kufříku od nářadí a policejní pes
se chytil stopy, která vedla k plotu

před rodinným domem. Odborná
expertíza DNA ale nepotvrdila,
že jde o stopu pachatele... „Jsem si
vědom důkazní nouze, moje tvrzení
a obžaloba stojí jen na výpovědi pana
Přehnala. Žádám trest pro obžalovaného na spodní hranici trestní sazby nebo
veřejně prospěšné práce,“ vyjádřil se
státní zástupce Jaroslav Miklenda.
Samotný Petr Polák však v závěrečné
řeči zopakoval, že se ničeho nedopustil a na pozemku paní Novákové
nikdy nebyl. Poslední slovo měla
předsedkyně senátu. „Neexistuje
žádný přímý důkaz, dokonce ani
řetězec nepřímých důkazů, že pily
z garáže odcizil zde přítomný pan
Polák. Navíc podle zjištění soudu
je Marián Přehnal nedůvěryhodný,
a to hlavně na základě svědectví jeho
dřívější partnerky. Proto pana Petra
Poláka zprošťuji obžaloby,“ vynesla
ortel soudkyně Adéla Pluskalová.
Zatímco státní zástupce si ponechal lhůtu pro možné odvolání,
Petr Polák s rozsudkem pochopitelně souhlasil. „Celý život se
snažím žít slušně a tato smyšlená
kauza mě výrazně poškodila hlavně
u sousedů z Přemyslovic. Pan Přehnal to vážně přehnal, a očekávám
od něj minimálně omluvu,“ uvedl
na samotný závěr soudního přelíčení
Petr Polák.

V úterý 23. ledna po patnácté
hodině využil dosud nezjištěný
pachatel neopatrnosti maminky
žáka jedné z prostějovských základních škol. Z tašky kočárku
volně odstaveného na chodbě
školy měl odcizit dámskou peněženku s platební kartou, osobními doklady a finanční hotovostí 2
500 korun. Celkovou výši způsobené škody jednatřicetiletá žena
vyčíslila na 3 500 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. V případě dopadení
hrozí zloději dva roky vězení.

Kdo ukradl vrak?
Dosud neznámý pachatel odcizil
v nezjištěné době do 10. ledna
tohoto roku nepojízdný osobní automobil typu Fiat Regata
zaparkovaný v Krapkově ulici.
Dvaatřicetiletý majitel automobilu způsobenou škodu vyčíslil
na 4 000 korun. S ohledem na
hodnotu odcizeného vozidla
policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku.

Zbyla mu jen značka
V blíže neurčené době od 1. prosince loňského roku do 21. ledna 2018 odcizil dosud nezjištěný
pachatel nepojízdný vrak přívěsného vozíku značky Agados. Ten
byl zaparkovaný na veřejnosti
přístupné slepé komunikaci
k hřišti u základní školy v Melantrichově ulici. Čtyřiapadesátiletému majiteli tak kromě
dokladů od vozíku zůstala jen tabulka registrační značky, kterou
z důvodu jeho nepoužívání demontoval a měl uloženou doma.
Způsobenou škodu vyčíslil na
500 korun.

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

Robert PÍREK
22. 1. 2018 55 cm 4,10 kg
Prostějov

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

miminka@vecernikpv.cz.

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

Stanislav SEMERÁD
19. 1. 2018 50 cm 3,30 kg
Krumsín



bude záležet na tom, co ukáže rozkrytí stěn a podlah. „Stáří, koroze,
vodní kámen a mnoho dalšího se
podepsaly na tomto zařízení a teď
ho čeká kompletní obnova tak,
aby splňovalo všechny současné
standardy. Rozhodně bychom byli
rádi, aby vše bylo hotovo ještě letos,“ předeslal náměstek.

   

alizaci opravy sprchových kabinek,
která bude obsahovat kompletní
výměnu rozvodů vody, vzduchotechniky, odpadního potrubí,
zařizovacích předmětů včetně
stavebních úprav, což jsou nové
obklady a dlažby,“ nastínil první
náměstek primátorky Zdeněk
Fišer s tím, že termín dokončení
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me někoho zvýhodňovat a jiné zase naopak poškozovat,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Večerník se pochopitelně zeptal, jak hodlají radní činit dále. „Postup musí být takový, že se nejdříve sejdeme s řediteli jednotlivých škol a pokusíme se dohodnout
na sjednocení nájemného. U dvou škol
by se mělo tedy navýšit a u dvou dalších
středních škol ho zase ponížíme. Je jasné,
že na snížení ředitelé určitě rádi přistoupí,
těžké to ale bude ve zbývajících dvou případech, kdy budeme jednat o navýšení.
Nájemné všem středním školám, které
působí v budovách města, chceme sjednotit na oněch 144 korun ročně za metr
čtvereční,“ prozradil Pospíšil.
(mik)
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!

   

PROSTĚJOV Celkem devět středních
škol, které působí v Prostějově a využívají městské budovy, platí magistrátu
rozdílné nájemné. Jak je to možné, to
radní nevysvětlili. Tento nesoulad ale
chtějí teď odstranit a částky sladit do
jednotné podoby.
„V radě města jsme v úterý projednávali informativní materiál, který mapuje
výši nájemného vybíraného magistrátem od středních škol v Prostějově. Zjistili jsme značný nesoulad. Pět z devíti
škol platí městu základní nájemné ve
výši 144 korun ročně za metr čtvereční. Další dvě školy platí méně, zbývající
dvě zase více. Probrali jsme tedy návrhy,
jak postupovat dál, protože rozdílnost
v nájemném dál není možná. Nemůže-

ROZDÍLNÉ
NÁJEMNÉ

 

Snímek naprosto nevyhovujících sprch plných plísně na
kachličkovém obložení nutně
vedl k otázce Večerníku, zda
se v takovém „humusu“ děti
na škole dosud sprchovaly.
„To ne, proboha! To bychom
měli obrovské problémy s hygieniky. Sprchy nebyly vlastně
využívané od doby, co škola byla
postavena, tedy nějakých třicet
let. Nyní ale tělocvičnu a celé
sportovní zázemí školy využívá
čím dál tím větší počet malých
fotbalistů, takže jsme se rozhodli
sprchy uvést do stavu odpovídajícího jedenadvacátému století,“
ujistila náměstkyně prostějovské
primátorky Ivana Hemerková.
(mik)

Filip HAŠÁK
22. 1. 2018 54 cm 4,55 kg
Seloutky
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Adam Petr TESÁREK
21. 1. 2018 50 cm 2,80 kg
Bedihošť

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PROSTĚJOV Žáci na Základní škole E. Valenty se mohou
těšit na nové sociální zařízení.
Konkrétně na sprchové kabinky. Ty už sice u tělocvičny
dávno jsou, ale desítky let je kupodivu nikdo nevyužíval. Nyní
však v souvislosti s dalšími
třidami malých fotbalistů
vzniká jejich akutní potřeba.
Radní minulý týden schválili
peníze na projektovou dokumentaci a brzy hodlají i stavět.
„Odsouhlasili jsme první krok
vedoucí k opravě sprchových
kabinek v tělovýchovném pavilonu školy. Důvodem opravy je
špatný stav hygienického zařízení.
V první řadě musíme vypracovat
projektovou dokumentaci pro re-

„Třicet let je nikdo nevyužíval,“
udivila náměstkyně primátorky

VE ŠKOLE NOVÉ SPRCHY

Albert MATYÁŠ
22. 1. 2018 52 cm 3,10 kg
Brodek u Prostějova

Sylvie HUBENÁ
23. 1. 2018 50 cm 3,75 kg
Smržice

Vítejte na svìtì

děti, školství, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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PROSTĚJOV Večerník o tomto
problému informoval již v létě loňského roku. Po ukončené rekonstrukci druhé části Tylovy ulice se
zdejší lidé začali bouřit proti umístění kontejnerů na tříděný odpad
na rohu s Tetínem. Nádoby na tříděný odpad totiž magistrát nechal
umístit nešikovně na značnou část
chodníku. Navíc do těsné blízkosti
obytných domů, což se jeho obyvatelům nelíbilo ani kvůli zápachu.
Nyní tedy dojde na přání obyvatel k přesunu kontejnerů. „Součástí rekonstrukce, kromě stavebně a technického řešení
jižní části ulice Tylova bylo, v místě přiléhajícím k ulici Tetín, vybudování hnízda
pro separovaný odpad. Aby byla splněna
regule zákona, navrhl projektant, oproti původnímu stavu, posunutí nádob
tříděného odpadu blíže k vozovce ulice Tylova. Místo pro kontejnery bylo
umístěno polovinou na původním zeleném ostrůvku a polovinou na původní odstavné ploše,“ uvedl Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky.

V těchto názorech ale podle zjištění
Večerníku nejsou všichni radní
zajedno. „Já dlouhodobě prezentuji
názor, že smlouvy s Manthellanem
jsou platné, pokud soud neurčí jinak.
Můžeme si o těchto smlouvách myslet, co chceme, ale plnit je musíme.
Jinak bychom ztráceli kredit a pověst
spolehlivosti nejen u jiných investorů,“
myslí si Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek prostějovské primátorky.
Podstatné pro samotné občany ale je,
že ani po týdnu zábrany z parkoviště
mezi Wolkerovou a Komenského
ulicí nezmizely. Manthellan na výzvu města nijak nereagoval. Vedení
magistrátu zároveň Večerníku
potvrdilo, že svoji činnost ukončil
speciálně vytvořený vyjednávací
tým ve složení primátorka Alena
Rašková, první náměstek Zdeněk
Fišer a opoziční zastupitel Aleš
Matyášek. A to pouhý měsíc po
ustanovení zastupitelstvem! „Ano,
tento tým už nic s Manthellanem
vyjednávat nebude. Jak jsem už řekla,
nyní je to na právnících,“ potvrdila
Rašková.

bezdomovec pod tíhou zajištěných
důkazů a svědectví k věci přiznal. „Pro
své jednání je nyní podezřelý z přečinu
krádeže ve stádiu pokusu. Protože se
nejednalo o žádného nováčka, a v minulosti byl pro majetkovou trestnou
činnost již pravomocně odsouzen,
hrozí mu v případě odsouzení za tento
skutek trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení,“ prozradil
policejní tiskový mluvčí.

15

Tato část byla zadlážděna betonovou
dlažbou červeného zbarvení. Po realizaci se proti tomuto řešení ohradili
tamní obyvatelé. „Po dokončení investiční akce v roce 2017 nebyly kontejnery na tříděný odpad umístěny
na nové stanoviště v ulici Tylova, ale
byly ponechány dočasně na chodníku v ulici Tetín. Na jaře tohoto roku,
podle vhodných klimatických podmínek, budou z chodníku přemístěny zhruba o patnáct metrů směrem
ke stanovišti komunálních odpadů
v ulici Tetín. Místo bude dále upraveno vydlážděním plochy pro umístění
kontejnerů a úpravou nájezdového
obrubníku,“ popsal nové opatření
Zdeněk Fišer.
(mik)
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Územní odbor Prostějov. Oznamovatelem celé události byl šestapadesátiletý
řidič autobusu. „Ten policistům sdělil,
že zastavil na zastávce, kde nastupovala
jedna cestující. Před vyjetím jej objížděl
cyklista, který, když byl na úrovni sedadla řidiče, měl na něho zlostně zavolat
„ty debile jeden“ a pravou rukou udeřit
do zpětného zrcátka. Tím došlo k jeho
rozbití s dosud přesně nevyčíslenou
škodou. Po tomto incidentu muž ve
věku do čtyřiceti let, v tmavém kulichu,
tmavé bundě a riflových kalhotách ujel
neznámo kam. Popis události potvrdila
také jedna svědkyně. Na základě tohoto
popisu policisté věc překvalifikovali jako
podezření z přestupku proti majetku,“
uvedl Kořínek. Jak dodal, pachateli v případě dopadení hrozí pokuta až do výše
padesát tisíc korun.
(mik)

na pozemku ve vlastnictví cizí právnické osoby, jejíž práva jsou touto stavební
akcí statutárního města Prostějova dotčena. „Aby bylo možné akci územně
i stavebně povolit a následně provést, je
nutné, aby město jako stavebník získalo
souhlas tohoto cizího vlastníka pozemku jak ke vstupu na jeho pozemek, tak
i pro provedení nezbytných stavebních
úprav dočasného a trvalého charakteru.
Konkrétně jde o umístění části vedení
pro nasvětlení přechodu pro chodce
ve třetí etapě. Tady se jedná o úsek od
ulice Lidické po ulici Jezdeckou, tedy
k přechodu naproti Kauflandu, který
je součástí řešení cyklistické stezky,“
upřesnil Fišer.
Ještě před pár lety se uvažovalo o tom,
že cyklostezka v Okružní ulici povede
podél zdi staré nemocnice. Teď je ale
všechno trochu jinak! „Trasa cyklostezky povede vedle chodníku poblíž panelových domů, tedy blíže k městu,“ vysvětlil
první náměstek primátorky.
(mik)
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PROSTĚJOV Vedení magistrátu
dlouhodobě čelí kritice, že dnes
již velmi rozsáhlá síť cyklostezek
v Prostějově je nepropojená a jednotlivé části tak vlastně vedou odnikud nikam. V poslední době se
situace v tomto ohledu zlepšila
a konšelé hodlají jednotlivé díly stezek pro cyklisty i nadále propojovat.
Příkladem toho je i zbrusu nový projekt v Okružní ulici.
Rada města Prostějova odsouhlasila
minulé úterý další propojení cyklostezek na území města Prostějova. Odbor
rozvoje a investic magistrátu má připravenou projektovou dokumentaci pro
územní řízení na investiční stavební
akci celkem tří etap výstavby cyklostezky v Okružní ulici. „Konkrétně
jde o úsek od ulice Brněnské po ulici
Jezdeckou,“ prozradil první náměstek
prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD) s tím, že sama realizace stavby
si vyžádá i provedení stavebních úprav
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PROSTĚJOV Zpočátku to vypadalo
jako dopravní nehoda, vždyť policisté
vyjížděli na místo kvůli oznámení, že
autobus srazil cyklistu. Všechno ale
bylo jinak, z kolize se nakonec vyklubal
přestupek proti majetku. Zatím neznámý muž na kole totiž nejprve slovně
napadl šoféra autobusu a pak ze vzteku
rozmlátil velké zrcátko! Cyklista z místa
činu ujel, policisté po něm pátrají...
„Ve čtvrtek čtyřiadvacátého ledna jsme
před osmnáctou hodinou na lince 158
přijali oznámení o kolizi mezi cyklistou
a zpětným zrcátkem autobusu městské
hromadné dopravy ve Sportovní ulici.
Přestože se událost od začátku jevila jako
dopravní nehoda, policisté nakonec zjistili, že o střet nešlo...,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro

PROSTĚJOV V dalším díle Večerník oslovil jednoho z nejdéle sloužících
komunálních politiků Václava Šmída. Jako bývalého krajského zastupitele
jej stále zajímají i regionální témata, proto jedna z otázek směřovala i na
nejnovější problém v hromadné dopravě. Člen KSČM také krátce nastínil
priority pro zbývající měsíce tohoto volebního období.
jejich první předvolební akce... ArguEXKLUZIVNÍ
ment, že smlouva o nájmu pozemků
rozhovor
skončila dne 31. prosince 2017, je jen
jedním z výkladů podepsané smlouvy.
pro Večerník
A i kdyby již smlouva opravdu neplaTomáš
tila, nemůže přece občan města, tím
KALÁB
méně jeho zastupitel, bez předchozího
ƔƔ Aktuálně hýbe městem záležitost povolení a projednání na magistrátu
provizorního parkoviště v prosto- nakládat s městským majetkem, jak
ru bývalé sodovkárny ve spojitosti uzná sám za vhodné! Představte si,
s vleknoucí se kauzou Manthellan. že obyvatelé našeho města si vezmou
Co říká na nejnovější vývoj?
příklad z části našich opozičních zastu„Svévolné odstranění zátarasů z od- pitelů a po jejich vzoru vezmou ´sprástavné plochy po sodovkárně, přičemž vu majetku města´ do svých rukou?!
nejedná se o oficiální parkoviště, jed- Může to vést k jedinému - k anarchii!“
ním z opozičních zastupitelů mohu ƔƔ Počátkem ledna spoustu obpřirovnat ke ´klukovině´, kterou čanů rozladily zfušované změny
v následujících jednáních s městem jízdních řádů. Snažíte se nějakým
Manthellan určitě využije ve svůj způsobem, byť v omezených možprospěch. Nevím, co ve skutečnosti nostech, lidem pomoci?
zastupitel Navrátil a jeho přátelé akcí „Otázka by měla spíše směřovat k Olosledovali, ale zpřístupnění v té době již mouckému kraji, který za koordinaci
uzavřené, částečné rozkopané a neu- jízdních řádů zodpovídá a má k tomu
rovnané plochy používané pro odsta- zřízenou organizaci. Vím, že tato orgavení vozidel nebylo dle mého názoru nizace pracovala v době, kdy jsem byl
jejich hlavním cílem, jak uvádějí. Mož- krajským zastupitelem, celkem dobře,
ná, že toto nezákonné jednání byla vykazovala dobré výsledky. Nevím,

co se za poslední tři roky přihodilo,
s provedenou výměnou ředitele budou
jistě následovat další opatření ke zlepšení současného stavu. Vzniklou situaci
jsem projednal s krajským zastupitelem, který jistě těchto poznatků využije.
ƔƔ Jak vnímáte tlak na podnikání
drobných místních dopravců ze
strany nadnárodní společnosti?
„Vzniklou situaci vnímám tak jako každý občan, kterého se nové jízdní řády
dotkly. Tedy reálně... (pousměje se) Je
třeba si uvědomit, že žijeme v kapitalistické společnosti, ve které nemilosrdně vládne neviditelná ruka trhu.
Je to obdoba tlaku supermarketů na
malé prodejny. Projedete-li se po regionu, zjistíte, kolik kdysi prosperujících
prodejen a venkovských hospůdek je
uzavřených, protože nemohou cenami konkurovat silným obchodním
řetězcům. Obdobné je to i v dopravě.
I když zde je situace pro malé dopravce příznivější, protože mohou dosáhnout na různé dotace, bez kterých jak
nadnárodní společnosti, tak i oni nemohou existovat.“
ƔƔ Vám stejně jako ostatním zastupitelům zbývá tři čtvrtě roku mandátu. Jak jej ještě hodláte využít,
tedy čeho byste chtěl do konce volebního období dosáhnout?

„Budu se snažit naplňovat základní
dokument města, což je jeho rozpočet, ve kterém jsou obsažené cíle pro
letošní rok, a samozřejmě budu usilovat o plnění volebního programu
KSČM. Vedle realizace akcí plánovaných na tento rok bude třeba aktivně
vstupovat do jednání se společností
Manthellan, ve spolupráci s krajem
pohlídat výstavbu severního obchvatu, připravovat výstavbu aquaparku
s krytým bazénem, dalšího komunitního domu, opravy komunikací
a pracovat na přípravě mnoha dalších
akcí, které již bude projednávat nové
zastupitelstvo města.“
Celý rozhovor najdete již brzy
na www.vecernikpv.cz.
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PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název „NA ROVINU“ a v němž se známých
osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje rundou s pořadovým číslem šest. Jako prvního respondenta jsme si do ní tradičně přizvali zástupce Rady statutárního města Prostějov, příště dojde na vyslance podnikatelské sféry, následovat bude osobnost
z kulturní či společenské oblasti a jako přijde opět na řadu pracovník ze státní správy policie či justičních orgánů.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:
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>>> dokončení ze strany 5
Muž pochopitelně na strážce pořádku
nečekal a z místa utekl. „Přivolaní policisté na místě v čerstvě napadaném
sněhu zjistili stopy, které zde muž
při svém útěku zanechal. Sledovali je
až do ulice Tylovy, kde vedly k muži
balícímu si cigaretu. Když je zahlédl,
dal se na útěk. Poté ho stačilo již jen
doběhnout a zadržet,“ popsal krátkou honičku za zlodějem Kořínek.
Při následném výslechu se mladý

kovací plochy po bývalé sodovkárně
k jedenatřicátému prosinci loňského
roku. Vyzvali jsme proto společnost
Manthellan, aby parkoviště ihned
uvolnila. Nyní už ale budou vše řešit
právníci, které jsme najali,“ konstatovala Alena Rašková (ČSSD), primátorka
statutárního města Prostějova.
S tím ale developer, který zde chce postavit Galerii Prostějov včetně kulturního
sálu pro 500 lidí, absolutně nesouhlasí.
„Informace o ukončené době platnosti nájemní smlouvy se vůbec nezakládají na pravdě. Všechny smlouvy,
včetně nájemní i smlouvy o smlouvách budoucích jsou platné a my stále
pokračujeme v projektu,“ zareagoval
Juraj Aláč, tiskový mluvčí společnosti
Manthellan. „V tomto ohledu panuje
doslova právní džungle, pomalu se
v tom přestáváme orientovat,“ míní
nejistě uvolněný prostějovský radní Jaroslav Šlambor. „Od toho jsme si najali
právní kancelář, která nás nyní bude informovat o svých krocích a jednáních
se zástupci Manthellanu. Chceme, aby
parkoviště bylo co nejdříve volné,“ uvedla primátorka Rašková.
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V minulých dnech vyslanci společnosti
Manthellan vrátili na místo původní
betonové skruže, které navíc zalili betonem. Na středeční tiskové konferenci rady města se záležitosti okolo
sporů s Manthellanem pochopitelně
probíraly. „Podle našeho názoru
skončila nájemní smlouva mezi
městem a společností Manthellan na
pozemky v centru města včetně par-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Pouhý kus pozemku v centru Prostějova, ale strhla
se o něj bitva jako o Stalingrad!
Večerník v předminulém vydání
přinesl jako první reportáž o tom,
jak opoziční zastupitel Jan Navrátil
společně se svými komplici odstranil betonové zábrany, kterými na
parkovišti mezi Wolkerovou a Komenského ulicí zatarasila všechny
vjezdy společnost Manthellan.
Ta zde, jak známo, hodlá vybudovat obchodní centrum za miliardu korun. Developera však už
z Prostějova vyhánějí i někteří samotní radní!

 *   '(',    (  2  &',
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vaných klasických hrobů na ploše
městského hřbitova. „V tuto chvíli nedokážeme přesně říct, kolik takových
míst je. Někdo tvrdí, že jich mohou být
i dva tisíce. S novým správcem hřbitova
panem Moučkou jsme už tuto situaci
probírali a existuje návrh zaměstnat
člověka, který by se tomu minimálně
rok a půl věnoval. Musel by chodit po
hřbitově a detailně zmapovat všechny
hroby. Veškeré údaje by musel vkládat
do počítače, abychom získali dostatečný přehled. Je to opravdu těžká věc.
Některé hroby, které jsou na první pohled neudržované, jsou ve skutečnosti
předplacené na dobu i deseti let, takže
s tím nemůžeme nic dělat. Ale je pravda, že dokumentaci vycházející ze skutečnosti opravdu nemáme a je na čase
to napravit,“ dodal Jiří Pospíšil.

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (red) - Ve dnech
29. ledna až 24. února bude částečně uzavřena komunikace v ulici
Šárka a některé komunikace ve
vnitrobloku sídliště v souvislosti
s kácením stromů v rámci regenerace sídliště. Jeden jízdní pruh na ulici
Šárka bude volný, přičemž objížďka není stanovena. Uzavírka měří
zhruba 300 metrů. Detaily naleznete na stránkách www.prostejov.eu.

Dnes se zavírá
Šárka

Prostějov (red) - Prostějovští radní
se rozhodli vyhovět žádosti obyvatel
ulice Petra Jilemnického ve Vrahovicích, kteří se tak mohou těšit na
novou komunikaci. „Jedná se o specifickou lokalitu, kde je jedna strana
ulice tvořená původní zástavbou
a druhá nově vybudovanými rodinnými domy. V minulosti město
stavělo komunikace v nově vybudovaných lokalitách pouze za finanční spoluúčasti občanů. Vzhledem
k této nestandardní situaci v lokalitě budeme vše řešit z prostředků
města,“ uvedl první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD). Radní zatím schválili pořízení projektové dokumentace za
150 000 korun.

Nová silnice
ve Vrahovicích

Prostějov (red) - Prostějovští konšelé se shodli na dalším konkrétním
záměru na zajištění úspory elektrické energie. „Budeme ještě více šetřit elektřinou. Úsporu u veřejného
osvětlení zajistí pořízení dalšího
zařízení Energy Saver. Bude umístěno na sídlišti Západ, konkrétně pro
elektrický rozvaděč v ulici Finská,“
sdělil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky Prostějova. Podle
jeho vyjádření magistrát v roce 2015
pořizoval první takové zařízení pro
elektrický rozvaděč v ulici A. Slavíčka, v roce následujícím pak druhé
v ulici J. Zrzavého. „Energy Saver
pracuje na principu řízení optimalizace napětí pomocí patentovaného
transformátoru se speciální indukcí,
kalibrovanou na konkrétní odběrné
místo. Snižují se tak ztráty vedení
elektrické energie, prodlužuje se životnost výbojek a snižuje teplota svítidel a kabelů,“ vysvětlil Pospíšil. Pomocí tohoto zařízení, které stojí 160
tisíc korun, se dá podle náměstka
ušetřit až osmnáct procent elektřiny.

Zase se bude šetøit

díla po dobu záruční lhůty ve výši pěti
procent ze sjednané ceny díla a jistotu
k zajištění povinnosti uchazeče plynoucího z účasti ve veřejné zakázce ve výši
jednoho procenta z předpokládané
hodnoty zakázky,“ upřesnil Pospíšil na
tiskové konferenci rady města s tím, že
celkové náklady podle kontrolního
rozpočtu zpracovatele projektové
dokumentace představují částku 4
521 290 bez DPH. „Jde o jednu z největších investic do hřbitova v Prostějově,“ přidal první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD).
Poměrně velkou investicí by se mělo
docílit zhruba dvou stovek nových
urnových míst. „Do budoucna ještě
strategicky uvažujeme o rozšíření městského hřbitova směrem k dálnici, kde
bychom rádi postavili další kolumbária. Pozemek je města a po výstavbě
nových urnových míst bychom ho celý

4 595 438

3 988 327

3 989 511

3 987 005

3 960 959

 

4 874 000 (rozpočet)

PROSTĚJOV Krátká policejní honička s podezřelým řidičem byla
k vidění minulý čtvrtek odpoledne v jižní části Prostějova. Muž za
volantem škodovky, který nikdy
nevlastnil řidičský průkaz, se chtěl
vyhnout policejní kontrole a hlídce
ujet. Naboural však přitom do jiného auta.
„Ve čtvrtek pětadvacátého ledna po
šestnácté hodině řídil devětadvacetiletý muž v ulici Za Brněnskou v Prostějově osobní automobil typu Škoda Fabia. Když při jízdě jednosměrnou ulicí
u křižovatky s ulicí Určickou zahlédl
policejní hlídku, rozhodl se neriskovat

silniční kontrolu a policistům se vyhnout. Při couvání z místa však přehlédl za ním jedoucí automobil značky
Fiat a došlo k bočnímu střetu vozidel.
Po srážce se řidič Fabie z místa pokusil
ujet. Policisté však jeho počínání i dopravní nehodu viděl, proto ho pronásledovali a již po několika desítkách
metrů i zastavili,“ popsal krátkou honičku s podezřelým šoférem František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Proč se chtěl řidič policejní kontrole vyhnout, bylo zřejmé již brzy po
jeho zastavení... „Po výzvě k před-

  

ložení dokladů totiž nebyl schopen
předložit řidičský průkaz, protože
není a nikdy ani nebyl jeho držitelem,“
vysvětlil mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo, přičemž výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
„Řidič Fabie je nyní pro své jednání podezřelý z několika dopravních
přestupků. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ poznamenal František Kořínek.
(mik)
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Stavba je plánována na dobu od května 2018 do září 2019. „Jde o zakázku
malého rozsahu a při výběru bude rozpro Večerník
hodovat výše nabídkové ceny a délka
záruky,“ nastínil první kroky náměstek
Pospíšil s tím, že požadovaná záruka
Michal
má být nejméně šedesát a nejvýše sto
dvacet měsíců. „Pochopitelně budeme
KADLEC
po budoucím zhotoviteli požadovat
Prostějovský magistrát má ve správě bankovní záruku za kvalitu provedení
tři městské hřbitovy – ve Vrahovi 
      
  
cích, Žešově a ten největší v Brněnské ulici. Městský hřbitov má aktuálcelková částka (v Kč)
ně přes patnáct tisíc hrobových míst,       
která však již dávno nestačí. V posledních dvou letech se v jeho areálu přistavovala nová kolumbária pro
umístění uren s ostatky zesnulých.
Ale i to bylo málo. A tak se prostějovští radní rozhodli aktuálně pro mnohem větší investici s cílem rapidně
zvýšit kapacitu celého hřbitova, kde
se tak bude opět stavět. „Jde o třetí
etapu rozšíření kapacity stávajících
urnových hrobů a kolumbárií. Místa
je stále málo a nová kolumbária rozšíří stávající nedostatečnou kapacitu,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky statutárního
2017
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města Prostějov.

PROSTĚJOV Jde o problém, který se vedení magistrátu snaží vyřešit už drahnou dobu. Prostějovský Městský hřbitov v Brněnské
ulici již totiž kapacitně dávno nestačí a snad to nebude znít morbidně, když budeme reprodukovat hlasy zainteresovaných, ale
zesnulé prostě pomalu není kde pohřbívat... Nedávno se tak
radní rozhodli pro další velkou investici za bezmála pět milionů
korun. Tyto peníze padnou na výstavbu nových urnových hrobů
a kolumbárií. Navíc se hřbitov rozšíří blíž k dálnici, kde magistrát
vlastní pozemky. Kritici ale namítají, že na témže místě odpočinku jsou až dva tisíce klasických hrobů dlouhý čas buď neudržovaných, nebo dokonce nevyužívaných. Proč?
/CIKUVT¾VJQFN¾XEQPGLMTCVwÊFQD÷X[DW
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2016

2017

celková částka (v Kč)

Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Dodržení bezpečné
vzdálenosti. Jak moc často toto
nejzákladnější pravidlo silničního
provozu slyšíme v autoškole?
Pětatřicetiletá žena zřejmě nedávala
pozor, což potvrzuje událost ze čtvrtka
25. ledna před šestnáctou hodinou
v Plumlovské ulici v Prostějově.
„Podle výsledků dosavadního šetření
vše nasvědčuje tomu, že pětatřicetiletá
řidička Škody Octavie nedodržela
bezpečnou vzdálenost za před ní jedoucím automobilem Škoda Felicia.
Když řidič tohoto vozu z důvodu vyvolaného provozem náhle snížil rychlost
jízdy, nedokázala na to žena již zareagovat a přední částí svého vozidla do Felicie narazila,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
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vìtší opravy na høbitovech v prostìjovì

ohradili zděným plotem,“ dívá se do
budoucna Jiří Pospíšil.
Jak Večerník loni na jaře informoval,
radnice chtěla od Federace židovských
obcí vykoupit více než hektarový pozemek v jižní části hřbitova, který je
aktuálně neudržovaný a zarostlý trávou
nebo náletovými dřevinami. Tato myšlenka ale padla. „Zástupci židovských
obcí odmítli miliony korun nabízené
městem a místo toho požadovali výměnou pozemky ve Studentské ulici,
aby zde mohli obnovit starý židovský
hřbitov. To bylo zase neakceptovatelné
pro magistrát,“ potvrdil náměstek primátorky Pospíšil.
Zatímco ale magistrát neustále hledá nové možnosti rozšíření kapacity
hřbitova jen cestou výstavby nových urnových míst či kolumbárií,
stále častěji se ozývají kritické hlasy
upozorňující na stovky již nevyuží-

Na Městském hřbitově v Brněnské ulici jsou
ale současně stovky volných klasických hrobů...

20 640

Prostějov (red) - Další dobrá zpráva
pro nájemníky městského majetku
k nim míří z magistrátu. V posledních sedmi letech nebylo nájemné
a pachtovné o míru inflace navyšováno, a zůstane při tom i v roce 2018.
„Letošní rok bude opět bez navýšení
o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních
smluv na pronájem majetku ve vlastnictví města Prostějova. Důvodem
setrvání cen na stejné hladině byla
skutečnost, že jsme se v rámci Programového prohlášení Rady města
Prostějov zavázali, že v oblasti hospodaření města nebudeme při pronájmu městských nebytových prostor uplatňovat zmíněné navyšování
nájmů o míru inflace. Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných
podmínek pro všechny nájemce
a pachtýře majetku ve vlastnictví
města, se neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného o míru
inflace v předchozích letech vztahovalo nejen na nájemce nebytových
prostor, ale na všechny nájemce
a pachtýře veškerého majetku ve
vlastnictví města,“ uvedl náměstek
primátorky statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil (PéVéčko).

V PLÁNU JSOU DALŠÍ DESÍTKY URNOVÝCH

384 921

Nájemné ani
o „fous“

117 520

RYCHLÝ


milujeme

407 340

zpravodajství

243 046

14
Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz



Máme za sebou prezidentské volby, ale ještě
než jsme se dozvěděli, jak vše dopadlo, nedalo
mi to a musela jsem se svěřit se svými osobními
pohnutky. V posledních týdnech se totiž žádná
rodinná sešlost, hospodská debata nebo diskuse
na sociálních sítích neobešla bez zavedení řeči
na tematiku voleb. Je samozřejmě v pořádku,
ba namístě, že se veřejnost zajímá o politiku. Ale
občas mě děsí, s jakými názory do debaty mnozí lidé přispívají...
Když jsem se zeptala členů rodiny, koho volili
v prvním kole prezidentských voleb, všichni se
jednohlasně shodli na stávajícím prezidentovi.
A když jsem se zeptala, proč jeho jméno vhodili
do uren, opět souhlasně řekli: „Protože si umí
prosadit svůj názor.“ Pak už jsem se ptala jen
sama sebe, čeho konkrétně Miloš Zeman za
dobu svojí vlády dosáhl, když si tedy umí prosadit názor. Snad je to tím, že každý večer nesleduji televizní zprávy. Mohlo by to být tím, že
prezident sám nedisponuje mnoha pravomocemi. Anebo je to prostě tím, že Zeman za posledních pět let prostě nic nedokázal. Ale prostě jsem
nepřišla na jedinou věc, kterou by ze své funkce
prezidenta prosadil.
To, že Miloš Zeman umí říct, co si myslí, není
však jediný důvod, proč jej má rodina zvolila.
Údajně by podle ní mělo být v pořádku také to,
že je prezident občas vulgární nebo se trochu
napije. „Vždyť je jako my,“ vysvětlují. Dokonce
pro ně není nepřijatelné, že v minulosti lhal. Například tehdy, když prohlásil, že Ferdinand Peroutka napsal článek do časopisu Přítomnost
s názvem Hitler je gentleman, kde obdivuje nacistického vůdce tehdejšího Německa. Přitom
nebyl schopen přiznat, že chyboval, když bylo
posléze jednoznačně prokázáno, že takový článek nikdy neexistoval.
Ti stejní lidé pak kritizují jeho oponenta Jiřího
Drahoše. Většina jej prohlašuje za „prostě nesympatického“. Někteří pak staví na „faktech“
z dezinformačních zdrojů. Nechtějí, aby se
spolu s prezidentem přivalila vlna migrantů,
případně aby zavedl euro. Nikdo si však neuvědomuje, že funkce prezidenta nespočívá
v prosazování podobných záležitostí, ale v jeho
reprezentativnosti. A tou Zeman skutečně neoplývá. Otázkou a současně odrazem naší společnosti tedy zůstává to, jestli chceme být nadále
udržováni v bludu o prezidentovi- „kamarádovi“, který prosadí naše zájmy, nebo připustíme, že jeho hlavní funkcí by měla být zejména
reprezentace naší země na mezinárodním poli.
Víkend rozhodl, co Česko chce a jaké je...
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Při velkém počtu lidí tak vzrůstá
pravděpodobnost potenciální chyby v úsudku. Tohle by samozřejmě
mělo platit zejména pro velká města.
Díky Facebooku a dalším sociálním
sítím, kde se v nejrůznějších skupinách neustále sdružuje velký počet
uživatelů, je paranoia čím dál dostupnější i pro obyvatele zapadlých
vesnic.
dborníci upozorňují, že ne
každý člověk, který trpí paranoidními myšlenkami, potřebuje
nutně profesionální pomoc. Záleží
především na tom, do jaké míry jsou
ony myšlenky rušivé a jestli negativně zasahují do jeho života. Mnozí se
proti obavám ze všeho nezvyklého
brání tak, že se ze svých paranoidních myšlenek vypíší v nejrůznějších internetových diskusích. Dojde tak k uvolnění, které je pro jejich
duševní zdraví jistě prospěšné. Pro
zdraví těch, kteří to jsou nuceni číst,
to však může být poměrně toxické.
nárůstu paranoidních myšlenek nepochybně přispívají
média plná teroristický útoků. Pokud obrázky z nejrůznějších koutů
světa tvoří naši každodenní realitu,
pak je logické, že jsme stále podezíravější a citlivější na cokoli neobvyklého. Mnohem víc si všímáme
svého okolí a registrujeme nezvyklé
věci a chování. To u mnohých z nás

vede k tomu, že se začneme bát všeho neobvyklého. Od toho už je jen
krůček k neopodstatněné nenávisti
vůči cizincům. Té se u nás začíná
čím dál více dařit. Navíc lidé se už
za ni ani nestydí, naopak ji vystavují
jako vlastní ctnost. Svému zdraví tím
však příliš nepomohou. Paranoidní
myšlenky se z dlouhodobého hlediska negativně odrážejí na tělesném zdraví, protože s sebou nesou
víc stresu, který je známým rizikovým faktorem pro rozvoj nejen
srdečních onemocnění a mrtvice.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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Vyjeté koleje
Jako řidič denně několikrát projíždím Vápenicí.
A musím říct, že tato komunikace je zhruba deset let po generální rekonstrukci zralá na další
komplexní opravu. Podívejte se hlavně v blízkosti přechodů pro chodce, jak jsou v silnici vyjeté
koleje, popraskaný asfalt a podobně. Podle mého
názoru za to mohou i přetížené kamiony, které
bohužel projíždějí centrem města. Snad se opravy dočkáme brzy. Jindřich Opravil, Prostějov

A co tak jít pìšky?
Přeplněná Olomoucká, zácpy na Dolní, nedá se projet Wolkerovou či Plumlovskou. Pořád dokola lze slyšet nářky šoférů a následně také zástupců radnice,
kteří se mají starat o co nejplynulejší dopravní provoz ve městě. Už nejméně deset let se jenom povídá a jakékoliv snahy o odlehčení centru města z hlediska
množství dopravy se jen utápějí ve tmě. Já bych měl jeden nápad pro všechny - choďte pěšky, jezděte na kole nebo autobusem! Nepochopím totiž počínání
některých lidí. Jako příklad mohu uvést svoji sousedku. Pracuje v obchodě na náměstí, ale denně musí do zaměstnání jezdit autem. Přitom bydlí v Dolní ulici.
Do práce by to měla pěšky deset minut, na kole pět. Ale je to jedna z těch, kteří pořád remcají, kolik projíždí městem vozidel...
Petr Vilímek, Prostějov

A nedají si øíct...
Nedávná tragédie, kdy velký pes zardousil v Přerově malé dítě, zjevně nebyla pro spoustu lidí dostatečně odstrašujícím případem. Minulý týden
jsem procházel městem a u obchoďáku spatřil
něco, co bych jako otec malého dítěte nikdy nemohl udělat. Před vchodem byl odstaven kočárek s malými dvojčaty, a představte byl k němu
přivázán obrovský pes! Ten neustále čumákem
dorážel na miminka... A jejich matka? Ta si asi
klidně nakupovala v Bille.
František Dvořák, Prostějov
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Jejich součástí jsou představy,
nebo přímo bludy, že vás ostatní
soustavně okrádají, zesměšňují
nebo chtějí zničit tím, že dělají nepřátelské poznámky. Pokud trpíte
skutečnými bludy, nikdo vám je nedokáže vymluvit a odolají všem logickým argumentům. Je přitom nepochybné, že počty paranoidních osob
neustále vzrůstají. Při jednom experimentu ve Velké Británii experti zjistili,
že při jízdě metrem mělo paranoidní
myšlenky bezmála čtyřicet procent ze
dvou stovek náhodně vybraných respondentů. Ti měli pocit, že je ostatní
děsí či je chtějí napadnout, přestože
jejich spolucestující měli neutrální
výraz, gesta i chování.
aranoia nastupuje zejména tam,
kde dochází k vyššímu množství
nejednoznačných událostí. Důvodem je fakt, že jsme neustále nuceni dělat rychlé soudy na základě
omezených informací. Čím víc lidí
za den potkáme, tím víckrát se
musíme rychle rozhodnout, jestli
jsou pro nás nebezpeční či nikoli.

Aspoò ty chodníky!
Nechci posuzovat, kdo může za skutečnost, že na
Sídlišti Svornosti byla odložena na neurčito rekonstrukce celé lokality. Chtěla bych jenom požádat
město, aby nám opravilo alespoň chodníky u jednotlivých domů, které jsou popraskané, chůze po
nich je jako loterie o zlomení nohy. O tom, že při
současném počasí tady chodíme v kalužích a blátě,
se snad nemusím ani zmiňovat. Páni konšelé, zapomeňte prosím na spor s panem Svobodou a alespoň
v rámci běžných oprav nám tady udělejte chodníky
jedenadvacátého století! Petra Márová, Prostějov

P

obilní operátor má detailní
přehled o vašem pohybu. Během cesty do práce i při nakupování
vás sleduje spousta kamer. Je to podle
vás důvod k zbláznění? Pro čím dál
více lidí ano. Pokud si myslíte, že se
vás paranoia netýká, pak se rozhlédněte kolem sebe. V České republice
má paranoiou trpět přibližně jedno
procento lidí. V prostějovském
regionu by tak žilo zhruba 1 110
„magorů“ vystrašených z toho, že
jim ostatní chtějí ublížit, spikli se
proti nim a pronásledují je. Předpokládám, že toto číslo je výrazně
vyšší. Potvrzují to ostatně i výzkumy
jednoho britského psychologa, podle
něhož trpí v Británii touto nemocí
každý čtvrtý člověk. Mám pocit, že
v tomto ohledu jsme již západní Evropu dohnali a předehnali.
aranoia se přitom vyskytuje v mnoha různých formách. Nemusí jít nutně o nebezpečné halucinace. Spadají do
ní i iracionální obavy, které řada
lidí pociťuje prakticky denně.

M

Žijete ve strachu? Bojíte se čehokoliv neobvyklého? Nemáte rádi
cizince? Máte pocit, že se proti vám okolí spiklo a že vás někdo pronásleduje? Naznačují vám ostatní, že nejste normální? Vůbec nic
si z toho nedělejte! V dnešní době rozhodně nejde o nic zvláštního, naopak. Podobných paranoiků jako jste vy, je všude spousta.
Někteří vědci dokonce tvrdí, že paranoiou trpí každý čtvrtý člověk.
A nepochybně jich bude přibývat...

    
      

Na toto téma jsem už jednou svůj komentář psal. Vím, že to
někomu může připadat jako pláč dítěte, kterému vzali hračku.
Jako kuřákovi mi ale silně vadí, že nejen mě zákonodárci vyhnali
s tímto možná zlozvykem z restaurací, hospůdek či kaváren. I teď
stále tvrdím, že nový protikuřácký zákon je naprosto absurdní
a nedemokratický. Původně totiž vznikl na základě snahy o ochranu zdraví těch, kteří jsou nekuřáci a v hospodě pracují jako obsluha, přijdou tam na jídlo či jen posedět u piva, potud dobře. Ale kde
je ochrana zdraví nás kuřáků? Proč máme u cigarety mrznout venku před hospodou? A proč nekuřáci nadávají, že jejich hospodští
spolustolovníci neustále odcházejí a otvíranými dveřmi tak na
ty ostatní táhne chlad? Vrcholem absurdity je pohled na „letní“
zahrádku u kavárny v Atriu. Ta je i v těchto mrazivých dnech stále
plná, protože drtivá většina hostů této kavárny jsou kuřáci. Obsluha tak kafíčka nosí zákazníkům ven na zahrádku a ti zachumlaní
do zimních bund tam pokuřují své oblíbené cigárko. Také já jsem
si dal kávu venku, když teploměr ukazoval tři stupně pod nulou.
Proč ne, ale co naše zdraví?
Této absurdity si už naštěstí všimli i mnozí zákonodárci, kteří
chtějí brzy předložit návrh novely protikuřáckého zákona. Ať
se každý majitel provozovny sám rozhodne, zda ji chce mít
kuřáckou či nekuřáckou. A tak je to správně, žijeme přece
v demokracii.
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milujeme vecerník
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Ahoj všichni,
tak tu máme zase plesovou sezónu.
Plesům se zde věnujeme poměrně
často, o čemž svědčí mnohé dokumentární fotografie, rozebírali jsme
zde i strasti a slasti pořadatelů. Dnes
se chci kapku podívat do zákulisí,
konkrétně na práci těch, co zajišťují
občerstvení, tedy moderně catering.
Máte někdy pocit, že se pokrmy
a nápoje na plesech objevují tak nějak samy od sebe? Vážení, ó ne, je to
výsledek činnosti mnoha lidí připravujících se na to třeba již dvacet čtyři
hodin předem, a sice už jen tím, že
dávají dohromady tým, protože občas někdo vypadne, ochoří a je potřeba jej nahradit, a to tak, že rychle.
Musí se navozit materiál, zapojit lednice, dopředu navařit a nachystat studenou kuchyni, aby hladoví hosté,
ale také muzikanti a ochranka měli
co jíst a pít, protože třeba hladový
muzikant je nevrlý muzikant, výkon
vám pak prostě nepodá. V průběhu
plesu již vše musí fungovat jako na
drátkách, musí být pořád nějaké čisté sklo a nádobí, basy s pitím musí
být srovnány tak, aby se jen chytlo
a vydávalo, jídlo musí jít k zákazníkovi ihned po objednávce. A k tomu
všemu je třeba být stále příjemný,
usmívat se a slušně odmítat nabídky
typu: „Hele dáme si panáčka“. Pokud
se něco rozbije, umaže, není možné
nad tím v dané situaci hořekovat, ale
jít dál, ztráty počítat až „po boji“, tedy
takhle ve tři ráno.
Ono všechno nekončí jen poslední
plesovou písní a odchodem posledního návštěvníka. Pak se totiž uklízí, umývá, a když to dobře jde, tak
k ránu se lze odebrati na lůžko nebo
znaveně usnout v kanceláři. Takhle
to pro někoho běží od ledna zhruba
do dubna každý víkend... Je co závidět? Myslím, že ne. Sluší se ale poděkovat, to rozhodně ano, takže všem,
co se o nás na plesech starají, jedno
Marty
velké díky!

MARTYHO
SLOUPEK

publicistika
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nezastaví ani lednové vločky a jede zvesela dál. Dnes tak nabízí
již své čtyřiadvacáté pokračování, které jsme v rámci plánovaného střídání věnovali dle harmonogramu restauračnímu zařízení. Jak je totiž známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen
na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se totiž „na zoubek“ nejen regionálním
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy
pizzerie, vegetariánské restaurace a monitoringu Hanáckých slavností či vánočních trhů.
Současně již počtvrté odkrýváme karty avizovaných bonusů v podobě soutěže mezi
čtenáři, jejíž první vyhodnocení společně s dalšími novinkami najdete po dohodě s obchodními partnery již v příštím dílu, kterým oslavíme čtvrtstovku. Nadále tak můžete hlasovat
o své nejoblíbenější místo k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz
a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třiadvacet doposud zveřejněných dílů. Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás dnes připravili...

 

 
Restaurace U Hudečků se těšila oblibě
již v době, kdy jste mohli tento podnik
najít v prvním poschodí objektu „Na
dvojce“ neboli v areálu Sokola II, popřípadě také U Kalicha. Navzdory svému
nevýhodnému a tak trochu neviditelnému umístění si našla svoji klientelu jak
pro polední menu, tak večerní posezení,
maturitní večírky nebo srazy abiturientů. Svoji roli sehrálo i to, že se nacházela
blízko středu města a nakonec, i když
často s obtížemi, se zde místo pro zaparkování vždycky našlo. Její stálé hosty zarmoutila zpráva, že se restaurace
zavírá. Majitelům se ale podařilo něco,
co nebývá úplně obvyklé. Po otevření
restaurace na novém místě, a to v areálu
motelu Gól u Víceúčelové haly-zimního stadionu, se restaurace úspěšně zavedla a v podstatně větších rozměrech
nadechla k novému rozvoji.
Novým umístěním přišla restaurace o výhodnou polohu, pro pěší je
to z centra již poměrně daleko. Na
druhé straně získala výhodu velkého
parkoviště v sousedství, kde zaručeně vždy odstavíte auto (s výjimkou
času hokejových utkání), což je v dnešní době obrovská konkurenční výhoda.
Další výhodou je sousedství zimáku se
stovkami jeho návštěvníků.
Jak si vede restaurace na internetu?
Webové stránky jsou jednoduché
a bez „uměleckých“ příkras, ale obsahují všechny potřebné informace
a množství fotografií. Neobvykle a velmi sympaticky působí krátké video
s manžely Hudečkovými. Pro reakci
návštěvníků musíte na Facebook. Bezvýhradně kladná hodnocení a 751 lajků
odpovídají na otázku, jestli stojí za to se
k Hudečkům vypravit. Kdybyste stále
ještě váhali, podívejte se na čtyři stovky
fotografií, převážně jídel, které na stránky umístili návštěvníci.
Přiznáme se, že průzkum v čase pro
každou restauraci krajně nevýhodném, a sice dva dny po začátku nové-

ho roku, nebyl návštěvou první. Proto
jsme si troufali jít do rizika, že budeme
v restauraci sami a atmosféra bude
v nejlepším případě „nic moc“. Sami
jsme nakonec nebyli...

" #
Po vstupu přes chodbičku, výstižněji
předsíň, si můžete zvolit, jestli se vydáte
doleva a posadíte se do první místnosti,
kde najdete většinu stolů pro čtyři, nebo
jí projdete do rozlehlejší místnosti, kde
se konají větší soukromé či společenské
akce, nebo jestli zamíříte doprava do
zateplené zimní zahrady s výhledem
na parkoviště. (Teď v zimě je tato část
zavřená, takže pojmy zimní zahrada
a zateplená asi situaci tak úplně nevystihují - pozn. autorů) Barový pult a pípa
jsou hned u vchodu, což je důležitá informace pro ty, kteří by si před jídlem chtěli
dát pivo, aperitiv nebo panáka.
Výzdobu tvoří historické fotografie
z různých pivovarů, to bývá v nově
zařizovaných restauracích a zejména
pivnicích celkem obvyklé. Co ale obvyklé není, jsou panely s fotografiemi
umístěné na stropě. Původně jsme se
domnívali, že je to služba těm, kteří
konzumaci alkoholu přehnali a ocitli
se v horizontální poloze na podlaze.
Dotazem u personálu jsme však zjistili,
že takto originálně byl vyřešen problém s akustikou místnosti.

$   %

Nejprve se zmiňme o nabídce denního
menu. Restaurace denně poskytuje šest
druhů jídel, jedno z nich je bezmasé.
Ceny patří k těm vyšším (začínají
na stovce), ale nikoliv extrémním.
Podle našeho názoru se k nim brzy
dopracují i restaurace snažící se udržet polední menu pod touto hranicí.
Jedno jídlo je pravidelně dražší. Vydatná polévka, servírovaná v míse na stůl, je
v základní ceně.
Pokud přijdete odpoledne nebo večer,
vybíráte si z jídelního lístku, tedy spíš

5

EXCELENTNÍ

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

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné
dokonalosti. Jídlo i servis na
vysoké úrovni. Pokrmy jsou připraveny
s invencí a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech
prostor je samozřejmostí. Bez obav, že

1
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Sem doporučujeme zajít jen
tehdy, nemáme-li nic jiného na

 67 6  6 

Sklepní desítku a jeden šnyt lobkowiczké dvanáctky. V restauraci, která si zároveň říká i pivnice, jsme ani nečekali
nějaký pivní problém. Pivo bylo dobře
ošetřené i vychlazené, zkrátka „sedlo“.
Mohli jsme přikročit k předkrmu. Vybírali jsme z jediné možnosti, takže jsme
se nejen snadno shodli, ale jako obvykle
se i o jednu porci rozdělili. Carpaccio
z červené řepy s rukolou a parmezánem
a doplněné o opečené tousty bylo chuťově dobře vyladěné, jedním slovem
skvělé. A velmi chutnalo i tomu z naší
dvojice, který červenou řepu až tak moc
nemusí.
Hlavní chod jsme si už nedělili, i když...
Jedna objednávka zněla na pečená
vepřová žebra, a protože bylo těsně po
vánočních a novoročních svátcích, byl
položen dotaz, jestli by mohla být porce
poloviční, čemuž bylo bez problému
vyhověno. Maso bylo měkké, na kosti
ho bylo přiměřené množství a obloha
z hořčice, křenu, okurky a ďábelské feferonky více než dostačující.
Druhá objednávka byla z oddílu české
klasiky, představoval ji španělský ptáček s rýží. Byl z hovězího masa, žádná
napodobenina z levnějšího vepřového.
Maso bylo dobře produšené, možná nepatrně víc, než by bylo optimální. Ale i podle toho, jak rychle
porce z talíře mizela, bylo i tentokrát všechno v pořádku.
O nabídku vína se U Hudečků starají
Vinné sklepy Valtice, toto vinařství patří k našim oblíbeným. K objednaným
jídlům jsme vybrali Cabernet Sauvignon,
který, ačkoliv se nejednalo o pozdní sběr,
byl velmi dobře pitelný a výborně ladil
k oběma variantám jídel, a to zvláště poté,
co jsme mu umožnili, aby se po nalití do
sklenic jeho chuť rozvinula a zaoblila. Vybírali jsme sice pouze ze dvou červených
& '
jakostních vín, ale výběr se nám povedl.
%
Byla skoro škoda nechat nabídku na oteAbychom zahnali žízeň po „dlouhé“ vření druhé láhve za příznivých 199 Kč
cestě z centra a zároveň se naladili na nevyužitou, ale odolali jsme.
to, co bude následovat, objednali jsme Na dezert jsme neměli ani pomyšlení, zato kávu jsme ochutnali.
si na úvod pivo:
Espresso Montecelio bylo servínefiltrovanou
rováno v noblesním kávovém setu
a jeho kvalita i chuť patřily k těm
nejlepším z místních restaurací.

si trhnete ostudu, sem lze pozvat i nej- výběr. Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluvzácnější hosty.
ha, ale kde nic není... Stěží zde strávíte
příjemný večer a ve dvou už určitě ne.
DOBRÉ
Jako by se zde již před lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách.
VYHNĚTE SE
Trochu invence při přípravě pokrmu by neuškodilo. Na druhou
Na
zdejší místo bychom nepostranu porce zasytí a nezpůsobí žaluzvali ani svého největšího nepřídeční újmu. Prostředí slušné, obsluha
se snaží. Je sice na čem pracovat, ale po- tele. Jídlo bylo mdlé, nevábně vypadazváním do tohoto podniku neurazíte. jící a žaludek si je dlouho pamatoval.
Také interiér byl, stejně jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila atmoSNESITELNÉ
sféru místa zpříjemnit.
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z „jídelního prkna“. Objevíte v něm jeden předkrm, čtyři polévky, osm jídel
české klasiky, z masa kuřecí, vepřové
a steaky. Bezmasá jídla jsou k dispozici
jen tři a všechna smažená. Být vegetariány, dali bychom přednost čerstvým
salátům, těch najdete v nabídce pět.
Restaurace se prezentuje zároveň jako
pivnice, což je patrné nejen ze široké škály druhů piv, ale i jídel vhodných ke konzumaci piva. Tuto nabídku naleznete v jídelním lístku v oddílech „Něco k pivu“
a „Doporučujeme“. Máte-li větší hlad či
vás o větším hladu přesvědčí četba tohoto oddílu jídelního lístku, můžete zvolit
mezi pečeným kolenem, žebry a bůčkem, popřípadě si objednat oblíbený tatarák. Menší hlad zaženete nakládaným
sýrem, utopencem, tlačenkou, tvarůžky
nebo topinkou s kuřecí směsí.
Jídelní lístek neobsahuje přehnaný
počet položek, v některých oddílech spíše méně než více, ale celkově je vyvážený, dá se v něm vybrat.
Pokud jste někdy viděli řádit šéfa
Pohlreicha v kuchyních krachujících restaurací, tak víte, že příliš
rozsáhlý jídelní lístek je past na kuchaře a vyvolává podezření týkající
se čerstvosti surovin.
Ještě se zmíníme o nápojích. Denně
je na čepu sedm druhů piv z Pivovarů
Lobkowicz, do skupiny patří osm pivovarů, tedy i pivovar Černá Hora, ze
kterého byly při naší návštěvě na čepu
nefiltrovaná desítka Sklepní, tmavý
Granát a jedenáctka, z pivovaru Lobkowicz potom ležák, pravidelně oceňovaný v prestižních soutěžích. Samozřejmostí je také nealkoholické pivo ze
stejného pivovaru pro polední hosty
s auty na parkovišti.

RaS resumé

BEREME
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Manželé Hudečkovi na webu v krátkém videu říkají, že jejich personál
práce baví. Obsluha bývá profesionální
a velmi rychlá i při obědě, kdy je restaurace plná. Obsluhoval nás číšník, který
nešetřil úsměvy. Čišela z něj dobrá nálada. Jako bychom byli jeho osobní hosté,
přátelé, které si pozval, a těší se, až si po
jídle spolu sednou a budou si povídat.
Jak jsme se přesvědčili, stejná pohoda
doprovázená rychle se pohybujícím
personálem panuje i v poledních hodinách, kdy je restaurace plná. Když
náš obsluhující zaznamenal krátké zaváhání při výběru jídel nebo nápojů,
sám nám poradil. A nutno dodat, že
vždycky dobře. Ale co nám doslova vyrazilo dech, tím byly způsob a kultura servírování vína. Jakoby se jednalo o podnik
nejvyšší cenové kategorie a víno stálo
nejméně desetkrát tolik, než jsme za víno
platili U Hudečků.

Zajet si k Hudečkům na oběd je dobrý nápad. Je zde sice rušno a stůl jen sami pro sebe asi neseženete, ale i to
je známka kvality restaurace. Dobře se najíte a budete
obslouženi rychle a s úsměvem. A stejné kvality jídel
i servisu se dočkáte i večer.

4hvězdy
2   
Toaletám skutečně nemáme co vytknout, navíc v rekonstruovaném
a dobře udržovaném podniku, jaký
představuje tato restaurace, jsme nic
jiného nečekali. Konečně v našem seriálu jsme se nikde ani s výraznějšími
prohřešky nesetkali, takže je skoro až
nepotřebné toto místo hodnotit.

* 
3 % 5 '
„Skutečnost, že máte své jméno na fasádě, vám nedovolí se flákat“, říkají manželé Hudečkovi. A v jejich podniku to
platí, se nikdo nefláká ani „na place“, ani
v kuchyni. Naše hodnocení skutečně
nevychází z jediné návštěvy a náhodně
zachycené úrovně jídla a servisu. Dokonce jsme zde zažili i setkání se spolužáky po x letech a vždy jsme odcházeli
spokojeni. Rádi sem opět zajedeme
na oběd, nejen pro kvalitu jídla a servisu, což je samozřejmě to hlavní, ale
i proto, že zde vždy zaparkujeme. Pro
večeři ve dvou bychom ale zvolili intimnější prostředí.
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KAM RÁDI CHODÍTE NA OBĚD ČI VEČEŘI?
KDE SI S CHUTÍ POSEDÍTE S PŘÁTELI?
POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ, MŮŽETE
VYHRÁT POUKAZ NA 20 (PRÁVĚ TOLIK ROKŮ LETOS SLAVÍ
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK) STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.
PIŠTE E-MAIL NA: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s podtitulem
„RESTAURACE“ nebo SMS na číslo 608 960 042.

UZÁVÌRKA ANKETY JE 19. ÚNORA 2018!
:   *!* 
které jsme 2   %  ###

JAK SE VÁM LÍBÍ U DUDKA?
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Zdroj: www.vecernikpv.cz

-&     & "(,* "&

@OPG

Pondělí 29. ledna 2018
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KRITIZUJE, SAMA JE ALE
KONTROVERZNÍ...

PROSTĚJOV Bývalou starostku
Držovic oslovil jeden z celostátních
deníků, aby se opakovaně vyjadřovala nejen k záležitostem kolem
Manthellanu či výstavbě Národního centra v Prostějově, ale i k dalším
městským záležitostem. Těžko říct,
co redaktora přimělo k tomu, aby
získal reakci právě této ženy, která
ať už v obci či ve veřejném životě
nepředvedla nic mimořádného a
na území Prostějova nežije, tudíž
nemá s aktivitami ve městě vůbec
nic společného. Asi se tak děje proto, že Blanka Kolečkářová ve svém
komentáři použila velmi ostrých
slov, které se zrovna někomu hodily... Večerník se rozhodl na pár věcí
kolem této ženy upozornit.

Michal KADLEC

Současná zastupitelka Olomouckého
kraje za hnutí STAN nazvala stavbu
Národního centra v Prostějově za dílo
z žánru sci-fi! A to zejména kvůli půjčce od bosse marketingové společnosti
TK PLUS Miroslava Černoška, díky
které spolek Prostějov olympijský zahájil stavbu centra do té doby, než od
státu přišla první část slíbené dotace.
„Pokud bych si tuto situaci vztáhla na
obec, že by si starosta půjčil bez vědomí zastupitelstva na nějakou veřejnou
akci peníze pouze ústně, tak to vidím
jako nějaké sci-fi. Je vidět, že si tady
hoši opravdu dělají, co chtějí. Mně se
to ale vůbec nelíbí,“ uvedla doslova pro

Blanka Kolečkářová
zanechala v Držovicích
hodně nevyjasněných „dluhů“
celostátní deník Blanka Kolečkářová,
bývalá starostka Držovic.
Večerník ovšem udivilo, že něco
takového komentuje právě žena,
která je v samotných Držovicích podezírána z mnoha kontroverzních
činností. Jedna z nich mimochodem přivedla sousední obec málem
na buben! V březnu loňského roku
se Držovice dostaly do platební neschopnosti. Tento průšvih přičítá nové
vedení Držovic právě předchozí starostce Kolečkářové, která opomenula základní povinnost vyhlásit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 poté,
co na podzim 2016 skončila po nových
volbách jako starostka, přesto svůj úřad
ještě zastávala do února 2017. Blanka
Kolečkářová a její stranická kolegyně
Jana Pavlíčková Hlebová se ani podruhé nedostavily na jednání nového zastupitelstva Držovic. Před třetím jednáním
pak obě písemně ohlásily rezignaci na
své mandáty v zastupitelstvu. Ani jedna
z nich v dopise blíže nevysvětlila, proč
rezignovala.

V každém případě bývalá starostka
v mnohých případech navyšovala finanční částky na různé investice bez
toho, že by opozičním zastupitelům
vysvětlila důvod. Tehdejší opozice,
která v předčasných volbách výrazně
porazila kliku Blanky Kolečkářové
a ujala se vedení obce, přišla také na to,
že v době zastávání funkce starostky si
za obecní peníze pronajala osobní automobil za paušální poplatek 5 000 korun měsíčně. A to od soukromé firmy
samotné starostky!
Není to jediný prohřešek. Ve výčtu
hříchů její minulosti z dob mandátu
starostky můžeme pod drobnohledem Večerníku pokračovat i nadále.
Blanka Kolečkářová je jednatelkou společnosti Český výrobek,
její manžel pak společníkem. Tato
firma za poměrně značné poplatky uděluje různým produktům
firmy logo Český výrobek, které
výrobku garantuje, že jde alespoň
z osmdesáti procent o produkt české výroby nebo je z českých suro-

vin. Bylo zjištěno, že zhruba deset
firem obdrželo toto logo poté, co
pro Držovice vykonaly nějakou
zakázku a za ni paní Kolečkářové
zaplatily značnou sumu právě za
udělení loga! Jednou z inkriminovaných firem je nejmenovaná stavební
společnost, další pak podnik z Kyjova, který v Držovicích rekonstruoval
mateřskou školu. Dva z těchto případů vyšetřovala na základě anonymního udání hospodářská kriminálka
v Prostějově, výsledek šetření není
doposud znám...
Za velmi nejasných okolností proběhla
v Držovicích také rekonstrukce obecního hřbitova. Zakázku vyhrála firma,
která se starostkou uzavřela smlouvu,
dva týdny nato ale ohlásila, že v projektu vznikly takzvané vícenáklady za
několik stovek tisíc korun, a obec tyto
vícenáklady zaplatila. Dodnes Blanka
Kolečkářová nikomu ze zastupitelstva
ani z celé obce nevysvětlila, o jaké vícenáklady šlo, dokonce k tomu neexistují
žádné dokumenty.



Večerník se dále dozvěděl, že opravy chodníků a silnic proběhly za
posledních pět let v Držovicích
bez stavebních povolení! Přestože šlo vyloženě o výstavbu nových
chodníků či jednotlivých úseků silnic,
starostka Kolečkářová tyto investice
vykazovala jen jako dílčí opravy, na
které není potřeba stavební povolení. Podle tehdejší opozice šlo o jasný
podvod vůči stavebnímu úřadu.
Také se ptáte, jaktože Blanka Kolečkářová má za těchto okolností v sobě

  

morální právo kritizovat obchodní
transakce z jiného města? To si ještě
představte, že novému vedení doposud není řádně předáno účetnictví obce! Její představitelé tak
uvažují o auditu, neboť naráží na stále
další nesrovnalosti. Paní Kolečkářová
ovšem v současnosti nekomunikuje
ani s tamními politiky, ani s Večerníkem, který jej oslovil, aby na uvedené záležitosti zareagovala. Odpovědi
jsme se však do uzávěrky tohoto vydání nedočkali.

Toray vysadí u nemocnice
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PROSTĚJOV Prostějovští radní minulou středu prozradili, že nejstarší
firma v průmyslové zóně Kralický
háj hodlá na své náklady vysadit v ulici Josefa Lady poblíž nemocnice novou alej. Patrně z lip, o druhu stromů
se však teprve jedná.
Rada města Prostějova pro budoucí
výsadbu stromořadí odsouhlasila lokalitu nacházející se v ulici Josefa Lady,
konkrétně mezi komunikací a parkovištěm u nové nemocnice. „Prověřili
jsme všechny vhodné pozemky v intravilánu města. Jako nejvhodnější se
nám jeví ten v ulici Josefa Lady. Za výběrem stojí jeho vhodnost s ohledem
na inženýrské sítě, vlastníky sousedních pozemků a územní plán,“ sdělil
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějov. „Jde navíc
o vhodné a důstojné místo pro výsadbu ´aleje republiky´ ke stému výročí
vzniku Československa,“ přidala další

náměstkyně Ivana Hemerková. „V minulosti nebylo zvykem, aby prostějovské firmy něco takto městu darovaly.
Pamatuji si, že před lety jen Starorežná
vysadila na náměstí jednu lípu. Proto
jsme vděční za to, že společnost Toray
hodlá věnovat rovnou celou alej. Ještě
nejsme rozhodnuti, z jakých stromů
se bude skládat, ale s největší pravděpodobností půjde o lípy. Vždyť jde
o národní strom,“ poznamenala s tím,
že alej by měla čítat až patnáct kusů
dřevin.
Večerník se zeptal i zástupců společnosti Toray na to, co je k bohulibému činu vedlo? „Na myšlenku
podpořit výsadbu stromů ve veřejném
prostoru nás přivedl projekt Alej republiky společnosti Envipor, která se
zabývá environmentálním poradenstvím. Tento projekt vyzývá firmy, ale
i jiné subjekty k tomu, aby oslavily sté
výročí vzniku naší republiky něčím

přínosným a dlouhotrvajícím, přesahujícím naše obvyklé plánovací období měsíců nebo maximálně let. Konkrétně vysazením stromů nebo alejí,
které svým trváním budou mnohdy
přesahovat i naše životy. Ve vedení naší
společnosti se nám rychle podařilo najít shodu na užitečnosti podpořit tuto
myšlenku, a to jak finančně, tak i přiložením ruky k dílu při samotné výsadbě
stromů v prostoru u prostějovské nové
nemocnice. V Japonsku je sázení stromů při významných výročích nebo
událostech pevně zakořeněnou tradicí stejně jako respekt ke stému výročí
založení našeho státu. Proto se již nyní
uprostřed zimy těšíme, až nastane ideální doba k výsadbě, kdy ve spolupráci
s magistrátem a profesionály pečujícími o prostějovskou zeleň stromy vysadíme,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Tomáš Zikmund, mluvčí společnosti
Toray Textiles Central Europe. (mik)
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Uplynulý pátek 26. ledna před šestnáctou hodinou kontrolovali policisté v Březsku řidiče vozidla Škoda
Fabia. Následná orientační dechová
zkouška na alkohol u dvaačtyřicetiletého muže byla pozitivní s hodnotou
0,23 promile alkoholu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a k požití
alkoholu se doznal. Druhý případ se
stal ve Ptení, kde policisté kontrolovali vozidlo Ford Mondeo. Osmatřicetiletý řidič nadýchal 0,15 promile
alkoholu. Také on se přiznal k požití
alkoholu předešlý den. V obou případech byla řidičům další jízda zakázána. Muži jsou nyní podezřelí
z přestupku o provozu na pozemních
komunikacích, za který jim hrozí pokuta od 2 500 korun do 20 000 korun.

Zbytkový alkohol?

Zákaz řízení porušil necelý měsíc
před jeho koncem! Ve středu 24. ledna po čtrnácté hodině zastavili policisté v Olšanech u Prostějova osobní
automobil značky Seat a jeho třiapadesátiletého řidiče. Při kontrole policisté zjistili, že řidič z Olomoucka
má rozhodnutím Magistrátu města
Prostějova vysloveny dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel. Pozdější z nich mu končí dne 21.
února 2018. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za
ten mu v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Nemohl to vydržet...

Po desáté hodině večerní v úterý 23.
ledna kontrolovali policisté v Dětkovicích osobní automobil značky Renault a jeho osmatřicetiletou řidičku.
Provedenou dechovou zkouškou
ženě změřili hodnotu 2,18 promile
alkoholu v dechu. Žena s naměřenou
hodnotou souhlasila a požití alkoholu před jízdou přiznala. Konkrétně
se mělo jednat o 1,5 litru bílého vína,
které měla vypít téhož dne. Pro své
jednání je nyní podezřelá z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Za ten jí hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti. Další jízdu policisté
ženě zakázali a na místě zadrželi její
řidičský průkaz.

Řidička úplně namol

Předminulou sobotu 20. ledna krátce
před půlnocí byl ve Výšovicích zastaven a kontrolován devatenáctiletý
řidič osobního vozidla. Policisté dali
mladému muži dýchnout, zda není
ovlivněn alkoholem. Zkouška byla
negativní. Byl vyzván i k dalšímu orientačnímu testu, zda není pod vlivem
návykové látky. V tomto případě byl
test pozitivní na kanabisové látky.
Mladík se dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu za účelem zjištění, zda
byl, či nebyl ovlivněn drogou.

Jel pod marihuanou
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Ludvík Ševčík. A právě díky sladkým
dobrotám mohou dospělí nalákat na
ochutnávku i své ratolesti!
Krátké poučení pro degustátory nenechalo nikoho na pochybách, že
organizačně mají pořadatelé vše perfektně zvládnuté, potřebná hygiena při
ochutnávání byla samozřejmostí. Degustátorem se mohl samozřejmě stát
každý návštěvník, na odborníky a laiky
si ve Víceměřicích nehrají. Bylo pouze
nutné ohodnotit vždy všechny vzorky
v dané kategorii.
Těch bylo šest - zelí, okurky, zeleninové
přílohy, kompoty, marmelády a mlsy.
Z celkem 132 přihlášených vzorků

jich nejvíc, šestatřicet, spadalo do
kategorie příloh, příznivci sladkého
měli na výběr třicítku výborných
marmelád, mnohdy netradičních
ovocných kombinací. „Nejde zdaleka pouze o uzavřenou obecní záležitost, vzorky svého kuchařského umění
zde představují i kulinářští nadšenci
z okolí. Máme tu za poměrně solidní
tradici této akce už stálé vystavovatele,
na druhou stranu se vždy hlásí i ti noví.
Vyloženého favorita, který by pravidelně sbíral ceny, žádný ročník předem
nemá,“ ujišťoval Ševčík.
Na zeliádě pochopitelně nechyběl ani
starosta obce Eduard Novotný. „Ještě

HRUŠKA Půjde konečně do vězení?
Takový člověk vůbec nemá na silnici
co dělat. Minulé pondělí 22. ledna před
jedenáctou hodinou kontrolovali policisté u obce Hruška osobní automobil
typu Volkswagen Golf a jeho dvaatřicetiletého řidiče. Policisté se nestačili
divit, v jakém stavu řídil a že vůbec měl
odvahu za volant usednout...
Po výzvě k předložení dokladů k řízení
a provozu vozidla muž nepředložil řidičský průkaz, a sice s odůvodněním, že mu
byl zadržen. Dalším šetřením policisté
zjistili, že muž má rozhodnutími Okresního soudu v Olomouci, Okresního soudu
v Prostějově a Krajského soudu v Brně vysloveny hned tři platné zákazy řízení všech
motorových vozidel. Poslední z nich až do
září roku 2020,“ uvedl František Kořínek
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
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To ale nebylo ještě všechno, čím se
dotyčný muž provinil... „Provedeným
orientačním testem na přítomnost jiných
návykových látek pak policisté u muže zjistili přítomnost pervitinu. Řidič užití drogy
popřel, ale výzvu k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření odmítl,“ prozradil mluvčí prostějovské policie.
Za možné ovlivnění pervitinem, ale hlavně
pro opakované porušení zákazu řízení teď
muži reálně hrozí vězení. „Pro své jednání
je nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za
ten mu hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky. Pro odmítnutí se podrobení lékařskému vyšetření je muž dále podezřelý
ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta
v rozmezí od pětadvaceti do padesáti tisíc
korun a zákaz řízení na dobu od jednoho
roku do dvou let,“ potvrdil možnost tvrdého postihu Kořínek. (mik)

jsem ani nestihl ochutnávat,“ vzhlédl od
papírů, protože patřil k týmu zpracovávajícímu jednotlivé anketní lístky. A jaký
má oblíbený pokrm? „Samozřejmě ten
od manželky,“ dodal s potřebnou diplomacií vzhledem k vedle sedící choti.
„Návštěvníků je docela dost, těžko odhadovat vzhledem k neustálému pohybu během celého odpoledne,“ pokrčily
rameny reprezentativní mladé hasičky,
které ochotně pomáhaly s organizací.
Nakonec se uplynulou sobotu pohybovalo ve Víceměřicích na pět stovek
lidí. Byť pro pány bylo atraktivní ovoce
ve slivovici, shodli se i na chutích. „Asi
nejvíc nás dostaly ořechové škvarky,

SMRŽICE Ve svých letech by už
mohl být za volantem opatrnější!
Starší řidič škodovky předminulou
neděli absolutně nezvládl jízdu
po zasněžené vozovce a v centru
Smržic havaroval. Jeho auto zastavil až náraz do rodinného domu...
„V neděli jedenadvacátého ledna ráno
jel šestapadesátiletý řidič s vozidlem
Škoda Roomster ve Smržicích po ulici
Zákantí. Při průjezdu pravotočivou
zatáčkou nepřizpůsobil rychlost stavu
a povaze komunikace a na zasněžené
silnici dostal smyk, najel na travnatou
plochu a jeho jízdu ukončil až náraz
do rodinného domu,“ popsal kolizi
František Kořínek, tiskový mluvčí Kra/###0     !( #- (   1
jského ředitelství Policie Olomouck-   - #
$ %&
ého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Při havárii nedošlo ke zranění síc korun. „Požití alkoholu řidičem kové pokuty ve výši dvou tisíc korun,“
řidiče, škoda na vozidle a domě bylo vyloučeno dechovou zkouškou. doplnil mluvčí prostějovské policie.
byla předběžně vyčíslena na 90 ti- Nehoda byla vyřešena uložením blo(mik)
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ze strany 3

BEDIHOŠŤ V neděli jedenadvacátého ledna dopoledne byl v obci Bedihošť kontrolován řidič pracovního
stroje, který prováděl po obci pracovní činnost.
„Policisté jej vyzvali k provedení dechové zkoušky, která byla pozitivní s výsledkem 2,82 promile alkoholu. Pokračovat
v práci za pomoci malotraktoru mu bylo
zakázáno a pravděpodobně si nezajezdí
delší dobu, protože je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ potvrdil Večerníku tento případ tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
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najdete nás také na

to je pochoutka,“ vypálily na dotaz
o svém favoritovi bez váhání.
Není proto divu, že právě tyto
„škvarky“ Marie Hartelové z Víceměřic mezi osmi prezentovanými
mlsy zvítězily. Ze sedmnácti vzorků zelí nejvíc zaujalo to Miroslavy
Foltýnové z Němčic nad Hanou,
zatímco Eva Sedláčková z Tištína
kralovala mezi dvaceti vzorky okurek. První místo získaly také kapie
Pavly Novotné a dýňový kompot
Jarmily Horákové, obě z Víceměřic.
Jediným mužem mezi vítězi byl Jiří
Pulter z Pivína se svou ostružinovou
marmeládou.

!  "  #

s prominutím ožere,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jiří Zips, starosta Bedihoště.
„Tento pracovník teď bude mít soud
a přijde také o řidičák. Tím pádem už
bude pro obec nepotřebný, protože já
na tyto práce potřebuji lidi s řidičským
oprávněním. Budeme tuto záležitost
projednávat na zastupitelstvu, s největší
pravděpodobností muže propustíme.
Je to jeho neštěstí, má rodinu a dvě děti,“
podotkl ještě Zips, kterého navíc rozčarovalo, že se o tomto případu dozvěděl
od lidí z Bedihoště a neoznámila mu jej
samotná policie.
Podle novely zákona už ale strážce zákona nejsou povinni podobné události
zaměstnavatelům oznamovat. (mik)
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Kostelec na Hané (mik) - Uplynulou sobotu 27. ledna přesně ve 13:44
hodin vyjela jednotka dobrovolných
hasičů z Kostelce na Hané k ohlášenému požáru rodinného domu. „Po
příjezdu na místo bylo průzkumem
zjištěno zakouření domu a zahoření
trámu ve zdivu domu. Provedeny
byly hasební práce a následné odvětrání. Při požáru došlo naštěstí jen
k materiálním škodám. Příčina
vzniku je v současnosti předmětem
šetření vyšetřovatelů HZS Olomouckého kraje a také policie. Při
zásahu nám pomohli profesionálové
z Prostějova a také dobrovolní hasiči z Vrahovic,“ uvedl na webových
stránkách SDH v Kostelci na Hané
Michal Pospíšil.
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Mostkovice (mik) - Už vloni byl na
prodej areál Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v těsné blízkosti plumlovské přehrady.
Kdysi patřil okresnímu národnímu
výboru a sloužil k rekreaci zaměstnanců. Pak ale z nabídky zmizel.
Důvodem byl zájem Policie ČR.
Dnes už Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje skutečně
patří! „O rekreační zařízení projevilo zájem Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, které údajně
v současnosti jako jediné krajské ředitelství nemá vlastní školicí zařízení. V souladu se zákonem o majetku
státu byly nemovitosti převedeny na
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,“ sdělil Vojtěch Nitra
z oddělení komunikace ÚZSVM.
V areálu, který má přes 4 300 metrů
čtverečních, se nachází několik chatek a velký zděný objekt, ve kterém
jsou mimo jiné sociální zázemí i společenská místnost.

   Rekonstrukce
odbor Prostějov František Kořínek
s tím, že řidičský průkaz muži na místě
nebyl odebrán, protože jej v době kontroly neměl u sebe.
Z případu, kdy byl pracovník obecního
úřadu přistižen opilý za volantem pracovního stroje, byl viditelně otřesený
i starosta Bedihoště. „Je to smutné, ale
bohužel se to stalo. Ten muž pracoval pro
obec od roku 2009 a celkem jsem s ním
byl spokojený. Tím, že nastoupil do práce
notně opilý, mě ale naštval. Často dávám
zaměstnancům úřadu dýchnout, ale v neděli napadl sníh, takže onen muž se vydal
pro malotraktor z vlastní vůle a začal sníh
odklízet. Sám mi volal, že bude v práci do
půl desáté, nenapadlo mě, že se u toho

PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU?
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psal délku čerpání a záchranných prací
Hošák. Jak dodal, speciální povodňové
čerpadlo bylo téměř po roce opět nasazeno do ostrého využití v pomoci při
eliminaci nebezpečných stavů.
Škody po potopě v Mostkovicích
zatím nejsou vyčísleny, zkoumá se
i příčina protržení stavidel výpusti
(mik)
plumlovské přehrady.

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
POKRAČUJE!!!

vého čerpadla HFS SOMATI. Podle
výpočtů vlastníka rybníků s hasiči za
využití mapových podkladů vycházely
prognózy čerpání na necelých deset
hodin. Hasiči speciální čerpadlo uvedli v provoz krátce po dvacáté hodině,
poklesu o zhruba pětatřicet centimetrů
docílili půl hodiny po půlnoci a celkové
čerpání skončilo v jednu hodinu,“ po-

2 !   3  (%( &    (!#

zjištěných důvodů došlo k poruše na
stavidlech rybníka pod hrází a návazně
na to k rozlivu na volnou plochu, ale
částečně i do hospodářských objektů
s hrozícím rozšířením,“ uvedl Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
„Hasiči po celkové analýze situace rozhodli o nasazení speciálního povodňo-

CHCETE

Operační středisko krajských hasičů
bylo o situaci na místě informováno
krátce před půl šestou večerní v sobotu 20. ledna. K místu vyrazila místní
jednotka dobrovolných hasičů z Mostkovic a profesionálové z Prostějova
společně za účasti řídícího důstojníka
územního odboru. „Dvě jednotky hasičů Olomouckého kraje se v průběhu
několika hodin zapojily do odstranění
hrozícího nebezpečí zatopení části objektů v Mostkovicích. Prozatím z ne-

Michal KADLEC

MOSTKOVICE Tak to byl pořádný
malér! Zatím z neobjasněných příčin se předminulou sobotu rozlila
voda z výpusti přehrady pod hrází
do okolí. Zatopeny byly nejen okolní zahrady, ale rovněž mnohé nemovitosti. Škody zatím nejsou vyčísleny, zřejmé není ani to, jak mohlo
dojít k poruše na stavidlech výpusti.
Hasiči ale odvedli skvělou práci, využili při ní nejmodernějšího a velmi
výkonného čerpadla.
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DESÍTKU POTOPA V MOSTKOVICÍCH!
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„Původně jsme opravdu začínali se ze- gorií, takže jsme do názvu přidali ještě
lím, okurkami a kompoty, ale postupně ovocné mlsy,“ upozornil Večerník mísse nám vzorky rozrostly do šesti kate- topředseda víceměřických zahrádkářů

VÍCEMĚŘICE Víceměřická košíkárna nedalekého Domova u rybníka se v sobotu 27. ledna odpoledne stala gastronomickým centrem.
Malou obec nedaleko Nezamyslic totiž ovládli místní zahrádkáři pořádající už jedenáctý ročník oblíbené zeliády. A u toho opět nemohl
chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který k největší regionální akci
uplynulého víkendu zajel pro reportáž.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Degustátoři hodnotili přes sto třicet vzorků!

VÍCEMĚŘICKÁ ZELIÁDA OCHUTNALA UŽ DRUHOU
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„PŘIŠLO
MI
ZAJÍMAVÉ
VRÁTIT
SE
DO
PROSTĚJOVA“
Blanka Vysloužilová má za sebou první měsíc ve funkci tajemnice magistrátu
PROSTĚJOV Byla významnou
veřejnou osobou, když po několik roků působila jako ředitelka
Finančního úřadu Prostějov.
Pak se ale Blanka Vysloužilová
(na snímku) na dlouhých deset let ztratila z očí regionální
veřejnosti. Během této dekády
působila na Úřadu vlády České
republiky, výraznou stopu zanechala v oboru lázeňství, kde zastávala manažerské funkce hned
v několika zařízeních. Vloni se
konická rodačka vrátila, aby se
zúčastnila výběrového řízení
na funkci tajemníka Magistrátu
statutárního města Prostějova.
Konkurz vyhrála a 1. ledna 2018
se ujala funkce.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
 Prostějované vás znají především jako ředitelku Finančního
úřadu Prostějov, na kterém jste
dlouhá léta působila. Jak vzpomínáte na tuto dobu?

„Velice ráda. Byla to velká zkušenost
a dodnes mám radost, když potkám
pracovníky úřadu a oni se ke mně
hlásí. Je to příjemné znamení, že
jsme měli dobrý kolektiv a práce se
nám dařila.“
 Není tajemstvím, že jste pak
několik roků pracovala v oboru
lázeňství. Proč jste si vybrala tuto
oblast a kde všude jste působila?
„Po odchodu z Úřadu vlády jsem
dostala nabídku na místo ředitelky
Lázní Slatinice. Byla to velice zajímavá práce, ale přišel legislativní zásah
do vyřizování lázeňských poukazů,
jehož výsledkem byl značný pokles
tržeb. Následovaly změny a já odešla.
Dostala jsem nabídku do Priessnitzových lázní na post manažera kvality, kterou jsem přijala. Posléze jsem
vyhrála výběrové řízení na ředitelku
Olivovy dětské léčebny. To byla nádherná práce s dětmi i s personálem.“
 Jak došlo k tomu, že jste se
rozhodla zúčastnit se výběrového
řízení na funkci tajemnice prostějovského magistrátu?
„Přišlo mi zajímavé se po deseti letech vrátit pracovně do Prostějova.“
(úsměv)
 Konkurz na uvedený post jste
vyhrála, jaký to byl pocit?
„Ten nejlepší! Měla jsem velkou radost.“ (smích)

 Nyní již naplno pracujete ve
funkci tajemnice. V jakém stavu
jste převzala úřad?
„Úřad funguje a s prací i s lidmi se
postupně seznamuji. Více bych to
v tuto chvíli nechtěla komentovat.“
 V prosinci loňského roku
jste se zúčastnila jednání zastupitelstva. Co říkáte na atmosféru
uvnitř současné politické reprezentace města?
„Mám ráda věcná, korektní, třeba
i tvrdá jednání bez vlivu osobních
vztahů, ale respektuji, že emoce
k politikům patří.“
 Prostějovský magistrát každoročně získává významná ocenění
za svoji práci. Je podle vás skutečně tak kvalitní?
„Jsem zde příliš krátce a určitě mi
zatím nepřísluší hodnotit kvalitu
úřadu. Zcela jistě ale na magistrátu
pracuje řada odborně zdatných lidí.
To už jsem stačila poznat. Věřím,
že společnou prací si vydobýme
další slušné výsledky.“
 Hodláte na magistrátu prosazovat nějaké
změny, které se vždy
s novým vedením dají
očekávat?
„Řešení se bude týkat
pozice právníka v návaznosti na odchod

doktorky Olašákové. Další změny
zatím nevidím jako nezbytné.“
 Někteří kritici hovoří o tom,
že úředníků na prostějovské
radnici neustále přibývá
a administrativa je přebujelá. Jaký vy na to máte názor?
„Úředníci magistrátu nejsou autory zákonů, které
mnohdy přináší rozsáhlou
a náročnou administrativu.
Co se týká vytíženosti pracovníků, určitě mě zajímá.

Moudřejší budu až se s celým chodem blížeji seznámím.“
 Existuje nějaký výrazný cíl,
kterého byste ve své práci chtěla
dosáhnout?
„Ještě větší vzájemné úcty, slušnosti
a respektu mezi pracovníky magistrátu i občany.“
 Čím se zabýváte ve volných
chvílích?
„Nikdy jsem si neuměla představit,
jak ráda budu babičkou, čas strávený s vnoučky je nezapomenutelný,
mám také ráda vyjížďky na
koni do lesů.“

Chtěla bych dosáhnout ještě větší
vzájemné úcty, slušnosti a respektu
mezi pracovníky magistrátu i občany
Foto: Michal Kadlec

vizitka
✓ narodila se 2. března 1959 v Konici
✓ má dvě děti a rovněž také už dvě vnoučata
✓ vystudovala Vysokou školu zemědělskou
v Brně a Business School v Brně
✓ byla ředitelkou Finančního úřadu Prostějov,
její profesní kariéra pak pokračovala na manažerských pozicích ve státní
správě, neziskovém sektoru a také soukromé podnikatelské sféře
✓ mezi její největší záliby patří péče o vnoučátka, dále ve volných chvílích
ráda jezdí na koni a pěstuje květiny
zajímavost: tato dáma to umí s tenisovou raketou v ruce,
zúčastnila se i několika turnajů

CHCETE
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MĚSTO ZATRHLO VÝSTAVBU
PROSTĚJOV Bylo to, jakoby
někdo píchl do vosího hnízda!
V loňském roce hodlala nejmenovaná podnikatelka vybudovat v Prešovské ulici ve Vrahovicích novou ubytovnu. Neměli
zde sice bydlet žádní migranti,
ale zařízení mělo sloužit pro ubytování sociálně slabých lidí a také
zahraničních dělníků. Proti tomuto záměru se ostře ohradili
místní občané. Jejich protestní
petici projednávali minulý týden
prostějovští radní.
„Přijali jsme petici občanů
z Prešovské ulice a okolí ve Vrahovicích, kteří protestují proti
výstavbě nemovitosti, jenž má
sloužit jako ubytovna. Jedná se
o lokalitu, kde jsou samé rodinné

domky a my všichni tady chápeme obavy zdejších obyvatel
jako opodstatněné. Žádost podnikatelky, která požádala o výstavbu
ubytovny, jsme postoupili jednotlivým kompetentním odborům
magistrátu. Ze všech jsme obdrželi
zamítavá stanoviska, stavba ubytovny totiž odporuje územnímu
plánu,“ sdělila na tiskové konferenci Alena Rašková, primátorka
statutárního města Prostějova.
„Během posledního půlroku na
mě osobně útočili obyvatelé Vrahovic, co s jejich stížností hodláme
dělat. Toto rozhodnutí je snad
dostatečně uklidní,“ vzkázala.
Podnikatelka tak ubytovnu na
území Vrahovic nepostaví, byť se
jedná o pozemek v jejím vlastnic-

POUZE DO

KONCE LEDNA
ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU POKRAČUJE!!!
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UBYTOVNY!
tví. „Územní plán jasně hovoří,
že lokalita Prešovské ulice je vymezena pouze pro rodinné bydlení, nikoliv pro sociální ubytovnu. A město má do tohoto
projektu co mluvit, vyjadřujeme
se k němu jako majitelé sousedních pozemků,“ doplnil náměstek
primátorky Jiří Pospíšil.
„Jsme rádi za toto moudré rozhodnutí. Žijeme zde dlouhá deseti-

letí v naprostém klidu a nejsme
zvědaví na to, aby se zde potulovali nějací nepřizpůsobiví lidé. Už
jedna taková vykřičená oblast ve
Vrahovicích stačí, litujeme slušné
občany v okolí Pujmanovy ulice,“
zareagoval na dotaz Večerníku
jeden z obyvatel Prešovské ulice,
který nám však z obav o svoji
bezpečnost odmítl sdělit své
jméno.
(mik)

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé minulý týden svěřili propagaci města opět
marketingové společnosti TK PLUS.
Ta stejnou službu zajišťovala po dobu
posledních čtyř let, což vehementně
kritizovali někteří opoziční zastupitelé.
Částka čtrnáct milionů korun na uvedené období se jim zdála přemrštěná...
Velmi dlouhou dobu tak radní váhali s výběrem další vhodné společnosti mající tuto
službu na starost. Dvě výběrová řízení byla
zrušena. Až to třetí se podařilo dotáhnout
do konce. „Do nového konkurzu se přihlásili dva uchazeči, načež výběrová komise doporučila a my v radě města následně schválili
vítěze. Tím je společnost TK PLUS, které za

marketingové a propagační služby zaplatíme
ročně bezmála dva miliony korun bez DPH.
Smlouva bude uzavřena na rok 2018,“ prozradila na středeční tiskové konferenci Alena Rašková, primátorka statutárního města
Prostějova.
„Máme s touto společností velmi dobré
zkušenosti, TK PLUS velmi dobře prezentoval město Prostějov na sportovních akcích
po celém světě, navíc se propagace děla i na
významných kulturních a společenských
akcích, které tato agentura pořádala. Ale
jelikož nás opozice velmi často kritizovala,
že nemáme zavazovat dlouhodobějšími
smlouvami budoucí zastupitelstvo města,
rozhodli jsme se uzavřít smlouvu o propaga-

Michal
KADLEC
V neděli 28. ledna před půl sedmou
ráno byli hasiči upozorněni na plameny a hustý dým valící se z oken
budovy reklamní agentury Cheops
v Olomoucké ulici. Devět jednotek profesionálních i dobrovolných
hasičů se okamžitě sjelo k místu neštěstí. Jak Večerník zjistil přímo
na místě, hasiči dostali požár definitivně pod kontrolu až po čtrnácté hodině. Škody se vyšplhají
zřejmě až k deseti milionům korun,
příčina vzniku požáru je zatím
nejasná.
Desítky hasičů se hned po půl sedmé ráno pustily do náročné práce.
V mnoha okamžicích jim
šlo doslova o život. „U události byl
vyhlášen druhý stupeň požárního
poplachu. Objekt je dřevostavba
a snaha o jeho záchranu je velmi

) *+-#% / &)
PROSTĚJOV Rozhodně neměl
v úmyslu přijmout „kopačky“ od
své přítelkyně! Mladý muž se proto
rozhodl dobýt nejen její srdce,
ale i byt! Slečna však na pomoc
přivolala strážníky, neboť chování
zhrzeného milence již přerostlo
k náznakům násilí. Hlídka městské
policie tak po prověření oznámení
vyvedla osmadvacetiletého chlapíka ven na vzduch...
„Před druhou hodinou ranní v sobotu dvacátého ledna bylo přijato telefonické oznámení na tísňovou linku
od ženy, která žádala příjezd hlídky
z důvodu, že se její bývalý přítel dobývá
k ní do bytu. Strážníci po příjezdu na
místo zjistili otevřené vchodové dveře
do bytového domu a na schodišti
se zdržoval neznámý muž. Hlídka
ho vyzvala k prokázání totožnosti
a vysvětlení vzniklé situace. Na svou
obhajobu uvedl, že do domu přišel ve

ci a marketingu pouze na jediný letopočet,“
vysvětlila primátorka.
O reakci požádal Večerník šéfa marketingové společnosti TK PLUS. „Promiňte,
nechci být osobní a dávat najevo, že jsem
zklamán a to vším, co kolem této záležitosti
proběhlo... Řeknu pouze tolik. Společnost
TK PLUS a její projekty jako Zlatá tretra,
daviscupové a fedcupové zápasy, turnaj
Czech open či mistrovství světa týmů do
čtrnácti let i sportovci jako Novák, Berdych, Kvitová či Šafařová přinášejí mému
rodnému městu, jak se říká, ´nehynoucí
slávu´ i prezentaci a to nejen na našem
území, ale v celém světě. Uvedu při této
příležitosti jedno číslo. Marketingová stu-

PROSTĚJOV Hustý dým pozorovatelný na kilometry daleko, devět jednotek hasičů a oheň prostupující oběma patry
dřevostavby sídla reklamní agentury a tiskárny Cheops. Včera
ráno došlo ke skutečné apokalyptické události v Olomoucké
ulici. Požár objektu, který se svým rozsahem a následnou
škodou černě zapíše do dějin Prostějova, si vyžádal škody
nejméně za deset milionů korun. Při jeho likvidaci bez
přehánění nasazovali někteří hasiči i svůj život. „Obáváme se,
že prohoří stropy a budova se zřítí,“ prozradil Večerníku přímo
na místě jeden z hasičů. Zásah nakonec trval několik hodin...

pro Večerník
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chvíli, kdy mu oznamovatelka poslala
zprávu na mobilní telefon, aby za ní
přišel a vyzvedl si u ní v bytě svoje osobní věci,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
„Tvrzení bývalého přítele se však nezakládalo na pravdě. Oznamovatelka
ho k sobě nezvala, žádnou zprávu mu
neposílala. Všechny svoje věci si podle
výpovědi mladé ženy již odstěhoval
dříve. V okamžiku, kdy mu nebylo
umožněno vstoupit dovnitř, začal
bouchat na dveře, zvonit na zvonek,
posílal i výhružné zprávy na mobilní
telefon...,“ prozradila dále Greplová.
Za přítomnosti strážníků muž
z místa odešel. „Svým jednáním je
nyní podezřelý z přestupku proti
veřejnému pořádku a občanskému
soužití,“ dodala. Kromě ostudy
tak mladý milovník může počítat
i s tučnou pokutou od správního
orgánu.
(mik)
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Majitel Cheopsu je v zahraničí, ví už o tom?

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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složitá, hasiči pracují na více úsecích a převážně v dýchací technice.
Doprava vody k požářišti je řešena
kyvadlově dostatečným množstvím
cisternových vozidel. Při hasební
činnosti již několikrát zasahující využili i speciální hasicí zařízení COBRA. V tuto chvíli i z důvodu bezpečnosti pro desítky hasičů v činnosti
přecházíme k hasebním pracím pomocí výškové techniky, tedy zásahu
zvenčí mimo objekt,“ popsal situaci
v prvních hodinách záchranných
prací Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Od samotného začátku akce byli
v permanenci i dopravní policisté.
„Je to složitá situace, jeden jízdní
pruh Olomoucké ulice byl uzavřen,
byl vyhrazen čistě pro hasičskou
techniku. Druhý pruh jsme nechali
průjezdný pro běžnou dopravu, ale
dopravu řídíme bez větších obtíží.
Tvoří se menší kolony, ovšem co minutu necháváme projet řidiče střídavě z obou směrů,“ pospal Večerníku
jeden z dopravních policistů.
Situace okolo desáté hodiny do-

polední se jevila opravdu dramaticky. Silný žár a rovněž černý
hustý dým nepouštěly stále hasiče
dovnitř budovy, ti nejodvážnější
tam ale nakonec stejně pronikli, ovšem jen za pomoci dýchací
techniky. Reálně ovšem hrozilo,
že na ně může spadnout strop či
dokonce se může propadnout
i střecha. Ta již byla také prohořelá. Pod kontrolu dostali hasiči

požár až skoro dvě hodiny po poledni.
„I nadále pokračuje zásah několika
jednotek. Teď už procházíme celým
objektem a postupně dohašujeme množství ohnisek, komplikace
nám tvoří částečně zřícené stropy
a opláštění budovy. Některá místa
jsou z pohledu bezpečnosti velmi
špatně průchodná. Hasiči pokračují
v postupné likvidaci požáru. Podle

die z roku 2016 říká, že hned sedmatřicet
procent zmínek o Prostějovu v celostátních médiích souvisí právě se společností
TK PLUS,“ uvedl Miroslav Černošek a výstižně dodal: „Je to snad málo na úspěch ve
zmiňovaném konkurzu?!“
(mik, pk)

VIDEO&FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

nových informací bude škoda po
požáru navýšena, prvotní odhady
hovořily o částce zhruba pěti milionů korun, nakonec to může být
až dvojnásobek. Celý zásah je stále
prováděn s nutností nasazení dýchací techniky. I nadále je prováděna
kyvadlová doprava vody. U požáru
se již prostřídaly desítky hasičů a odhady hovoří o zásahu ještě na několik hodin,“ sdělil Večerníku hodinu

klikni na

www.vecernikpv.cz

po poledni mluvčí krajských hasičů
Zdeněk Hošák. Jak dodal, jediným
pozitivem je, že při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn.
Ani odpoledne ještě nebylo jasné,
co tak rozsáhlý požár způsobilo.
„Vyšetřování příčin teprve začíná.
Jejich zjištění nám komplikuje i fakt,
že se stále nemůžeme spojit s majitelem objektu, je prý v zahraničí,“ konstatoval Zdeněk Hošák.
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REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

35267÷-29


    
info@realitypolzer.cz

Vyměním městský cihlový byt 1+1
za větší. Tel.: 604 415 236 (pouze sms)
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V Prostějově koupím byt 3+1. Tel:
739 367 205
KOUPÍM BYT
732 116 877

Nikdo z nás není dokonalý a nemůže umět
všechno. Proto se někteří příležitostně, ale
většina z nás hodně často obrací na odborníky, aby nám poradili, udělali za nás něco
praktického nebo zajistili potřebnou pomoc.
Služby všeho druhu jsou na celém světě naprosto běžné a bez nich bychom si reálný
život nedokázali už ani představit. Jsou jistě
mezi námi kutilové a všeumělové všeho druhu, kteří si vědí rady vždy a se vším a nepotřebují hledat pomoc u druhých. Takových je
ale naprosté minimum. Služby tedy opětovně vnímáme jako něco potřebného, co je už
nezbytnou součástí našeho života. Lidí, firem
či společností nabízejících své služby a pomoc
neustále přibývá, je tak mnohdy zapotřebí se
v nich trochu i vyznat. Snad k tomu přispěje
dnešní speciální téma PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Text: Michal Kadlec

1-2+1.

Mobil:

$ %&$'() '*+,-,+ " /'0+

Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

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

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

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

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

E–mail: jhreality@jhreality.cz

Pronájem cihl. rekonstruovaného
bytu 1+1 v Pv. Volný od 1.2.2018.
RK nevolat. Tel.: 778 091 125
Pronajmu garáž, ul. Tylova, vhodné
i jako sklad. Tel.: 602 532 316

Koupím zahradu na Plumlovské přehradě,
možno i s menší chatkou, k rekreaci. Děkuji
za rozumné nabídky. Tel.: 732 152 429
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Opravy a úpravy oděvů
NOVĚ OTEVŘENO
v Atriu I. patro
Tel.: 777 118 123
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Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz, Tel.: 604 820 358

Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU

BYTY – PRODEJ:
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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16090813004

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

FINANCE

Volejte: 723 335 940
3+kk Plumlovská 70m2 po rek J!>"#89D
8 B B9F M A ! J!>"#89D
Volejte: 739 322 895
"DBA O *?"9B
!>"#
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Pv. Tel.: 606 166 853

Volejte: 739 322 895
/ 8 C
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SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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Volejte: 739 322 895
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Sháním ke koupi dům max. do 7 km.
604 635 527
Pronajmu reklamní plochu na domě, na
frekvent. ulici. Tel.: 608 718 813

14,4

Volejte: 739 322 895
8 -9:! -;:< 58m2, DV
!=!"#
8 ,< DV po rek.
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Volejte: 723 335 940
8 " AAB DV, 35m2
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Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

17072110817

18012620127

18012610124

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

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky však stále bolí.

Život je poznání, loučení
a vzpomínání...

Dne 31. ledna 2018
uplyne 20 roků od úmrtí
pana Jindřicha TÁBORSKÉHO
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové.

Dne 2. února 2018
vzpomínáme
4. smutné výročí úmrtí
pana Jana PIŇOSE
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
pana Rostislava KAPRÁLA,
dále za slova útěchy a květinové dary.
Zárověň touto cestou
děkujeme pohřební službě
Pavel Makový za profesionální
a laskavý přístup včetně krásné
květinové výzdoby a přípravy
zesnulého k poslednímu rozloučení
a také za srdečný procítěný ústní
projev o jeho cestě životem.
Děkuje manželka, dcera
a syn se svmými rodinami.

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

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí,
co vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Dne 1. února 2018
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Jany ENTLOVÉ
z Prostějova,
která by letos oslavila 77 roků.
Vzpomíná manžel s rodinou.

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

Dne 31. ledna 2018
si připomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Aloise KOPECKÉHO
ze Stínavy.
Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a dcery
s rodinami.

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

Dne 30. ledna 2018
uplyne 25 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek,
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají manželka
Eva, dcera Milena a synové Pavel
s rodinou a Petr. Kdo jste jej znali
a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku společně s námi.

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

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

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

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám bohužel nevrátí,
co vzal, zůstanou jen milé
vzpomínky a s nimi žal.

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

řádková inzerce / vzpomínky
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

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

Dne 30. ledna 2018
by oslavil 85. narozeniny
pan Zdeněk ZAPLETAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Dne 31. ledna 2018
by oslavil své 70. narozeniny
pan Zdeněk WANTULOK
ze Skřípova.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka, dcera Lenka
s rodinou a kamarádi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi na jedinečného a vzácného
člověka, našeho tatínka,

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

pana Miroslava SLEZÁKA
ze Soběsuk.
Dne 3. února 2018
to budou dva roky,
co nás navždy opustil.
Děkují dcery s rodinami.

Dnes, tj. 29. ledna 2018
jsou tomu 4 roky
od chvíle, kdy nás opustil
pan Pavel DOLEŽAL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo v srdci žije,
neumírá...

Dne 26. ledna 2018
uplynulo 6 přesmutných roků
od náhlé smrti naší milované manželky,
maminky a babičky,
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František, syn Petr s rodinou,
dcera Pavlína s rodinou a sestry
s rodinami. Děkujeme všem,
kteří ji znali a měli rádi
a vzpomenou s námi.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 3. února 2018
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Jana ŠPAČKA
z Hradčan.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a děti
s rodinami.
Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.
Život je krásný, Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý a musel Ti ho brát...

Dnes, tj. 29. ledna 2018
uběhlo 8 bolestných roků,
kdy od nás odešel milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef ŠVEC
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Co osud vezme,
nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.
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Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 1. února 2018
si připomeneme
21. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
Stále s láskou vzpomínají
manželka, synové a dcera
s rodinami.

Dnes, tj. 29. ledna 2018
uplynul rok ode dne,
kdy nám osud vzal
pro nás tu nejdražší osobu,
paní Marii ADAMČÍKOVOU.
Prosím, vzpomeňte na ni všichni,
kdo jste si jí vážili a měli ji rádi.
Za celou rodinu děkuje
manžel Jan.
Čas ubíhá,
nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 1. února 2018
si připomínáme 9. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, syn a dcery
s rodinami.
Čas letí, ale bolest zůstává...

Dne 30. ledna 2018
si připomeneme 5. výročí úmrtí
paní Věry VENCOVSKÉ.
Za tichou vzpomínku
s bolestí v srdci děkuje manžel,
syn a vnuci s rodinami.
Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Dne 21. ledna 2018
jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí
paní Anny BJALONČÍKOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina

Dne 30. ledna 2018
by se dožil 97 let
pan Dobroslav THIEL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Markéta
s rodinou, vnučka Zuzana
a syn Dobroslav.

Dne 28. ledna 2018
jsme vzpomněli 10. smutné výročí
úmrtí, kdy nás navždy opustil
pan Ing. Eduard SPÁČIL
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Olga.

Dne 3. února 2018
vzpomeneme 22. výročí úmrtí
našeho starostilivého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Vlastimila LIZNY
z Horního Štěpánova.
S velkou bolestí v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

16011421482

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

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

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
nahlásit se do 15.2.2018) Veškeré info
na tel.: 724 706 773, 588 008 095 nebo
v kanceláři č. 106 Kostelecká 17, Pv.
Doučím ČJ pro ZŠ a SŠ,
i k maturitě. Tel.: 723 100 604

Klesly ruce pracovité,
zemdlené, ztichlo srdce dobré,
znavené, již je po bolestech, utrpení,
již po životě, je jen rozloučení.

Dne 28. ledna 2018
uplynulo 12 roků, co nás navždy opustil
pan Josef PLISKA
z Prostějova.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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
% 

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.
Dne 3. února 2018
vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Antonína KAŠPÁRKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka
se synem.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK 2. ÚNORA
V 10.00 HODIN

Poslední rozlouèení
Vladislava Lošťáková 1973 Prostějov Pondělí 29. ledna 2018
Bohumír Nadymáček 1955 Držovice Pavla Neumanová 1969 Prostějov 9.30 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Žlotíř 1952
Prostějov Jiří Zapletal 1947 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jozef Németh 1962
Prostějov Úterý 30. ledna 2018
Mojmír Špičák 1946
Prostějov Anežka Chytilová 1922 Krakovec 13.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Musil 1945
Krumsín Pátek 2. února 2018
Miroslav Zapletal 1948 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Růžena Ondrýsková 1928
Olšany u Prostějova Milan Matula 1924
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
% 
Bohumil Štaffa 1946 Prostějov
Ladislav Hlava 1942 Dobromilice
Dne 28. ledna 2018
jsme vzpomněli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka a maminka,
paní Jarmila NAKLÁDALOVÁ
z Plumlova.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.

Poslední rozlouèení
Pondělí 29. ledna 2018
Marie Hrubanová 1927 Soběsuky 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. února 2018
Ladislav Buriánek 1946 Otaslavice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
'"!
Pondělí 29. ledna 2018
Helena Pospíšilová 1929 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 2. února 2018
Tomáš Kyselý 1970 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
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.

Do provozovny v Prostějově přijmeme Přijmu paní na sjednávání schůzek,
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, 200 Kč/hod. Tel.: 608 025 895
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.

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru nové
zaměstnance na pracovní pozici
Přijmeme prodavače/prodavačku do vrátný pro fyzickou ostrahu objektů
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru v Prostějově a okolí. Informace na tel.
výhodou. Nástup možný ihned. Struk- čísle: 602786692.
turovaný životopis zasílejte na e-mail:
lukas@pneufloryk.cz
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru na zkrácený
Přijmeme automechanika do autoservisu pracovní úvazek invalidní důchodkyni
v Prostějově. Platové ohodnocení až na úklid kancelářsklých prostor
20.000 Kč. Nástup možný ihned, praxe v Prostějově. Informace na tel.čísle:
výhodou. Pro info volejte 777 870 729.
602 786 692.

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


HLEDÁTE PRÁCI?


    

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

18012620126
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Pozice
Plat (Kè)
Administrativní pracovník/-ce 16 000 Kč
Konstruktéři
25 000 Kč
Mistřistrojírenskévýroby-obrobny 27 000-30 000 Kč
Obchodní zástupci
25 000 Kč
Operátor/-ka barevny - kuchyně barev 16 000 Kč

Provoz
Kvalifikace
jednosměnný
ÚSO s maturitou
jednosměnný
ÚSO s maturitou
dvousměnný
střední odborné
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
dvousměnný
střední odborné

Technici-referentistavebníhoúřadupro
17 360 - 26 110 Kč pružná prac. doba ÚSO s maturitou
výkon agendy stavebního úřadu

Firma
Roman Kumstát, Pv
DT-Výhybkárna a strojírna, Pv
Strojírny Prostějov
KAJA Vrahovice
Toray Textiles Central Europe, Pv
Statutární město Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Osobní asistent/-ka u seniorů
a zdravotně postižených osob 100 Kč/hod. pružná prac. doba střední odborné Občanské sdružení „Pomocná ruka“, Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

18011220085
18012410111

18011220081

17081710937

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

soutěže

milujeme vecerník
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Také páté 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 1. února 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

 #" ("  )! *+,-*/36

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


' (

')*

ul. B. Němcové 1
Zdeněk KOUKOL, E. Beneše 52/5, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

' (
')*
Petr Kouřil Milada KOCHÁNKOVÁ, Přemyslovka 9, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA

' (
')*
SPOLEČENSKÉ
Marie HONOVÁ, Otaslavice 373
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

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

SUDOKU

' (
')*
5,4,7,9
Kateřina BOHANESOVÁ, Zahradní 8, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč
SU
DO
KU

KŘÍŽOVKA
' (
')*
Pivovar Litovel je jedním z mála který vaří pivo
klasickou tradiční cestou
Vladan SMĚŠNÝ, Vrbátky 267
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

180101600XX



Výherce získá    




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

18011160079

18011260089

SUDOKU

OSMISMĚRKA
ZAŽIJTE VEČER PLNÝ TANCE A DOBRÉ DOMÁCÍ …

UTÍTI, STRŽE, FARÁŘ, MAROD, ZEBRA, SOPOUCH, ŘEDITEL, ZUBEC, UZRÁT,
STARCI, VIOLA, POŘEZ, LVÍČE, OBOLUS, PAUZY, MUZEUM, ATRAKCE,
HŘMOTY, PYTLÍKY, KANCI, STŘIK, KOKŘI, KAVKY, IDEJE, PRÁMY

Výherce získá  

   

Výherce získává 
 
 



BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili mistra světa v malém
fotbalu, futsalistu pražské Sparty a navrátilce do řad
1.SK Prostějov

17031060280

Výherce získává   
 


Výherce získá   
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zveme vás...

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz
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TIP ku

BASKETBAL:
sobota 3. února:
16:00 BCM Orli Prostějov – Kondoři
Liberec (15. kolo extraligy juniorů,
hala Sportcentra DDM Pv)
neděle 4. února:
10:00 BCM Orli Prostějov – Slavoj
Litoměřice (16. kolo extraligy juniorů, hala
Sportcentra DDM Pv)

LEDNÍ HOKEJ:

POZDRAVY Z MORDORU

sobota 3. února:
12:00 Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2010, Víceúčelová hala
-zimní stadion Pv)

KDY: PÁTEK 2. ÚNORA, 17:00 HODIN

KDE: RAINBOW GALLERY KK DUHA, ŠKOLNÍ 4, PROSTÌJOV
V kulturním domě Duha se na tento
pátek chystá výstava s názvem Video,
multimédia, performance - Pozdravy
z Mordoru. Své umění zde předvedou ostravští umělci z Fakulty umění
Ostravské univerzity, a jak napovídá
samotný název, jejich práce budou rozličného charakteru. Na výstavu posléze
naváže koncert hudební skupiny München Konflikt v kavárně Prostor.
Pro neznalé nutno vysvětlit, že název
expozice Pozdravy z Mordoru je přímo inspirovaný fiktivní zemí Mordor
z knížek o hobitech J. R. R. Tolkiena.

„Výstava mapuje umělecké dění v Ateliéru
video, multimédia, performance na Fakultě umění Ostravské univerzity. Ateliér
vede ostravský umělec doc. Mgr. Jiří Surůvka. Na výstavě budou práce studentů
i pedagogů,“ popisují organizátoři akce.
Vernisáž samotné výstavy proběhne v pátek 2. února od 17:00 hodin v Gallery Rainbow Kulturního domu Duha. Poté bude
otevřena každý den od 9:00 do 13:00 hodin a v době filmových projekcí a večerních
klubových akcí. Její prohlídku lze však po
dohodě uskutečnit i v jiný čas. V takovém případě volejte na telefonní číslo

BRUSLENÍ

582 329 620. Expozici si budete moci
prohlédnout do 21. února tohoto roku.
Na výstavu následně plynule naváže
koncert ostravské skupiny München
Konflikt od 19:00 hodin v kavárně
Prostor v Uprkově ulici. Kapela s německojazyčnými texty zavítá do Prostějova ve čtyřčlenném složení: Michaela
Rožnovská (zpěv, klávesy), Jakub Černý
(kytara), Barbora Kurtinová (klávesy,
zpěv) a Vojtěch Kovařík (bicí, zpěv).
A pokud si chcete rozšířit obzory, na
koncert zajděte, protože takovou muziku jste určitě ještě neslyšeli!

VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota
Neděle

30.1.
3.2.
4.2.

9.00 - 10.00
14.30-16.30
10.30-12.30

akce
v regionu...

18012610122

Stínava se promění
v Ledové království

PLESY

   

 

Kino METRO 70

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 29. ledna
17:30 Všechny prachy světa
americké drama
20:00 Na konci světa
romantické drama Velká Británie
úterý 30. ledna
17:30 S láskou Vincent
polský animovaný film
středa 31. ledna
14:00 Zmenšování
americká komedie
17:30 Všechny prachy světa
20:00 Sámská krev
dánské drama
čtvrtek 1. února
15:30 Poslední král
norské historické drama
17:30 Darkland
thriller Dánsko
pátek 2. února
15:30 Tři slova
dánské romantické drama
17:30 Potvora
drama Dánsko
sobota 3. února
15:30 Doktor Prostor a prdící prášek
německá rodinná komedie
17:30 Okamžik zkratu
drama Island
neděle 4. února
15:30 Téměř chlap
norské drama
17:30 Tak pravil Bůh
komedie Dánsko

Kino klub

DUHA
Školní 1, Prostějov
sobota 3. února
15:00 PARAPLÍČKO
pásmo pohádek ČR
17:30 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
francouzský animovaný film
20:00 ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL
československé drama

Kulturní klub

DUHA

Školní 1, Prostějov
pondělí 29. ledna
17:00 POKRAČOVACÍ
TANEČNÍ KURZY
do 31. ledna
KDE DOMOV MŮJ
výstava prostějovské fotografky
Venduly Burgrové
čtvrtek 2. února
17:00 POZDRAVY Z MORDORU
vernisáž výstavy, která mapuje umělecké
dění v atelieru Video/Multimedia/Performance na Fakultě umění Ostravské
univerzity, přičemž k vidění budou práce
studentů i pedagogů
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 30. ledna
19:00 William Shakespeare:
RICHARD III.
„Ve válce červených a bílých růží jsem já ta
černá.“ Příběh z období války růží, ve kterém
se téměř každý York či Lancaster jmenuje
Richard nebo Edward, padouch se chechtá
a opravdu nezná bratra, královny šílí žalem
a cely v Toweru praskají ve švech. Proslulá
Shakespearova hra jako kabaret o bezmoci
mocných, a to bez soucitu, bez blankversu, zato s hrbem rostoucím jak houba po
dešti. Pavlína Štorková v titulní roli mrzkého padoucha s neodolatelným cynickým
humorem, Jan Sklenář, Hynek Pech, Filip
Richtermoc a Lubor Novotný jako anglické
královny!
Režie: David Drábek

  
v Prostìjovì

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 4. února
UMĚNÍ SECESE
Kolekce, která je na výstavě představena,
zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik,
plakátů a skla zapůjčených z mnoha českých a moravských státních galerií, muzeí
a také ze soukromých sbírek. Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická
svými stylizovanými designy, dokonalou
Knihovna
harmonií linií, které využívaly ornamentálnosti přírodních tvarů, siluet stromů
Vápenice 9, Prostějov
a listů, mořských vln a rozevlátých ženúterý 30. ledna


ských vlasů, budou zastoupena Alfonsem
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
Komenského 6, Prostějov
pokračuje devátý ročník oblíbené Muchou a mnoho dalšími.
středa 31. ledna
výtvarné dílny, tentokrát budeme vyrábět
18:00 DUO JAMAHA
dekorace na dveře
   
koncert známého seskupení
do 31. března
v rámci „Život je dar tour“
Kravařova 14, Prostějov
HANÁ VE FOTOGRAFIÍCH
výstava prostějovského fotografa Jana do 31. ledna
ŠPALÍÈEK
„Zanfoara“ Mikláše, který se věnuje foto- VÁNOČNÍ POŠTA
grafování portrétů i přírody v okolí Pro- výstava prací žáků výtvarného oboru
Uprkova 18, Prostějov
stějova a na svých snímcích zachycuje
do 18. března
okolní přírodu v různých denních i ročKAREL IV. NA MEDAILÍCH
 !
výstava při příležitosti 670. výročí zalo- ních obdobích, kterým se snaží vtisknout
pátek 2. února
žení Univerzity Karlovy, Nového Měs- co největší emoční ráz
SVĚT ABSTRAKCE
ta pražského a hradu Karlštejna plus
""" ###$! $! vernisáž výstavy obrazů Anny Stejskalové
k 640. výročí úmrtí Karla IV.

Maturitní ples

3.2.

Maškarní ples

3.2.

Farní ples

3.2.

Obecní ples

3.2.
3.2.

VI. Společný ples Cukrovaru
Vrbátky a.s. a Skláren Moravia
Hasičský ples

3.2.

Maturitní ples

3.2.

Fotbalový ples

3.2.

Hasičský ples

3ċ('3/$71e
na rok 2018

608 960 042

Společenský dům Prostějov
SOŠ podnikání a obchodu Prostějov
Sokolovna Určice
SDH Určice
Kulturní dům Pivín
Římskokatolická farnost sv. Jiří, Pivín
Kulturní dům Smržice
Obec Smržice
Městské divadlo v Prostějově
Cukrovar Vrbátky
Sokolovna Vřesovice
SDH Vřesovice
Společenský dům Prostějov
RG a ZŠ města Prostějova
Sokolovna Ptení
Fotbalový klub FC Ptení
Kulturní dům Žárovice
SDH Soběsuky

18012620128

 DIVADEL

2.2.



Obec Stínava a občanské
sdružení
Stínaváček pořádají tuto sobotu
3. února dětský maškarní karneval.
Ústřední téma se pro letošek nese
v duchu úspěšného animovaného
filmu Ledové království a na programu budou soutěže pro děti i rodiče
a také vyhlášení nejkrásnějších
masek. Akce se uskuteční od 15:00
hodin v Obecním domě, občerstvení
pro děti je zajištěno.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 30. ledna od 17:00 hodin se
koná tvůrčí dílna PLSTĚNÁ BROŽ,
v níž si můžete vyrobit brož z různobarevné plsti
* 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

SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 29. ledna od 14:30 do 15:30
hodin se koná relaxační cvičení s paní
Světlanou
* ve středu 31. ledna od 14:00 hodin se
pořádá posezení v cukrárně Sladká tečka na
Netušilové ulici
* ve čtvrtek 1. února v 9:00 hodin probíhá
PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně SONS.

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)

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

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).

MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* beseda pro rodiče s Markétou Skládalovou o výchově a komunikaci s dětmi „Jak
zvládat období dětského vzdoru a jak se
zbavit nálepek?“ se koná v úterý 30. 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

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 29. ledna od 16:00 hodin se
koná tvůrčí dílna KERAMIKA

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 povídání nejen
o loutkovém divadle v Prostějově s ukázkou loutek, které se uskuteční v úterý
30. ledna od 14:00 hodin.

najdete nás na
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KAREL IV.
V PROSTĚJOVĚ

:: Prostějovské muzeum při-

pravilo ve Špalíčku u příležitosti
několika výročí výstavu medailí
strana 23

ŠIBŘINKY
V PIVÍNĚ

:: Nejen tradiční a vyhlášenou
akcí pokračovala na Prostějovsku
plesová sezóna
strana 27
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JEDNOU

:: Zástupci více než tří desítek
sportovních klubů se ve středu
24. ledna sešli v hotelu Flora v Olomouci, kam přišli podepsat smlouvy o finanční podpoře, kterou jim
pro letošek udělil Olomoucký kraj.
Do sportu půjde téměř třiapadesát miliónů korun. Komu? Čtěte
v příštím čísle!
:: Uplynulou sobotu se konal
další ročník putování z Čelechovic
do Čelechovic přes vrchol Kosíře.
A účast byla tentokrát nižší, než
v minulých ročnících. Zaregistrovalo se pouze devětasemddesát
nadšenců.
:: Tým BCM Orli Prostějov
zdolal v utkání 17. kola 1. ligy tým
Snakes Ostrava 79:74 a v tabulce
povyskočil již na třetí příčku.
:: V Lipové se v kulturním domě
konal maškarní ples, který si uplynulou sobotu nenechaly ujít desítky místních i přespolních.

Ladislav VALN
NÝ
KARLOVY VARY, PROSTĚJOV Tým prostějovského gymnázia Jiřího Wolkera ovládl
středoškolské mistrovství republiky, které se konalo v Karlových Varech. V turnaji, jehož se
účastnilo šest nejlepších středoškolských týmů, nejdříve mladí basketbalisté porazili v základní skupině střední školu z Ostrova a v prodloužení prohráli o jeden bod s pozdějším finalistou
gymnáziem Nymburk. V semifinále si celek GJW hladce poradil z OA Praha, a protože gymnázi- CHAMPIONS
um Nymburk své semifinále také s přehledem vyhrálo, došlo na očekávanou odvetu ve finále. LEAGUE
Ve vynikajícím duelu, plném krásného basketbalu, se z vítězství nakonec radoval tým gym:: Volejbalistky Prostějova padly
názia Jiřího Wolkera Prostějov a stal se tím pádem v letošním školním roce nekorunovaným i ve třetím utkání základní skupiny
králem středoškolského basketbalu.
opět ve čtyřsetovém boji
Podrobnější zpravodajství s ohlasy připravujeme do příštího vydání.
strana 35-37

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

-HVWĆ¿ELGYDNU¿WGRPD
NEW YORK, PROSTĚJOV
Dvaapadesátiletá rodačka z Prostějova
Pavlína Pořízková, která se stala
světovou topmodelkou, se v minulých
dnech veřejně pochlubila jedním z dvojice potomků, jehož otcem je americký
zpěvák kapely The Cars Rice Ocasek.
Na newyorskou premiéru seriálu The
Alienist, který je pouze pro silné povahy, ji doprovodil čtyřiadvacetiletý syn
Jonathan.
Slavná Prostějovanka se v USA prosadila především jako modelka, svou
krásu zúročila i na filmovém plátně.
Největším úspěchem pro ni byl film
Arizona Dream, do něhož ji režisér Emir
Kusturica obsadil společně s Johnnym
Deppem. Zajímavostí je, že se stala
nejmladší modelkou na obálce Sports
Illustrated Swimsuit Issue.
Pořízková s Ocasekem vzali v roce 1989
a jsou spolu doposud, když mají ještě
druhého syna Olivera (19).
(pk)

dnes proti Motoru,
    



PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov bojují o průnik do play-off WSM ligy mužů ČR 2017/2018, který by rádi potvrdili co nejdříve.
K tomu však potřebují pravidelně bodovat, aby se jejich momentální
náskok deseti jednotek na nepostupové deváté místo nesmrskával,
ale naopak rostl, či aspoň zůstával stejný.
Dnes od 18:00 hodin to však budou mít Hanáci dost těžké, neboť v rámci 44. kola soutěže přijedou na prostějovský zimní stadion České Budějovice. Tedy vysoce favorizovaný lídr tabulky a žhavý adept na postup do
extraligy. Aktuálně Motor bodoval devětkrát za sebou a z toho osmkrát
zvítězil, v minulém vzájemném utkání v PV uspěl 3:2 v prodloužení.
Leč poté na jihu Čech senzačně triumfovalo elhákáčko 4:1, tudíž bez
šancí proti papírově silnějšímu sokovi rozhodně není.
Soupeře z úplně jiného soudku Jestřábi přivítají ve středu 31. ledna znovu od 18.00 hodin. Půjde o Benátky nad Jizerou coby předposlední celek
průběžného pořadí, který již dlouho téměř jen prohrává. Vždyť od patnáctého dějství prvoligového kolotoče podlehl v úplně všech zápasech kromě
pouhých tří! Přesto Prostějované s outsiderem jeden ze vzájemných mačů
tohoto ročníku nezvládli: hned ten první venku 2:4. Následně kralovali na
svém ledě 7:2 a mužstvo ze dna napodruhé přestříleli i na severu Čech 6:4.
Dvě hokejové bitvy ve třech dnech tedy slibují dost odlišné divácké zážitky. Naplní se prognózy?
(son)
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výsledkový servis

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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VEÈERNÍK
V NOVÉM I SE
SPORTEM

 celobarevné
vydání
 více sportu
 více
VNWH
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PROSTĚJOVSK

Foto: Marek Sonnevend
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Fenerbahce
doma těsně

padlo i s
Coneglianem

Díky odehrání třetího kola má základní část evropské Ligy mistryň
2017/2018 za sebou přesně polovinu. A skupina „B“, v níž o výsledkovou
senzaci zatím statečně, leč marně bojují prostějovské volejbalistky, se dál
vyvíjí nadmíru zajímavě.
Novara se po zdolání vékáčka 3:1 dostala na pět získaných bodů a druhé místo
průběžného pořadí před Fenerbahce
Istanbul, které na vlastním hřišti podruhé za sebou podlehlo 2:3, tentokrát jinému italskému celku z Conegliana, navíc
opět z vedení 2:0 na sady! A právě Imoco zatím dost suverénně vévodí tabulce
béčkové grupy.
V papírově nejslabším „áčku“ protáhla
svou nečekanou dominanci rumunská
Alba Blaj vítězstvím 3:1 v Mylhúzách,
zatímco favorizovaný Curych se vrátil
do postupové hry jasným překonáním
Rzeszówa 3:0.
Ve skupině „C“ nepřipustili absolutně
žádné překvapení favorité Kazaň proti
srbské Rumě i Police proti bulharskému
Plovdivu, oba silné mančafty triumfovaly hladce 3:0.
Stejně to dopadlo v grupě „D“, neboť Galatasaray Istanbul smetl Lodž bez ztráty
setu a Dynamo Moskva si podobně ani
neškrtlo proti dalšímu tureckému gigantovi, současně obhájci trofeje Vakifbanku Istanbul.
Zápasové dějství číslo čtyři v elitním
klubovém poháru starého kontinentu přijde na řadu od 6. do 8. února.
(son)
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FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Galerie ve Špalíčku hostí v těchto dnech jedinečnou výstavu medailí, mincí a dalších
relikvií, na kterých je zobrazen slavný český král a římský císař Karel IV. Do Prostějova to všechno
přivezl patrně největší český sběratel těchto cenností. Milan Baše z Prahy se zúčastnil slavnostní
vernisáže, která se oproti původním plánům uskutečnila o den dříve, tedy ve čtvrtek 25. ledna...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Už před dvěma roky, ostatně stejně jako všechna muzea v republice,
jsme připravovali velkou výstavu u
příležitosti kulatého výročí narození Karla IV. Počítali jsme tenkrát
s tím, že bychom ji chtěli mít co
nejpestřejší. Tehdy se nám podařilo
objevit zcela náhodou soukromého sběratele pana Bašeho z Prahy,
který disponoval po svém otci obrovskou sbírkou medailí a mincí
s Karlem IV. Celá rodina se touto
sbírkou zabývá dlouhá léta. Chtěli
jsme se tedy domluvit, že bychom
si část této ojedinělé sbírky půjčili.
Jakmile se ale předloni na sbírku
Milana Bašeho jeli podívat naši pra-

covníci, poznali, že je tak rozsáhlá,
že by bylo na škodu vystavit v Prostějově pouze její část. Ta sbírka je
natolik komplexní, že jsme tedy
čekali dva roky, abychom ji mohli
celou přivézt do našeho muzea,“
prozradil Večerníku zrod aktuální
výstavy Daniel Zádrapa, ředitel prostějovského muzea.
Sbírku relikvií s vyobrazením
Karla IV. založil už v dávných letech otec Milana Bašeho. „Brzy
se ale stala doménou celé rodiny a
dnes obsahuje na dva tisíce různých
artefaktů. Nejde pouze o mince a
medaile, máme tu vystaven betlém
se soškami českého krále i jeho manželkami, obrazy, kresby, omalovánky a spoustu dalších relikvií. Prostě
všechno, na čem je vyobrazen Karel
IV.! Nejcennějším kouskem je mince ze sedmnáctého století,“ přidal
Zádrapa. Podle jeho dalšího vyjádření se hodnota vystavené sbírky nedá
vyčíslit. „Historickou ani tržní cenu

si vůbec netroufnu odhadnout. Jak
mi ostatně řekl samotný Milan Baše,
nikdy v životě by ji neprodal, takže
bavit se o hodnotě je nepodstatné,“
usmál se ředitel prostějovského muzea.
Milan Baše přijel do Prostějova
nejen s cennou sbírkou, ale rov-
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něž ji ve Špalíčku pomohl instalovat. A ve čtvrtek vpodvečer se
pochopitelně zúčastnil i slavnostní vernisáže. „Některé exponáty se
získávaly velmi těžko. Otec totiž začal sbírat mince a medaile v Chebu.
Nejstarší medaile se datují do 17.
století, nejstarší mince pak byly vy-

raženy ve čtrnáctém století za vlády
tohoto významného českého krále.
Karel IV. byl nejčastěji zobrazován
na medailích jednotlivých fakult,“
uvedl Milan Baše. A čeho si cení
nejvíce? „Medaile, kterou jsme s
matkou dali otci k jeho padesátým
narozeninám. Je zajímavá nejen tím,

že jsou na ní vyobrazeny motivy z
karlštejnské kaple, ale zároveň je na
ní deset stuh, na kterých jsou názvy
měst, kde Karel IV. univerzitu založil
nebo obnovil,“ svěřil se sběratel.
Jedinečnou výstavu v prostějovské Galerii ve Špalíčku můžete
navštívit až do 18. března.

jak přijeel kareel IV
V. do proostěějovaa....

saa
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Z VERNISÁŽE
VIDEO&FOTOGALERIE

Haná ve fotografiích:
krása úrodného kraje
na snímcích Jana Mikláše
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Nalistujte stranu 40 dnešního vydání

PROSTĚJOV Haná je známa
vysokou úrodností, kroji a lidovými zvyky. Až do konce
března mají možnost příznivci fotografie navštívit vernisáž
prostějovského fotografa Jana
Mikláše, který se právě na tuto
oblast zaměřil. Jak už samotný
název výstavy napovídá, jedná se
převážně o snímky zachycené v
různých denních i ročních obdobích v okolí Prostějova. Večerník
u čtvrteční vernisáže v Městské
knihovně nechyběl...

snímků z malebné Hané v Galerii
Na Půdě, kde jsou fotografie vystaveny. „S fotografováním jsem začal
ve čtrnácti letech. Má první výstava se uskutečnila v mém rodišti, na
základní škole ve Strání. V té době
jsem používal dnes již historické fotoaparáty značek Corina, Flexaret,
později Practica,“ pronesl na úvod
dnes již Prostějovan Jan Mikláš.
Velká část prezentace patřila jeho
toulkám po Thajsku, kam se fotograf několikrát vydal. Zde již používal digitální fotoaparát, který je jeho
nedílnou součástí dodnes. Na své
Josef POPELKA
snímky mnohdy musí čekat hodiŘeditel Městské knihovny Prostě- ny, tu a tam se naskytne jedinečná
jov Aleš Procházka uvedl uplynulý příležitost pořídit záběr během okačtvrtek samotného autora výstavy mžiku. Každá fotografie má ale svůj

příběh. „Jel jsem na rodinnou oslavu a najednou jsem viděl krásnou
scenérii. Jako vždy jsem měl po ruce
fotoaparát, nemohl jsem ji tak nechat bez povšimnutí. Žena už byla
sice trošku nervózní, když jsem šel
stále hlouběji do lesa, ale výsledek
za to malé zpoždění stál,“ vypráví s
úsměvem příhodu sám autor snímku, který lze na výstavě také spatřit.
Každý fotografický žánr má svá specifika a vyžaduje různou techniku a
odlišné postupy. Jan Mikláš nejraději fotí přírodu, převážně na Hané
kolem Prostějova nebo v oblasti Bílých Karpat, dále východy a západy
slunce, v poslední době se rád věnuje i portrétům. Ačkoliv není fotografie jeho hlavní profesí, cit a um mu
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rozhodně nechybí. „Ta naše Haná je
vlastně jen obyčejnou plackou, ale
vy z ní dokážete vykouzlit opravdu
krásné snímky,“ poznamenala na
adresu samotného autora jedna z
návštěvnic čtvrteční výstavy.
Co se vlastně skrývá za pseudonymem Zanfoar? „Když jsem se
před lety registroval na fotografických serverech, mnoho jich bylo již
registrováno, musel jsem tak hledat
různé varianty. Jde v podstatě o
zkratku tří slov. Zan neboli Žán je

vlastně Jan, fo už svým základem naznačuje slovo fotograf a ar znamená
amatérský,“ vysvětlil Jan Mikláš.
Kdo se zajímá alespoň trochu o
fotografii, nebo má jen zkrátka rád
toulky po krásách Hané, ten by si
neměl zcela jistě výstavu nechat ujít.
Nejenže zhlédne opravdu povedené snímky, ale také se může nechat
inspirovat k navštívení neobjevených míst v okolí Prostějova.
Haná ve fotografiích potrvá až do
konce března.
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PROSTĚJOV Předminulou neděli
skončil již sedmý ročník Memoriálu
Luďka Mařáka každoročně pořádaný Spolkem prostějovských fotografů v Regionálním informačním centru Prostějov. I letos představovala
vystavovaná sbírka fotografií pro
návštěvníky velké lákadlo.

Jarmily Pospíšilové. Snímky ve sbírce
patřily známým umělcům, jakými jsou
členové spolku Josef Franc, Kateřina
Francová, Ivo Snídal, Luboš Čehovský,
Jiří Peka, Dušan Věženský, Karel Zvěřina, Jaroslav Musil, Jiří Uvízl, Jan Mikláš,
Vlastimil Hadra, Břetislav Šmíd.
„Memoriál je vlastně přehlídka těch
nejlepších fotografií každého z nás. Tato
Aneta DANĚČKOVÁ
tradice je speciální v tom, že se na ní
Výstava fotografií byla tento rok věno- podílí parta přátel, které spojuje láska k
vána nejen památce fotografa Luďka fotografii a ke svým již zesnulým kamaMařáka, ale i novinářky a fotografky rádům,“ přiblížil fotograf Ivo Snídal.

Sedmá sbírka byla tematicky velmi
různorodá... Jedna část fotografií zachycovala zimu v Prostějově a jen při
samém pohledu na sněhem zahalené
náměstí T.G.Masaryka člověku naskakovala husí kůže. Protože dalším oblíbeným tématem mezi fotografy jsou akty
a erotika, tak ani ty v kolekci nechyběly.
Jednalo se převážně o umělecké fotografie nahé ženy ležící v trávě. Kromě
snímků z našeho domácího prostředí
si návštěvníci mohli vychutnat i ty z
kategorie cestovatelských. Z Vietnamu

pochází bezpochyby nejveselejší fotka
z celé poměrně ponuré sbírky, a to snímek vietnamského muže sedícího na
krávě oděné do pestrobarevných šátků.
Slavnostní vernisáž se konala 12. prosince za účasti osmdesáti osob. Od té doby
přišly vzdát hold dvěma nezapomenutelným osobnostem ještě něco přes dvě
stovky lidí. „Vysoká návštěvnost nás těší
po celou dobu výstavy, nejen na vernisáži. A pokud múzy dovolí, budeme takto
pokračovat i v dalších letech,“ uzavřel
Ivo Snídal.

PROSTĚJOV Místní zpěvačka Pavla
Aschenbrennerová vystupuje v Gallery Dvořák celkem pravidelně. V pátek
19. ledna si však přizvala posilu z Brna, a sice
Adélu Václavovou, která se předvedla nejen
jako vynikající zpěvačka, ale i kytaristka a
klavíristka. Návštěvníci si tak mohli užít písně z autorské tvorby obou zpěvaček.
Nádherné prostředí kavárny v prostorách
prostějovského zámku společně s příjemnou hudbou tvořily krásný zážitek, a tudíž
byla veliká škoda, že zájem projevilo málo
posluchačů. „To je jasný, všichni jsou na plese a tady nikdo,“ komentovala návštěvnost
s úsměvem ´Ashena´. Ani jednu z vystupujících však nízká účast nijak neodradila a podaly skvělý výkon.
(paz)

Foto: internet

servis pro ženy
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Ihned zkraje roku 2018 jsme začali dá- FASHION, kde měli připraveno plno
mou, která se do seriálu PROSTĚJOV- prvotřídních outfitů, následoval výběr
SKÉHO Večerníku přihlásila z Vyškova, brýlí v Optice Wagner, poté přišla na
čímž se potvrzuje trend z poslední doby, řadu změna účesu ve Vlassalonu a také
kdy se naše klání rozšiřuje i do jiných péče od vizážistky ze studia Belleza.
měst. Paní Petra Lačňáková se o možnost Pomyslnou třešničku na dortu předprožít neobyčejný den ucházela na zá- stavovalo fotografování s natáčením od
kladě doporučení své kamarádky Radky našeho profesionála Jiřího Slečky.
Slečkové, která se proměny zúčastnila „Hlavní úkol pro náš tým tedy zní:
v listopadu loňského roku. „Když jsem omládnout, omládnout a zase omládviděla, jaký ohromný šmrnc dostala a jak nout. Poradenství od našeho týmu je
jí to velice slušelo, nedalo mi to a musela samozřejmostí, dobrá nálada a atmojsem se přihlásit. Na vlastní oči jsem se sféra taktéž. Celý náš tým se na Petru
přesvědčila, že o ni bylo opravdu profesi- moc těšil. Prvotním záměrem bylo ženě
onálně postaráno. A když mi popisovala dopomoct k nové životné etapě, vrátit
ten průběh, znělo to navíc tak lákavě, že lesk a třpyt do jejích krásných očí a v nejsem chtěla taky. Doslova mě nakopla. poslední řadě dodat radost i chuť do žiA štěstí mi vážně přálo, mám velkou ra- vota. Myslím, že jsme udělali vše, co bylo
dost,“ zněl při oznámení o jejím výběru v našich silách. Jsem přesvědčena, že výnadšeně hlas osmačtyřicetileté paní Petry, sledek je vážně bezvadný. Mám z nové
která pracuje jako provozní restaurace, vizáže, ale i pocitů paní Petry velkou
má dvě dospělé dcery a ve svém volném radost. Věřím tedy, že i ta dnešní, a sice
čase ráda háčkuje, cestuje a plave.
jedenatřicátá PROMĚNA IMAGE,
Již teď můžeme prozradit, že paní Pe- stála za to,“ neskrývala své nadšení naše
tru skutečně čekal úžasný den. Vysně- redaktorka a patronka PROMĚNY
ný zážitek jako z pohádky započal v RV IMAGE Aneta Křížová.
Pojďme se tedy podívat, jak to všechno v sobotu 13. ledna dopadlo. Také
tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž
uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čekají
tam na vás obsáhlá fotogalerie a video z PROMĚNY IMAGE pro měsíc
leden roku 2018.

1. krok - volba obleèení
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Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

Vše bylo připraveno. Nový účes byl hotov, tvář nalíčená, to vše doplněno vybraným outfitem a originálními brýlemi. Mohlo tak proběhnout velké odhalení nové image
Petry Lačňákové. „Tentokrát si naše vítězka zrcadlo odhalila naprosto sama a o to větší šok ji pak čekal. Nemohla věřit svým očím. Nikdo z nás se tomu nedivil, jelikož
vypadala jako úplně nový člověk. Najednou před zrcadlem stála nová Petra Lačňáková,“ popsala až dojemné chvilky z lednového dílu seriálu PROMĚNA IMAGE Aneta
Křížová, autorka projektu, které tímto redakce Večerníku děkuje za veškerou péči. Definitivní tečku celé sobotě dalo finální focení. Posuďte sami, jak se všechno povedlo...

5. krok – fotografování

A aby byla proměna kompletní, nesmí chybět kosmetická péče od vizážistky Terezy Škvarkové ze studia Belleza. „Paní Petra
Lačňáková má mastnější pleť, ale na dotek však suchou, takže jsem jí doporučila vitamínové a hydratační krémy společně
s pravidelným kosmetickým ošetřením, které pleti dodají to, co jí chybí a zlepší její kvalitu,“ zjistila kosmetička. Po poradenství
začala s líčením. „Použila jsem make-up, rozjasňovač kolem očí, ten z toho důvodu, protože má paní Petra malé a zapadlé oči,
a pak zelenkavé a stříbrné stíny. Tyto barvy ženě perfektně sedly a dodaly na jiskře. Chybět nemohou řasenka, fixační pudr
a tvářenka do přírodního odstínu. Na úplný závěr jsem nanesla růžovou rtěnku,“ popsala své kroky Tereza Škvarková. „Paní
Petra je krásná žena, doufám, že o sebe bude nadále pečovat a proměna ji vydrží,“ dodala s úsměvem.

4. krok – líèení

Jak je již zaběhlým zvykem, naše další kroky tradičně směřovaly do Vlassalonu. Tentokrát se o vítězku postarala kadeřnice Monika
Nečasová. „Petra má zničené vlasy, suché a krepaté. Jde vidět, že si vlasy nenechává ošetřovat v kadeřnictví, ale stará se o ně sama a používá
přípravky a barvy z drogerie,“ usoudila kadeřnice. „Bylo tedy potřeba vlasy razantněji sestříhat a dát jim potřebnou péči i výživu. Barvu
jsem nejdříve stáhla a posléze tónovala do třech odstínů. Odstíny jsem použila teplejší a jako střih zvolila módní objemné mikádo, které
je nenáročné a velice praktické,“ popsala Monika Nečasová své přímé kroky a přidala pár rád: „Vlasy může vyžehlit nebo je klidně nechat
volně bez úpravy a jen dodat trochu objemu lakem, ale také natočit či vyfénovat přes kartáč. Záleží na ní, vhodné je skutečně vše. Nyní má
vlasy regenerované, zdravé a kvalitnější, dostaly potřebnou péči i střih. Teď už jde o to, aby se Petra o vlasy řádně starala.“

3. krok... barvení, støíhání, styling

Jakmile byly nové outfity vybrané, mohli jsme se přemístit do Optiky Wagner. Majitel Radek Wagner v cuku letu vybral několikery slušivé
brýle. „Pro dnešní proměnu jsme opět použili naše známé a oblíbené brýle španělské firmy Etnia Barcelona. Občas to vypadá, že neznáme
nic jiného, ale nebojte, brzy přijdou velké změny. Než rozšíříme naši nabídku i o větší počet brýlí od značek Armani a Prada, budeme se ještě
chvilku věnovat Etnii,“ vysvětlil na úvod. „Možná by nebylo od věci vysvětlit náš vřelý vztah k této značce, dnes už druhé nejprodávanější
v Evropě. Tato firma vznikla z rodinné maličké firmičky až po kolos s absolutně nezaměnitelnou podobou a designem. Jediný šroubek není
z Číny, veškeré komponenty pochází z Evropy a jsou pro nás synonymem úspěchu. I z malého skromného nápadu se totiž dá stvořit světový
kolos určující módu,“ prozradil na slovo vzatý odborník. „To je naše inspirace. To je naše srdce, které bije nejen za to, že skvěle vidíte, ale i vypadáte. Takovým příkladem je právě paní Petra, mrkněte sami, jak jí sluší,“ vyzval naše čtenáře Radek Wagner.

Oporu vékáčka těší jak slušné vzdorování gigantům v Lize mistryň,
tak bezpečné zvládání extraligy. A čeká triumf v Českém poháru

 Jste spokojená, jak se to v Přerově po náročném programu předchozích dnů povedlo zvládnout?
„Tak určitě! (odpověď jí poradila procházející parťačka Andrea Kossányiová,
následoval velký smích) Tenhle zápas
jsme odehrály velice dobře, celý v pohodě.“
 Bylo těžké nastoupit necelých
třicet hodin po návratu z Itálie?
„Lehké to pro nás určitě nebylo a po
pravdě jsem se toho trochu bála. Ale
ukázaly jsme, že máme nějakou kvalitu, abychom i za takové situace podobné utkání české ligy zvládly.“
 Je pro vás osobně hodně nepříjemné hrát víc mačů za týden včetně dlouhého cestování?
„Kdybychom nastoupily proti někomu silnějšímu než Přerovu, možná by
to bylo horší. Takhle jsme nepřipustily
žádné komplikace a zvládly to hladce.
Každopádně hrát ve čtvrtek skoro
do půlnoci těžký zápas Champions
League, většinu pátku cestovat z Itálie domů, vrátit se odpoledne domů
a hned v sobotu hrát další utkání určitě není ideální. Nejen pro mě.“
 Vy jste navíc krajskému derby
dominovaly i v kombinované sestavě s hráčkami, které jindy tolik
nenastupují. Co říkáte na jejich výkon?
„Holky odvedly výborný výkon. Už
i dřív většinou platilo, že když naskočily do sestavy, tak to zvládaly
velice dobře a zapadly do týmové
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hry natolik, že jsme neměly větší
problémy.“
 Vraťme se k duelu v Novaře,
kde vás favorit dvě sady nemilosrdně drtil. Nezaskočily vás protihráčky až extrémní fyzickou vybaveností?
„Dá se to tak říct. Jsou hodně vysoké
a v útoku dávají strašné rány z velké
výšky, herně se mi fakt líbily. Příští
týden v odvetě to přesto může vypadat o dost jinak. Věřím, že domácí
prostředí i cestování hraje významnou roli a na druhý pokus sehrajeme
s Novarou celkově lepší zápas. Tam
jsme tři sety ze čtyř rozhodně mohly
předvést kvalitnější výkon, zatímco
soupeřky v nich hrály opravdu skvěle.
Samy říkaly, že měly super den a kromě třetí sady se jim všechno dařilo.“
 Co se změnilo ve zmíněném
dějství číslo tři, že jste jej dokázaly
získat pro sebe?
„Vzhledem k jasnému vývoji utkání
jsme začaly ještě víc riskovat, chytily se na servisu, tím dostaly domácí
hráčky pod tlak na přihrávce, ony si to
nemohly tolik rozhodit v útoku a nám
se tím pádem líp bránilo. Následně
jsme samy úspěšněji zakončovaly, neměly takové potíže na příjmu. Prostě
jedno s druhým, najednou fungovala
celá naše hra.“
 Proč to vydrželo jen do vedení
6:4 zkraje čtvrté části?
„Protože když tak moc riskujete, nemůže to vydržet trvale. Většinou se
po vydařené pasáži začne víc kazit
a silnější družstvo toho využije, což se
v Novaře přesně stalo.“
 V Lize mistryň jste zatím
všechny tři souboje s giganty prohrály 1:3 a měly přitom určité
šance dovést mače do tiebreaků.
Hodnotíte tedy dosavadní účinko-

PŘEROV V drtivé většině střetnutí této sezóny plní univerzálka
Helena Horká předem plánovanou roli ofenzivní tahounky prostějovských volejbalistek. Její výkony jsou až na drobné výjimky
stabilně komplexní a celkově dobré, pravidelně dokáže prodávat
své bohaté zkušenosti. Také v obou duelech minulého týdne se
stala nejčastěji bodující hráčkou VK, aby v sobotním večeru po
hanáckém derby věnovala Večerníku následující interview.

“

Foto: Josef Popelka

ší. Což v tak nabité konkurenci dvou
nejlepších italských klubů a jednoho
špičkového z Turecka určitě není
k zahození. Kdo má rád volejbal,
může si to užívat.“
 Věříte, že lze udělat ještě ten poslední krok a aspoň jednou v našlapané grupě B někoho porazit?
„Možné je všechno, nic není nereálné. (úsměv) Po pravdě to však bude
hrozně těžké, neboť všichni tři elitní
soupeři jsou herně o dost dál než
my. Vždyť jde o absolutní klubovou
špičku nejen Evropy, ale i celého světa s nejlepšími top hráčkami mnoha
různých zemí.“
 Jak hodnotíte základní část extraligy ČR, veskrze vítěznou?
„Kromě větších problémů při utkání
v Liberci to myslím zvládáme perfektně. Ze začátku jsme možná někdy
nehrály optimálně, ovšem postupně
jsme se jako celý mančaft zlepšovaly

a za celou druhou půlku základní fáze
ztratily jediný set, navíc úplně zbytečně s Olympem. Většinou hrajeme
dobře, takže co víc si přát? (úsměv)
Zatím jsem s tím, co nejen v českých
soutěžích předvádíme, moc spokojená. Pro favorita není úplně jednoduché pořád vítězit a ještě navíc neztrácet žádné sety, ostatně je to vidět
právě v Champions League. Tudíž
naše skoro neustálé výhry 3:0 mají
svou cenu, byť je skoro všichni berou
za samozřejmost.“
 Je před vámi ošidné Final Four
Českého poháru, kde semifinále
i finále rozhoduje jediné střetnutí.
Nemáte z toho obavy?
„Já v nás věřím. Pokud zahrajeme to,
na co máme a nestane se nic extra
neočekávaného, tak bychom to měly
zvládnout. O případném opaku se ani
nechci bavit, vůbec si jej nepřipouštím.“ (směje se)

Já v nás věřím. Pokud zahrajeme to,
na co máme a nestane se nic extra
neočekávaného, tak bychom to měly
zvládnout. O případném opaku se ani
nechci bavit, vůbec si jej nepřipouštím.

vání na evropské scéně i přes nulu
na bodovém kontě pozitivně?
„Na to, jak hrozně těžkou
máme skupinu, to rozhodně není špatné. Možná jen
většina posledního utkání
v Novaře nebyla úplně podle
našich představ, ale jinak jsme
to odehrály velmi slušně a podaly dobré výkony. Hlavně
jsou to v Champions League
krásné zápasy vysoké úrovně, na které se dá dívat. A fanouškům se snad líbí, i když
nevítězíme. Minimálně
v částech těch střetnutí
dokážeme s jasnými favority svádět vyrovnaný boj,
místy jsme dokonce trochu lep-

Prostějov (son) - Mladé volejbalistky
VK Prostějov věkové kategorie U15 starší žákyně - jsou stále v čele krajského
přeboru kadetek 2017/2018, ovšem
po čtyřech úvodních zápasech nového
kalendářního roku již pouze s těsným
náskokem dvou bodů na druhý Uničov.
První duely na hřišti Olomouce C přitom družstvo vékáčka zvládlo bez nejmenších potíží po výsledcích z pohledu
domácích 0:3 (-7, -6, -12) a 0:3 (-8, -16,
-7). Trable nastaly až třetí lednovou neděli na vlastní palubovce proti olomouckému béčku, které prostějovský tým udolal
teprve po velkých bitvách 3:2 (-25, -22,
12, 7, 9) a 3:2 (23, -25, 16, -24, 4).
„Chybělo nám několik stěžejních hráček, jež byly se školou na lyžařském kurzu. Ostatní holky se bez nich chvílemi
trápily, výkon mančaftu byl kolísavý. Na
druhou stranu to aspoň byly volejbalově zajímavé i dramatické souboje,“ bral
vše s úsměvem a nadhledem Pavel Parobek, asistent hlavní trenérky starších
žákyň VK Solange Soares.
Krajský přebor kadetek 2017/18 - pořadí po 18. kole: 1. VK Prostějov B 41,
2. Uničov 39, 3. Šternberk B 21, 4. Olomouc B 19, 5. Přerov B 18, 6. Přerov C
16, 7. Olomouc C 2.
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Prostějov (son) - Dvě odchovankyně
prostějovského volejbalu a stále mladé
nadějné hráčky se nedávno vystřídaly
na postup první nahrávačky extraligového týmu žen Přerova.
Od začátku aktuální sezóny 2017/2018
tam zastávala klíčovou pozici tvůrkyně
ofenzivy Lucie Zatloukalová, až do loňského jara úspěšná juniorka VK. V létě
coby čerstvá příslušnice dospělé kategorie přestoupila právě do klubu z rivalského města a dobře plnila roli jedničky
na svém postu. Bohužel se hned v úvodním střetnutí nového kalendářního
roku proti Olympu Praha vážně zranila
a pravděpodobně až do konce tohoto
ročníku je mimo hru. Přerovské vedení
se za dané situace rozhodlo povolat do
zbraně jinou Prostějovanku: Viktorii
Gogovou.
Ta se pro změnu léčila z nepříjemného
úrazu (přetržené vazy v koleni) před
dvěma lety, aby poté naskočila zpět
v dresu druholigového TJ OP Prostějov, následně za účastníka elitní soutěže
ČR Fénix Brno. V těchto oddílech však
dcera sportovního manažera vékáčka
Petera Gogy skončila a nyní už hájí zájmy Přerova. V sobotu tudíž bojovala
jak proti rodnému městu, tak pomyslně
i proti svému otci.

V Pøerovì Gogová
místo Zatloukalové

RYCHLÝ
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Začátek utkání byl vyrovnaný, neboť
favoritkám chyběly větší důraz a také
přesnost, častěji chybovaly. Domácí
hráčky toho dokázaly využít k opakovanému dotažení skóre, nerozhodný
průběh trval až do stavu 7:7. Vzápětí přišel razantní nápor vékáčka. Při
účinném servisu Zatloukalové uteklo
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PŘEROV Tak tohle byla precizně
odvedená práce. Prostějovské volejbalistky zapomněly na únavu,
i v protočené sestavě odehrály zápas 18. kola UNIQA extraligy na
svém vysokém standardu a přerovský celek odsoudily téměř do role
statisty. Naprosto hladký triumf
potvrdil bezporážkové prvenství
VK v základní části soutěže s bezpečným náskokem sedmi bodů.

0:3

na 7:12, poté během desetibodové
šňůry podpořené výborným podáním
Nové dokonce na 9:22. To samozřejmě rozhodlo celé zahajovací dějství,
které prostějovský tým končil v naprosté pohodě, zatímco ten přerovský
vůbec nestačil - 11:25 a 0:1.
Lídr tabulky tedy bezpečně zvládal
svou roli, ačkoliv na lavičce zůstaly
opory Weiss, Emonts i Herelová a zanedlouho se tam přesunula též Kovářová. Dobrý výkon otočil kratičké

 ^ ^
Bodový vývoj – první set: 1:1,
1:3, 3:3, 5:5, 5:7, 7:7, 7:12, 9:12,
9:22, 11:23, 11:25. Druhý set: 1:0,
1:4, 3:5, 3:8, 4:10, 5:13, 7:13, 7:18,
13:18, 13:20, 15:21, 15:24, 16:25.
Třetí set: 0:6, 2:6, 2:8, 4:9, 4:11,
6:11, 6:13, 7:16, 8:18, 10:18, 10:23,
12:23, 14:25.

VO PŘ
VK PV

vedení protivníka hned zkraje druhé
části (z 1:0 na 1:4), načež dál pokračovala výrazná převaha papírově silnějšího kolektivu. Tomu se standardně

Foto: www.vkprostejov.cz

dařilo ve všech činnostech, nepouštěl
hrubky kupící Vlčkovy svěřenkyně
skoro do ničeho a neustále zvyšoval
náskok (3:8, 5:13, 7:18). Teprve v zá-
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„Měli jsme usnadněnou úlohu tím, že soupeř nezvládal na přihrávce zpracovat náš
servis. Kromě úplného začátku a jedné nevydařené pasáže ve druhém setu jsme
hráli celé utkání dobře a soustředěně, příležitost mohly dostat holky, které nastupují
méně. A svou šanci využily, obstály na výbornou. Jak s naším výkonem, tak s dosaženým výsledkem můžeme být spokojeni.“
věru se válec značky VK zasekl, Přerov zapodávala Nová. Domácí kouč Vlček
šesti body za sebou při skvělém ser- si brzy vzal oddechový čas a nahlas
visu Exagelky Gogové zkorigoval na se během něj rozčiloval, ovšem bez
13:18. A odvrátil hrozbu dalšího dílčí- účinku. Startovací trhák na 0:6 rozho debaklu. Set číslo dva tedy vyzněl pustil veškeré případné naděje outsirovnocenněji, byť zásluhou rychlého dera na možné zdramatizování duelu,
finiše Čadova ansámblu ne o mnoho který děvčata okolo tahounky Horké
bezpečně držela pod kontrolou. A to
- 16:25 a 0:2.
Maximální koncentraci držely úřadu- až do úplného konce, jenž nastal po
jící mistryně republiky rovněž v nástu- pouhé hodině jednoznačného boje pu do třetího dílu, kdy opět perfektně 14:25 a 0:3.
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„Z našeho výkonu jsem zklamaný. Očekával jsem, že zopakujeme sympatickou hru
z prvního vzájemného utkání v Prostějově nebo z některých jiných zápasů, které se
nám proti favoritům vydařily. Místo toho jsme předvedli bídu, ustrašený volejbal bez
odvahy i vůle. A výsledek je k nám ještě milosrdný, klidně to mohlo dopadnout hůř.“



Přerov zvalchovala i sestava bez několika opor
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hle moc řešit, podstatné je soustředit se
sami na sebe. Na to, abychom my dokázali do rozhodujícího zápasu postoupit,“
vypíchl Čada.
Co se týče vzájemných střetnutí s potenciálními finálovými soky, jsou pro
devítinásobné vládkyně ČP rovněž
příznivé. Brněnskou družinu přejely
dvakrát dost hladce 3:0, naopak proti
olomoucké ekipě to při rezultátech 3:1
venku i 3:0 doma byly mnohem dramatičtější partie. „Když vezmu vyvrcholení soutěže celkově, rozhodně máme
vše ve vlastních rukách. Tím chci říct,
že pokud dvakrát odvedeme kvalitní
výkony bez velkých výpadků, určitě
máme na to zvítězit a získat pohárovou
trofej České republiky podesáté v klubové historii. Naplnit toto kulaté jubileum je pro nás všechny hodně lákavou
motivací,“ uzavřel Miroslav Čada.

1. kolo: Dukla Liberec - Olymp
Praha 3:2 (-24, 19, 22, -22, 10), Volejbal Přerov - Sokol Šternberk 0:3
(-21, -19, -18), 15. ZŠ Plzeň - Fénix
Brno 1:3 (-14, 22, -18, -21).
Čtvrtfinále: VK Prostějov - Fénix Brno 3:0 (20, 16, 12) a Fénix
Brno – VK Prostějov 0:3 (-8, -22,
-10), Dukla Liberec - UP Olomouc
2:3 (21, -17, -25, 32, -9) a UP Olomouc – Dukla Liberec 3:2 (9, -23,
-22, 17, 17), Sokol Šternberk – KP
Brno 0:3 (-17, -10, -20) a KP Brno
– Sokol Šternberk 3:0 (10, 13, 18),
Sokol Frýdek-Místek – TJ Ostrava
1:3 (-22, -21, 27, -20) a TJ Ostrava
– Sokol Frýdek-Místek 3:1 (21, -17,
22, 20).
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Lednová proměna image změnila O POHÁROVOU

Nové outfity jsme pro lednovou vítězku vybírali u Reného Volka v prodejně RV FASHION Sonáta v Žeranovské ulici. Petra Lačňáková
má v oblibě tmavší a tlumenější barvy, které jí však příliš nesvědčí. Zbytečně ženu činí nevýraznou. Při výběru oblečení tedy bude třeba
klást důraz na barvy a vhodné střihy. Oblékání paní Petry se tentokrát ujal tým prodavaček. „Jako jeden ze stěžejních modelů byl vybrán
modrý s bílým a šedostříbrným motivem. Jedná se o šaty s překřížením, které perfektně nositelce padnou, zvýrazňují ženské přednosti
a potlačují případné nedostatky. Šaty může paní Petra nosit jak do práce, tak i na malé společenské příležitosti. Bílé sako pak zdůrazní
slavnost okamžiku,“ vysvětlil majitel RV FASHION René Volek. Druhým modelem byly červeno-černé šaty. „To je sázka na jistotu.
Červený plášť s červenou kožešinou zvýrazňuje ženskost a dává ženě vyniknout v pouliční šedi,“ pokračoval Volek. Třetím kouskem,
který vítězce prvního klání oblíbeného seriálu velmi slušel, byl volnočasový styl casual. „Užší černá kalhota v kombinaci s halenkou s motivem. K tomu do barvy červené sáčko. To je městský styl, který se hodí do práce, ale i na běžné denní nošení. Paní Petra se ve vybraných
modelech cítila velmi dobře a myslím si, že barevnost, kterou děvčata vybrala, byla vzhledem k jejímu typu velmi zdařilá. Musím náš
kolektiv pochválit, neboť je vidět, že svoji práci dělá skvěle,“ ohodnotil své zaměstnance René Volek.

PROMÌNY

Již jedenatřicátá PROMĚNA IMAGE dlouhodobého seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je za námi. A tak další vítězka,
na kterou se usmálo štěstí, zažila den plný hýčkání a péče,
nato se cítila jako princezna z pohádky. Změna účesu, líčení,
proměna šatníku, nové brýle a kompletní poradenství, to byl
již tradiční program naší lednové proměny. Ostatně je tomu
již více jak dva a půl roku, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako
jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu vizáže
první šťastné čtenářky. Od té doby jsme proměnili třicet žen
a dva muže, přičemž v jednom z klání zářil manželský pár.
Jelikož se seriál dlouhodobě těší velké popularitě, prošly jím
už dámy všech věkových kategorií. Se svou novou image
se ve Večerníku předvedly jak pětadvacetiletá slečna, tak
mnoho žen středního věku a nechyběly ani aktivní seniorky
ve věku až šestasedmdesáti roků. A všechny dosavadní díly
dopadly navýsost skvěle a u srdce zahřály nejen naše vítězky,
ale i celý profesionální tým. Nejinak tomu bylo i tentokrát
u paní Petry Lačňákové z Vyškova. Jak všechno dopadlo,
zjistíte právě v dnešním vydání...
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HELENA HORKÁ: „SE SEZÓNOU
TROFEJ!
NOVÁ PETRA LAČŇÁKOVÁ DOJALA MAMINKU
JSEM ZATÍM SPOKOJENÁ“

24

VEÈERNÍKU

volejbal



aneb pohled
Kathleen Weiss
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První číslo je procentuální
úspěšnost volejbalistek VK
Prostějov v bodovém zisku
dosavadních utkání UNIQA
extraligy žen ČR 2017/18,
kde zatím posbíraly 53 bodů
z 54 možných. Naproti tomu
v evropské Lize mistryň jsou
pořád na nule, ovšem proti
oddílovým kolosům aspoň urvaly v každém ze tří duelů po
jednom cenném setu.
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Před začátkem sezóny znělo tuzemským éterem pod vysokou sítí: VK Prostějov
má pro soutěžní ročník 2017/2018 hodně silné ženstvo. Tohle tvrzení se v samotných zápasech nemuselo potvrdit, ale soudě dle dosud odehraných střetnutí skutečně nabylo pravdivosti.
V součtu obou národních soutěží (UNIQA extraliga a Český pohár) Hanačky
absolvovaly dvacet duelů, z nichž ani jeden neprohrály a dohromady poztrácely jen
pět setů. Což už znamená určitý důkaz dominance, byť ještě zdaleka nejde o medaile.
Další potvrzení kvalit vékáčka přišlo v evropské Champions League, kde má za
sebou přesně polovinu základní skupiny B a sympaticky vyrovnanou konfrontaci
s Fenerbahce Istanbul i Imoco Conegliano, částečně též s Gorgonzola Novara.
Hlavně první dva jmenovaní favorité měli co dělat, aby odvrátili hrozbu jít proti
mistryním ČR do nevyzpytatelného tiebreaku. A prostějovský kolektiv hned dvakrát nebyl tím pádem daleko od výsledkové senzace, zatímco napotřetí giganta již
tolik nezlobil.
Přesto dostat takové kolosy do úzkých a sebrat jim aspoň set svědčí o značných
schopnostech prostějovského mančaftu. Stejně jako suverénní extraligové vedení
s jediným bodíkem přenechaným soupeřům. Skutečné bitvy pravdy ovšem přicházejí teprve teď.
Samozřejmě půjde o Final Four v ČP žen o nejbližším víkendu v Brně. Výběr VK
tam vyrazí do boje v roli jasného favorita, kterou bezpodmínečně musí naplnit.
Bez ohledu na nebezpečnost protivníků, ošidnost k.o. systému na jediné vítězství
či nemalý psychický tlak z vědomí, že nesmí klopýtnout. Speciálně v tomhle závěrečném turnaji pohárové soutěže se ukáže, jestli na to parta trenérů Miroslava
Čady a Lubomíra Petráše fakt má. Já osobně holkám věřím. Na beton!

Marek Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Co říct ke čtvrtečnímu zápasu? Stále nám něco chybí, abychom dokázaly porazit tak skvělé týmy, jako je Novara nebo naši další soupeři ve skupině Champions
League. Za zisk setu jsme samozřejmě rády, ale jestli chceme dosáhnout i na nějaké
body, musíme se ještě zlepšit. Po pátečním návratu z Itálie jsme měly minimum
času na přípravu před extraligovým utkáním v Přerově, ale tuhle situaci se nám
povedlo zvládnout bez problémů. Do střetnutí v sobotu naskočily holky, které jindy
tolik nenastupují, a zahrály výborně, svou šanci dokonale využily. I díky tomu byl
výkon celého týmu dobrý a s vítězstvím jsme neměly v podstatě žádné problémy.
Za další jasný výsledek 3:0 jsme rády. Teď máme dostatek prostoru se kvalitně nachystat na Final Four Českého poháru, což je jeden z vrcholů sezóny tím, že půjde
o zisk trofeje. Splnit náš cíl určitě nebude jednoduché, ale když zahrajeme dobře,
tak pevně věřím, že semifinále i finále zvládneme.“
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Že mají prostějovské volejbalistky v aktuální sezóně opravdu mimořádně dobrou partu, to nelze
přehlédnout. V sobotním večeru
po extraligovém skolení Přerova
si teoreticky mohly stěžovat na
únavu vzhledem k předchozímu
těžkému mači v Novaře včetně dlouhého cestování do Itálie
i zpět, ale ony místo toho trdlovaly. Hned několik hráček VK v čele
s kapitánkou Katy Weiss blbnulo
s plastovými rukavicemi k pobavení sebe sama i všech ostatních
přítomných. Hodně veselá nálada
se pak přelila také do týmového
autobusu na cestě do Prostějova.
Tam se vtipkovalo hlavně na adresu (staro)nového prezidenta České
republiky Miloše Zemana, své si
však vyslechli třeba i statistik a mládežnický trenér Lukáš Miček nebo
lékař vékáčka řečený doktor Pavel
Navrátil. Nezbývá než si přát, aby
skvělá nálada Hanačkám vydržela rovněž po nadcházejícím Final
Four Českého poháru v Brně.
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Z VÉKÁČKA 

ŽHAVÁ NOVINKA

Jak ve čtvrtek na hřišti Novary, tak o dva dny později na půdě Přerova se právě prostějovská univerzálka stala neproduktivnější členkou svého družstva.
V přetěžkém duelu Champions League zaznamenala 15 bodů, z toho drtivou většinu útokem
při solidní úspěšnosti (vzhledem k extrémní
síle soupeře) 34 procent, přidala jedno eso.
Sobotní mač extraligy pak Horká zakončila
s 16 dosaženými body, přičemž její zakončení
vzrostlo na kvalitních 52 procent tentokrát
doplněné dvěma vítěznými bloky. Navíc se
v obou zápasech potvrdila Helenina důležitost pro kolektiv tím, že na ni pravidelně
směřují klíčové míče v daných fázích střetnutí. A ona je většinou zvládá i zásluhou svých
bohatých zkušeností na jedničku.
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JEDNIČKA VK PODLE
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NOVARA, PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky si v základní skupině B evropské Champions League
žen 2017/2018 do třetice připsaly
čtyřsetovou porážku. Tentokrát podlehly 1:3 při svém druhém výjezdu
do Itálie během krátké doby, když
na půdě Novary urvaly třetí dějství.
Jinak patřil čtvrteční večer favorizovanému družstvu, a to suverénním
způsobem.
Úvodní výměna s výborným příjmem
smečovaného podání, neméně skvělou
nahrávkou i smečí vypadala slibně. Pak se

 ^ ^
Bodový vývoj – první set: 0:1, 3:1,
5:2, 6:5, 8:5, 11:6, 13:7, 17:8, 19:9,
20:12, 25:12. Druhý set: 2:0, 2:2,
3:3, 7:3, 9:4, 11:5, 14:6, 14:8, 17:8,
18:10, 21:10, 23:11, 23:13, 25:13.
Třetí set: 0:3, 2:5, 4:5, 4:9, 6:9, 6:11,
7:12, 11:12, 11:14, 12:17, 13:19,
16:19, 16:21, 18:22, 18:24, 22:25.
Čtvrtý set: 1:0, 1:2, 4:4, 4:6, 15:6,
19:7, 19:10, 22:10, 24:12, 25:14.

ale Hanačky rychle dostaly pod obrovský
tlak hráčsky našlapaného soupeře. Ten
neměl problémy s prostějovským servisem, z přesných přihrávek rozvíjel nekompromisně zakončované kombinace.
A když těžko prostupnou obranu podpořil drtivými esy a hlavně brutálními útoky
přímo na zem trojice Plak - Enright - Egonu, měl vstupní díl naprosto jednostranný průběh. Hostující tým se chytal jen
ve dvou krátkých pasážích (z 5:2 na 6:5,
z 19:9 na 20:12), jinak neměl s horším
příjmem i nestíhající defenzivou absolutně šanci. Dílčí debakl se stal logickým
vyústěním - 25:12 a 1:0.
Bylo zřejmé, že cesta alespoň k vyrovnání
poměru sil na palubovce povede jedině
přes zlepšení všeho, zejména přihrávky,
podání a bránění. Což se dařilo chvíli
zkraje druhé sady, než domácí ženy znova
udeřily. Bryskně utekly z 3:3 na 7:3 a posléze až na 14:6, české mistryně v tu dobu
kromě marného čelení ohromnému
náporu Gorgonzoly navíc i často nevynuceně chybovaly. Nepomáhalo vůbec nic,
na případnou odpověď favoritky reagovaly okamžitým kontrem (z 14:8 na 17:8
a 21:10). Dějství číslo dva tudíž dopadlo
téměř stejně jako zahajovací - 25:13 a 2:0.
Vypadalo to na celozápasové vraždění
Čadových neviňátek, ale vékáčko se na
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to ke konečnému výsledku 0:3 (-23, -18,
-17). „Je dobře, že jsme s TJ měli v obou
dosavadních zápasech problémy. Aspoň
budeme tím víc ve střehu a koncentrovaní, abychom už do vstupního souboje
Final Four dali maximum,“ podotkl prostějovský lodivod.
Pokud VK Prostějov splní roli favorizovaného mančaftu, narazí v neděli
4. února od 18:00 hodin v závěreč-

@ =><X%Xq[ % 
„První dva sety jsme zvládli na vynikající úrovni ve všech ohledech. Pak přece jen
nastalo určité polevení, na druhou stranu se i Prostějov výrazně zlepšil. Rozhodující byl obrat z 4:6 na 15:6 ve čtvrté sadě. S vítězstvím a třemi získanými body jsem
velmi spokojený.“
@ q' (
„Většinu utkání nás komplexní družstvo domácích přehrávalo výborným výkonem, jasně navrch mělo zejména v útoku i na blocích. My jsme se zvedli a této
ohromné síle dokázali čelit pouze zlepšením ve třetí sadě plus na začátku čtvrté.
Jinak dominovala vysoká kvalita Novary.“
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bodík do tabulky. Tím víc, že rovněž čtvrté
pokračování otevřela družina VK výtečně
a zprvu vedla. Bohužel za stavu 4:6 hostující plejerky zahodily několik ložených
situací na další body, místo toho vyrobily
zbytečné hrubky, samy Novaře umožnily
zvednout se. A to natolik, že přišla strašlivě
razantní otáčka ve vývoji. Měla podobu
jedenácti vítězných výměn souboru Igor
v řadě za sebou na 15:6 (!), což samozřejmě znamenalo rozhodující dopad na zbytek souboje. Teprve od průšvihem zavánějících 19:7 zažehnala bíle oděná děvčata
hrozbu jednociferného výprasku, přesto
už si moc neškrtla. A Barboliniho squadra
triumfovala – 25:14 a 3:1.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Ligy mistryň najdete na straně 22

startu třetí části konečně chytilo. Čím?
Pronikavě zostřeným servisem, s nímž
začal mít protivník potíže. Weiss a spol.
zavětřily možnost něco se střetnutím
udělat, rázem šel jejich výkon komplexně
o sto procent nahoru. Nejintenzivnější
vzepětí vyslankyň ČR sice nemělo nepřetržité trvání a zaseklo se při skóre 7:12,
načež italské šampiónky dotáhly čtyřbodovou šňůrou na 11:12. A zdálo se, že
nadchází finální obrat celého mače. Mančaft z Hané se však nenechal rozhodit,
dál předváděl špičkový volejbal (13:19,
18:24) a vzdor závěrečnému váhání cenný set i s pomocí rozhodujícího challenge
získal - 22:25 a 2:1.
Rázem tak ožily vyhlídky na to odvézt si
z Apeninského poloostrova nějaký ten

 

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít
oblek na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu RV
FASHION (Sonáta) naleznete také
v Žeranovské ulici.

Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy starší
čtyřiceti let, dále aplikaci kyseliny
hyaluronové, chemický peeling, ale
také prodlužování řas, denní i permanentní líčení, kosmetické čištění
a v neposlední řadě epilaci cukrovou
pastou, které je bezbolestné a bez
popálení pokožky. U všech procedur nabízíme bezplatnou konzultaci formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se celulitidy, strií, popraskaných žilek, ochablé
kůže, vrásek, bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.

 

 

Petra
Lačňáková

 Petro, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Touto cestou bych chtěla moc poděkovat mojí kamarádce, která mě do pro)*+4C # $D
8$7H5.   6.8$4  měny přihlásila. Cítím se skvěle a díky
celkové změně image se pozvedlo moje
.(=>ETEM ,;E EA ;=U#
sebevědomí, a i když vím, že krása začíná
)*+'CE %#: D
uvnitř, tak jsem pochopila, že když o sebe
8$7H5.   6.8$4  budu pečovat s láskou, dodám si sílu.“
.(=>ETEK ,;E ;I ;IU#
 Co vás na celé proměně nejvíce
překvapilo?
)*+AC& FD
8$7H5.   6.8$4  „Nový střih a barva vlasů. Byla to pro mě
změna zásadní. Ale nadšená jsem byla ze
.(=><T;E ;E EKU#
všech částí proměny a s velkou radostí,
)*+BC D
pokorou i obdivem k celému vašemu
8$7H5.   6"4   skvělému týmu jsem si celý den užívala. Za to chci všem moc poděkovat.“
=><T;I ;= EKU
 Jak na vás reagovali rodina a známí?
)*+5C D
„Reakce v mém okolí byly pozitivní, všichni mě chválí, že mi to sluší. (směje se)
8$a.4  68$7H5. , Moje maminka, když mě viděla, tak spojila ruce a řekla: ‚Dítě moje, ty vypadáš jak
holčička!‘ A musím říct, že jsem se tak i cítila.“
  =>;TEN ;E ,EA ,;< EMU
 Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
ném finále na lepšího z dvojice KP „Aby každý, kdo chce udělat změnu ve svém životě, prošel vaší proměnou, nebál se
Brno - Olomouc. „Pravděpodobnější přihlásit a užil si tento výjimečný den i krásný pocit naplno, protože prožít nezapovariantou je celek UP jak pro sílu svého menutelnou radost je úžasné a jsou to chvíle, na které se nikdy nezapomíná.“
stabilizovaného týmu, tak vzhledem
k aktuální formě, kdy nedávno uspěl
<J M  <Q
3:0 v Ostravě i právě v Králově Poli. Ani
Brno však nemá vůbec špatné družstvo
 < = J Q
a disponuje výhodou domácího prostředí, což může sehrát důležitou roli. „Máme za sebou jednatřicátou PROMĚ- vila. Byla to radost ze sebe samé, konkrétně
Každopádně nemá dopředu smysl to- NU IMAGE. Když se nad tímto číslem ohromná vnitřní spokojenost. Najednou
zamyslím, přijde mi to jako včera, kdy jsme byla pomyslně celistvá. Nový vzhled jí dos tímto projektem začínali a dnes přitom dal to, co potřebovala, ale nějak si to sama
píšu reportáž s tak poměrně vysokým čís- neuměla dodat. Spokojenost nám nemůže
lem. Jak jsem zde již několikrát zmínila, ka- nikdo dát, vždy musí vzniknout uvnitř nás,
ždá naše proměna je pro mě jedinečná a ka- musíme být spokojeni sami se sebou, abyždá ve mně něco zanechala. Nejinak tomu chom byli šťastní a mohli přijímat a dávat.
bylo tentokrát u paní Petry Lačňákové, kte- A právě to se stalo. Z paní Lačňákové se stal
rá byla velice vřelá už při prvním kontaktu. nový člověk se vším všudy a já silně doufám,
Na proměnu se hrozně těšila a dokonce ji že takto k sobě bude již nadále přistuponedoprovázela ani žádná nervozita, celý vat a vydrží jí to, co možná nejdéle. Děkuji
den si tak příjemně užívala. Z celodenní- všem, co se na této PROMĚNĚ IMAGE
ho setkání s ní jsem vnímala vnitřní sílu, podíleli a těšíme se na vás zase při další proodhodlání, ale i pokoru, vděčnost a hlavně měně nejen vizáže ale i duše.“
dobrotu. I když jsou to silné vazby, které na
Za celý tým Aneta Křížová
mě působily, přeci jen mi tam něco chybělo. patronka projektu a redaktorka
Po proměně jsem to u Petry ale náhle objeservisu pro ženy

Všechny duely hostí Mìstská
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sobota 3. února SEMIFINÁLE
15:30 hodin: VK Prostìjov - TJ
18:00 hodin: Královo Pole Brno - U
nedìle 4. února FINÁLE:
18.00 hodin vítìzové semifinále

)**-C D
8$.   6.8$4 .(
3:0 (20, 15, 13).
)**;C D
8$ .    6 ?$ a. 4  
3:0 (19, 14, 15).
)*+*C D
8$ 3  .    6 $.
F=>;T,EA ;; EA ,;< AU#
)*++C D
8$3 .   6?$a.
4  =><T;< EI EIU#
)*+)C D
8$7H5.   6?$a.4 ,
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otázky pro ženu,
co se změnila...

ženu z Vyškova

„Cítila jsem se
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V Novaře patřila vékáčku třetí sada,
jinak to drsně hrnul výborný favorit
GO NO
VK PV 3:1

Jak už bylo výše zmíněno, ženský tým VK
získal národní pohárovou trofej devětkrát v řadě za sebou (2008 až 2016), než
o ni před rokem přišel. Místo jubilejního
desátého záseku v řadě přišla v olomouckém finále těsná prohra 2:3 s tamním
výběrem SK UP a druhý nejcennější grál
tuzemska sebral největší konkurent, současně krajský rival. „Vzpomínky na tuhle
smutnou událost jsou i teď stále živé a my
je samozřejmě chceme přebít novým triumfem,“ ujistil Miroslav Čada, kouč prostějovského vékáčka.
Cesta za splněním jednoho z nejdůležitějších cílů sezóny však nebude
snadná, neboť už semifinálové duely
se letos hrají formou vyřazovacího
k. o. na jediné vítězství. Což je novinka nadcházejícího Final Four na
jihu Moravy. „Takový systém je pochopitelně atraktivní pro fanoušky, ale
nebezpečnější pro nás coby největšího
favorita. Jedno utkání i sebevíc papírově
silnějšímu družstvu nemusí zrovna vyjít
a osudná porážka je na světě. My uděláme všechno, aby se nic podobného nestalo,“ zdůraznil Čada.
Sobota 3. února bude na brněnské
palubovce patřit oběma semifinálo-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

vým bitvám. Od 18:00 hodin si to rozdají domácí Královo Pole s Olomoucí
a ještě předtím od 15:30 hodin celý vrcholný turnaj odstartuje mač Prostějov
versus Ostrava. Severomoravský kolektiv vstoupil do probíhajícího ročníku
skvěle, dlouho se pohyboval v absolutním popředí extraligové tabulky a ještě
nedávno držel druhé místo před úpéčkem. V posledních týdnech však jako
by mu docházel dech, ze čtvrté a páté
pozice jej atakují Brno s Libercem.
Každopádně svěřenkyně reprezentačního trenéra ČR Zdeňka Pommera
nelze ani v nejmenším podcenit, neboť
mají dostatečně kvalitní kádr. Hru z pozice nahrávačky řídí Kateřina Valková,
na univerzálu řádí mladá Tereza Diatková, přísun bodů zajišťují jak smečařky Helena Kojdová s litevskou akvizicí Vilte Makauskaite, tak blokařská
dvojice Iva Nachmilnerová a Kateřina
Zemanová. „Ostravanky výborně brání, umí účinně servírovat, a jakmile se
jim začne dařit, jde jejich nebezpečnost
prudce nahoru. Proto je lepší nepustit
je pokud možno do žádného laufu,“ naznačil Čada, co bude pro semifinálový
střet klíčové.
Připomeňme, že sobotní protivníci se
v aktuální sezóně utkali dvakrát. Poprvé
ve 3. kole extraligy, kdy favorit před televizními kamerami zvítězil po docela těžkém boji 3:1 (15, 23, -22, 16). Ani duel
12. dějství elitní české soutěže nebyl
jednostranný, Hanačky musely otáčet
značnou ztrátu z úvodní sady a zvládly

PROSTĚJOV Loni tato soutěž způsobila prostějovským volejbalistkám i jejich příznivcům velký smutek, neboť v ní po devíti letech nepřetržitého kralování bolestně přišli o svůj primát.
A ten nyní chtějí bezpodmínečně zpět. Řeč je o Českém poháru žen, jehož aktuální ročník 2017/2018 vyvrcholí premiérově
v novodobé historii něžného pohlaví závěrečným turnajem
Final Four. Lákavé bitvy uvidí Městská hala míčových sportů
v Brně (Vodova ulice) o nejbližším víkendu 3. a 4. února.

VK PROSTĚJOV ČEKÁ BOJ
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SÁZKA NA SLUŠNOST NEVYŠLA 51
PROSTĚJOVSKO Druhé kolo prezidentských voleb proběhlo v celém prostějovském regionu bez jakéhokoliv incidentu. Přestože předvolební kampaň obou kandidátů Miloše
Zemana a Jiřího Drahoše byla poměrně vyhrocená, v místních
volebních okrscích byl během pátku i soboty klid. Večerníku
to potvrdili mnozí předsedové volebních komisí, žádný případ
nepokoje nebyl nahlášen ani od Policie ČR či Městské policie
Prostějov. Pozoruhodné také bylo, že voliči hned poté, co do
urny vhodili obálku se svým vyvoleným prezidentem, diskutovali mezi sebou o současné politické situaci v tuzemsku.
Večerník tuto skutečnost zaregistroval hned na několika místech regionu...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Přímo před touto volební místností
se Večerník zeptal mladé sympatické
maminky, koho zvolila. Byla jedna

x>>[<\=X\
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www.vecernikpv.cz
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Větší zájem o druhé kolo voleb hlavy státu zaznamenali také v dalších
volebních místnostech, například na
Základní škole v ulici E. Valenty. „Už
v pátek večer jsme překročili padesát
procent volební účasti. A teď během
soboty jsme to vytáhli zhruba na
šestašedesát procent,“ pochlubila se
členka jedné z volebních komisí.
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Právě na chodbě této školy se Večerník stal svědkem drobné hádky mezi
dvěma muži. Viditelně to byli zastánci každého z obou kandidátů. „Jak
můžeš volit hulváta a lháře? Zeman
je neštěstím tohoto národa a ostudou po celé Evropě,“ hřímal zhruba
padesátiletý muž na svého soka. „To,
že umí někoho poslat do prdele, neznamená, že je hulvát,“ bránil svého
kandidáta druhý volič.
Naše další cesta vedla do Držovic.
V této sousední obci Prostějova si
u každých voleb udržují vysokou účast.
„Prezidentské volby u nás proběhly
v naprostém klidu, a to hovořím o obou
kolech. Nebylo nic, co by je narušilo,
lidé přišli v dobré náladě a splnili si
s úsměvem svoji povinnost. Už v pátek
jsme rovněž překonali padesátiprocentní hranici, a když jsem to počítal teď, tak
už nyní se blížíme k osmašedesáti procentům,“ pochlubil se Jakub Martínek,
předseda volební komise v Držovicích.
Stalo se tak v sobotu těsně po jedné hodině odpolední, a také v tuto dobu ještě
v jediném držovickém okrsku přicházeli jedinci odvolit. Ve chvíli návštěvy Večerníku došlo k úsměvnému okamžiku,
kdy se ve volební místnosti přece jen
odehrála menší „hádka“. Mladí manžele přišli odvolit společně, po uložení
obálek do urny však muž zmačkal jeden
lístek s kandidátem a vhodil ho do připraveného koše. „Ukaž mi, koho jsi zahodil, ať vím, koho jsi volil,“ zašveholila
naoko přísně mladá žena. V tu chvíli ji
ovšem manžel chytil za ruku a odvedl
ji od koše ven z volební místnosti. Manželé si asi navzájem neřekli, kdo je jejich
vyvoleným prezidentem...

Zdroj: volby.cz
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přesvědčivým způsobem, když mu
odevzdalo svůj hlas 61,28 procent
voličů, pro Drahoše zněl výsledek přímo
ve městě 38,71 procent. Kandidátovi
SPO věří i více občanů města. Přímo
v Prostějově obdržel totiž 59,52 procent,
zatímco nezávislý kandidát Jiří Drahoš
40,48. V celém Olomouckém kraji
uspěl Zeman ziskem 59,18 procent, jeho
konkurent obdržel 40,81 %.
Miloš Zeman tak bude na Pražském
hradě dalších pět let, jak ale bylo patrné
z voleb, naše společnost je v otázce hlavy
státu rozdělena téměř na dvě stejné
poloviny. „Národ se většinově rozhodl
tak, jak se rozhodl. Bohužel, voličů, kteří
požadovali změnu a chtěli na Hradě
slušného člověka, bylo o něco méně.
Ale to je demokracie, většina lidí hlasovala pro Miloše Zemana,“ uznal porážku

Zdroj: volby.cz
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
POKRAČUJE!!!

Prostějovan Jiří Vít, jeden z voličů Jiřího
Drahoše. „Nemohu uvěřit, že vyhrál
takový člověk, jako je Miloš Zeman.
Slušnost opět dostala na frak. Je to totální
smutek,“ napsala své pocity do redakce
Večerníku Lucie Kořínková.
To v táboře příznivců Miloše Zemana
se v sobotu odpoledne začalo slavit. „Je
to bomba! Konečně se ukázala pravda
a všichni ti, co v předchozích týdnech
Miloše pomlouvali, by se mu měli omluvit. Je dobře, že zůstává naším prezidentem. Je totiž takový, jako jsme my sami, je
jedním z nás, a ne nějakej naškrobenej,“
svěřila se Večerníku paní Božena, která
nám své celé jméno sdělit odmítla.
V tu dobu už si objednávala v jednom
z prostějovských hostinců už třetího
panáka v řadě....
Asi ano, v Milošovi Zemanovi se vidí

)6

152 184 hlasů

97:0
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PRAHA, PROSTĚJOV Takřka celý
národ sledoval v sobotu odpoledne
sčítání výsledků v prezidentské
volbě České republiky. Těsně před
šestnáctou hodinou bylo jasno: Miloš
Zeman obhájí svůj post hlavy státu.
Ale jen těsně, rozdílem necelých tří
procent.Přestože proprofesora Jiřího
Drahoše hlasovali i ti, kteří v prvním
kole dali svůj hlas jiným kandidátům
a chtěli tak změnu, nestačilo to. Nové
voliče získal totiž i Zeman.
Druhé kolo prezidentských voleb
skončilo vítězně pro Miloše Zemana,
který tak obhájil post hlavy státu. Ale
celkově to bylo doslova jen o prsa! V celostátním měřítku získal 51,36 procenta
hlasů, jeho protikandidát Jiří Drahoš
48,63 procenta. I na Prostějovsku
zvítězil stávající prezident, a to vcelku
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BYLI JSME
U TOHO

z mála, kteří svoji volbu prozradili.
„Já jsem váhala, ale nakonec jsem
si vybrala pana Zemana. Je pravda,
že úplnou důvěru v něj nemám, ale
jsem přesvědčena, že bude lepším
prezidentem než Jiří Drahoš,“ svěřila
se Večerníku Andrea Tomesová, kterou do volební místnosti doprovodil
i manžel s malou dcerou Viktorií.

48%
Zdroj: volby.cz

Michal
KADLEC
Druhé kolo prezidentské volby přilákalo na Prostějovsku o více než
pět procent voličů více než kolo
první. „Bylo to znát už v pátek odpoledne. Tentokrát jsme ještě půl
hodiny před otevřením museli před
lidmi zabouchnout dveře, už ve
13.30 hodin tady na chodbě stály
fronty voličů. Museli jsme jim samozřejmě vysvětlit, že dřív než ve
čtrnáct hodin se volit nesmí. Perličkou byla prosba mladé maminky,
která sem do školy přišla pro své
dítě. Bylo tři čtvrtě na dvě a ona nás
žádala, zda nám tady může nechat
obálku a jestli bychom ji nemohli
hodit do urny za ni! Nechtělo se jí
totiž tu čtvrthodinku čekat,“ usmála
se jedna ze členek volební komise
na Základní škole Jana Železného
v Prostějově.
S větším zájmem Prostějovanů
o možnost volit prezidenta souhlasila také předsedkyně sousední volební komise na téže
škole. „Teď v sobotu po poledni už
vykazujeme zhruba o tři procenta
voličů více než v prvním kole. A to
doufám, ještě někdo přijde. K žádné
komplikaci či narušení voleb tady
nedošlo, vše bylo v naprostém klidu
a voliči měli většinou dokonce velmi
dobrou náladu. Nám se nesvěřovali,
jestli volili Zemana či Drahoše, ale
po volbě se pak na chodbách tvořily hloučky a lidé o tom diskutovali,“
uvedla pro Večerník Lenka Cásková.

2 853 390

Miloš Zeman obhájil post prezidenta,
chtěla to tak i většina Prostějovska

2 701 206
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nejen více Prostějovanů, ale o kousek
i všech občanů České republiky.
A to i přesto, že hlavní město Praha
a většinu krajských metropolí ovládl
Jiří Drahoš. Menší města a obce však
ukázaly svoji sílu.

NEJvíce...

NEJméně...

1. Srbce
78,72%
2. Skřípov
76,80%
3. Čelčice
76,17

1. Suchdol
50,51%
2. Vřesovice
50,66%
3. Skalka
51,02%
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Rekord Šibřinky v Pivíně BAVILY I HŘÁLY
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PIVÍN Tradice, která je dnes
už naprosto neodmyslitelnou
součástí pivínské plesové sezóny. Další ročník šibřinek se náramně vydařil, dvě stovky hostů rozesmály zdařilé převleky
návštěvníků plesu v maskách.
Místním sokolům se po organizační stránce podařil další
„majstrštyk“... A u toho prostě
Večerník nemohl chybět!

PROSTĚJOV Letošní výsledek překonal v prostějovském
děkanátu hranici miliónu korun,
což svědčí o velké štědrosti dárců
a obětavosti všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali. Celkový
EXKLUZIVNÍ
výtěžek Tříkrálové sbírky 2018,
reportáž
která probíhala v období 1. až 14.
pro Večerník
ledna, v prostějovském děkanátu
činí 1 065 794 korun.
Michal
„Letošní Tříkrálovou sbírku chceme využít na přímou pomoc lidem v nouzi, a pro
další rozvoj našich klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka. Chceme KADLEC
pořídit chráněný byt, kde si budou moci trénovat větší samostatnost jen s externí
dopomocí. Vážíme si zapojení všech do pomoci potřebným, zejména seniorům Uplynulou sobotu 27. ledna večer
a lidem s postižením. Charita Prostějov se snaží poskytovat pomoc lidem v tíživých se znovu po dvou týdnech od obecživotních situacích. Jestliže se ve Vaší obci vyskytne situace, při které můžeme pomoci, ního plesu otevřely dveře zdejšího
obraťte se na nás,“ uvedl Vít Forbelský, pastorační asistent a koordinátor Tříkrálové
sbírky a doplnil citát od Johanna Wolfganga Goetheho: „Člověk je bohatý tím, co
saa
učinil pro druhé“.
Večerník zveřejňuje přehled výnosu sbírky za jednotlivé pokladničky:
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2x foto: Michal Kadlec

„kulturáku“. Tentokrát se lidé z Pivína přišli bavit na tradiční šibřinky.
„Mám ráda tuto akci, je při ní větší
sranda než při klasickém plese. Mám
tady spoustu kamarádů, kteří se roz
neměla,“ svěřila se Večerníku dívka
z Pivína.
Krátce po dvacáté hodině byl na
parketu dán prostor právě pro
slavnostní nástup masek. Objevily se tu slečny od hlavy až k patě za-

fačované obvazy, muž s deštníkem
a s „černoškou“ všem vyprávějící, že
právě dorazil z Jamajky, sličné dívky
nalíčené a převlečené za „micinky“
z Pivína a mnoho další vydařených
masek. Největší úspěch si však vydobylo sedm trpaslíků s princem. Ti si
přímo na parketu nejdříve poplakali
nad úmrtím Sněhurky, aby ji vzápětí
probudil vroucí polibek zdatného
prince!

Jak se pllessalo na vsii....

„Jsem rád, že takové akce tady ve vsi
máme, a díky za ni našim sokolům.
V sobotu se přišlo pobavit hodně lidí,
venku byla zima a tak je snad dobrá
zábava také i zahřála. Já sám jsem se
bavil velice dobře, mám rád tradice.
Pořadatelé mohli být myslím spokojeni, určitě se jim vrátila snaha při
přípravách letošních šibřinek,“ svěřil se Večerníku Jan Vrána, starosta
Pivína.

2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: Patrik Zatloukal
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Hanácké folklór naplnil kulturní sál
KRALICE NA HANÉ O tom, že je
folklór na Hané silně zakořeněný,
se mohli uplynulou sobotu 27. ledna přesvědčit návštěvníci hanáckého krojovaného plesu odehrávajícího se letos v kulturním domě
v Kralicích na Hané. Více než stopadesát návštěvníků, z nichž valná
většina přišla v lidových krojích,
přilákal večer plný lidových písní,
tanců a zábavy, který byl už druhým rokem v režii asociace hanáckých folklórních souborů HanFos.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Patrik
ZATLOUKAL
„Letos pořádáme již druhý ročník
folklórního setkání. Minulý rok byl
ples ve Velké Bystřici a příští rok
se pravděpodobně přesuneme do
Vyškova,” svěřil se Večerníku místopředseda sdružení HanFos Honza

Žůrek provázející hosty celým večerem. Z jeho úst dále zaznělo, že
akce bude pravděpodobně putovní,
zejména z toho důvodu, aby se místní, v tomto případě folklórní soubor
KLAS, nemuseli „dřít” na plese, ale
mohli si plně vychutnat atmosféru
a zábavu tohoto druhu.
Mezi návštěvníky však nebyli jen
místní, ale přijeli se podívat až ze
Strážnice nebo z Valašska. Celý večer
se o hudbu starala cimbálová muzika
Danaj ze Strážnice. Předvedly se však
i jiné soubory - Krušpánek z Velké Bystřice a hanácký mužský pěvecký sbor
Rovina z Olomouce. Pro hosty byl po
celou dobu plesu k dispozici fotokoutek s vtipnými, aktuálně politickými
cedulkami. Nepostradatelné zastavení pro některé představoval stánek
s vínem z rodinného vinařství Hasil
z obce Tvrdonice na jižní Moravě.
„Před plesem jsem byl dost unavený
a nevěděl jsem, jestli mám vůbec jít,
ale po pár skleničkách mám pocit,
že budu tančit do rána,” svěřil se je-

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
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den z návštěvníků Ondra. I zde, jako
na každém plese, byla pro hosty připravena bohatá tombola, kde mohli
zájemci vyhrát mimo jiné i nové CD
již zmíněného souboru Krušpánek.
„Já su tady spokojená,” svěřila se paní
Alena z místního souboru, která dále
neopomněla sdělit, že se v Kralicích
budou konat i další dva krojované
plesy, a to 10. a 17. února.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Patrik Zatloukal

Celým sálem tak dlouho zněly lidové písně a nezpívali jen účinkující či
hosté v sále, ale i obsluhy občerstvení,
což vytvořilo úžasnou lidovou atmosféru. Jako vrchol večera se těsně před
vyhlašováním představil domácí taneční soubor Klas, jenž předvedl vystoupení z trochu jiného soudku, a to
swingu, ale byl oceněn ohromným
potleskem.

„Akáda“ ve stylu Hollywoodu
PROSTĚJOV Přesně po týdnu
zažily prostory Společenského domu další stužkovací ples.
Tentokrát do „Kaska“ zavítali
budoucí maturanti Obchodní
akademie Prostějov. Početné
obecenstvo složené z rodinných
příslušníků a přátel se na chvíli
přeneslo do filmových ateliérů
ve stylu amerického Hollywoodu. I tentokrát u toho byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

kující přísný režisér, nechyběla ani
nezbytná klapka. Film Maturita
2018, který přijde do kin jak jinak
BYLI JSME
U TOHO
než v květnu tohoto roku, sestává
z okének do největších hollywoodských trháků. Pretty Woman, Harry Potter či Hvězdné války zvládli
nastávající maturanti opravdu
skvěle. Jak uspějí u maturit, záleží
jen na nich.
O pět studentů chudší 4.A následně předvedla velmi profesionálně působící vystoupení ve stylu
EXKLUZIVNÍ
„street dance“ na známé melodie
reportáž
domácí i zahraniční provenience.
pro Večerník
Jako by se učili u tanečníků TS
Free Dance, kteří dvakrát v průběTomáš
@%   &    M#F  - %2(.#
hu večera osvěžili přítomné svým


KALÁB
uměním. Jiným druhem adrenaliTakké na této střední škole dospě- čemž právě dvacet studentů 4.B večer. Na typické skládací židličce nu bylo bezesporu očekávání výly k maturitě dvě paralelky, při- připravilo návštěvníkům natáčecí s nápisem „Rejža“ dirigoval účin- her v tradičně bohaté tombole.
FOTOGALERIE
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Konstelace hvězd Prostějova
ude
Ja
Počasí ve městě nebude ani náhodou lákat k nějakým romantickým procházkám,
takže většina lidí zvolí domácí pohodu nebo maximálně ojedinělou návštěvu společenské akce. Není se co divit, sněhová břečka v ulicích není nic moc.
BERANI - 21. 3. až 20. 4. Můžete si
dopřát více blahobytu, na peníze se
tentokrát ohlížet nemusíte. V lednu
jste totiž udělali spoustu práce, takže
nadřízení vám to spočítají při výplatě.
Nechejte si ale rezervu, únor bude
nákladný.
BÝCI - 21. 4. až 21. 5. Poslední dobou trpíte dýchavičností. Není divu,
když většinu pracovní doby strávíte
v křesle za stolem a ve chvílích volna
zase sedíte doma u televize. Chce to
více sportu, přestaňte se konečně vymlouvat!
BLÍŽENCI - 22. 5. až 21. 6. Prožijete výjimečný týden v oblasti lásky. Zadaní si krásně upevní současné vztahy,
ti svobodní si pak najdou konečně
vhodný protějšek. Nikomu se ale nevyplatí nevěra, na tu zapomeňte!
RACI - 22. 6. až 22. 7. Po jedné zprávě uprostřed týdne budete skákat radostí. Nic však netrvá věčně, během
víkendu vás zase uzemní jiná informace, a to o stavu finančního konta. Co
se dá dělat, radost vystřídá okamžik
zoufalství.

LVI - 22. 7. až 22. 8. Pomalu se začnete ztrácet v pracovním kolektivu,
dříve výborné vztahy začnou povážlivě drhnout. I mezi kamarády a kolegy totiž začne fungovat nevraživá
konkurence. Očekávejte velmi časté
hádky.
PANNY - 23. 8. až 22. 9. Konečně
můžete uplatnit svůj umělecký talent.
Přihlaste se do pěvecké soutěže, byť
pouze amatérské. Měli byste každopádně uspět a pomalu si začít budovat
jinou kariéru, než si pěstujete dnes.
VÁHY - 23. 9. až 23. 10. Z rovnováhy vás vyvede podivné chování člověka, který s vámi dosud neudržoval
přátelské vztahy. Začne vám podlézat,
což se vám velice správně bude zdát
podivné. Ten dotyčný vás chce podvést!
ŠTÍŘI - 24. 10. až 22. 11. Nejbližších sedm dní bude jako stvořených
pro zdařilé pracovní schůzky a také
získávání nových kontaktů. Nemusí
jít přitom vždy o pracovní známosti,
můžete mezi nimi najít i svůj budoucí
životní protějšek.

STŘELCI - 23. 11. až 21. 12. Rozbroje a slovní šarvátky jsou poslední
dobou ve vaší rodině běžné. Nyní
dostanete jedinečnou možnost veškeré spory urovnat. Pokud se vám to
podaří, vaše obliba u rodinného krbu
ještě vzroste.
KOZOROHOVÉ - 22. 12. až 20.
1. Připravte se na velmi nenadálou
návštěvu tchýně! Stejně jako v mnoha
jiných rodinách ani vy ji nemáte příliš
v lásce, takže se budete snažit setkání
vyhnout. Požádejte šéfa, ať vás pošle
na služební cestu.
VODNÁŘI - 21. 1. až 20. 2. V nejlepším se má vždy přestat. Poslední
dobou jste dokázali vydělat velmi
slušné peníze, byť to většinou bylo na
hraně zákona. Rychle s tím skončete,
neboť tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu...
RYBY - 21. 2. až 20. 3. Do práce budete chodit velmi ospalí a s obrovskou nechutí. Vaše proflámované večery a noci
však není to pravé, v čem byste měli pokračovat. Jděte co nejrychleji do sebe,
jinak vám hrozí vážné problémy.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: !"#$%%%

malé podnikatele – Program Technologie – Výzva VI
Chcete urychlit rozvoj svého
podnikání? Chybí vám dostatek
finančních prostředků na pořízení moderních zařízení a technologií? Pak máte jedinečnou šanci
využít podpory z prostředků
Evropské unie.
vyhlášení výzvy: 5. prosince 2017
zahájení příjmu: 11. prosince 2017
ukončení příjmu: 12. února 2018
V rámci Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlásilo
MPO v pořadí již VI. Výzvu programu podpory Technologie. Určena
je výhradně pro začínající malé
podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a vybavení umožní
úspěšný rozvoj podnikání. Do aktuální výzvy je možné se přihlásit
do 12. února 2018. Na žádost o finanční podporu pro rozjezd vašeho podnikání je tedy nejvyšší čas.
Podpora je určena výhradně začínajícím podnikatelům, a to jak fy-

zickým, tak právnickým osobám.
Podmínkou je, aby žadatel měl
maximálně tříletou podnikatelskou historii. Typický projekt programu Technologie pro začínající
podnikatele je zaměřen na pořízení
moderních strojů a zařízení, dlouhodobého a drobného hmotného
i nehmotného majetku. Pořídit lze
například CNC stroje, nářadí, servery, softwarové systémy jako CAD,
či ERP, ale také patenty a licence nezbytné pro podnikání žadatele.
Úspěšní žadatelé podnikají v široké
škále oborů zpracovatelského průmyslu od strojírenství přes zpracování dřeva a výrobu nábytku, opravárenství, potravinářství, ale i v IT,
velkoobchodě a maloobchodě, až po
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Podporované ekonomické činnosti
vymezené kategoriemi CZ-NACE
naleznete v příslušném dokumentu.
Povinností žadatele je pořídit určitý
počet technologií, který si předem

stanovil v podnikatelském záměru.
Další povinností příjemce je pak
díky dotaci a pořízeným technologiím dosáhnout nárůstu tržeb do tří
let od ukončení projektu (v součtu
za tři roky musí být nárůst tržeb minimálně ve výši trojnásobku poskytnuté dotace).
Dotace na projekt je poskytována ve výši od 100 tis do 225
tis korun. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500
tis korun. Míra podpory tak
představuje 45 % ze způsobilých výdajů projektu. Na jedno
IČ je možné podat jednu Žádost
o podporu.
Pro více informací kontaktujte
regionální kancelář API
– tel. č.: 296 342 985,
olomouc@agentura-api.org
Jeremenkova 40 B/
17.patro, Olomouc
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

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)

Zákoník práce z pohledu inspektorátu práce
DPH pro začátečníky
Aktuální informace
naleznete na: www.ohkpv.cz.
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Čím dál tím více se na našich stolech objevuje zdravá výživa, k níž patří například
i tradiční dietní suchar, který koupíte nejlevněji v Kauflandu. Pro chlebové suchary
byste se měli vypravit do Teska, kde najdete i cenově nejvýhodnější Křehké plátky
či značku Racio free style. Pro Racio pšeničné chlebíčky můžete nejen do Teska, ale
i Kauflandu, kde společně s Lidlem nabízí nejnižší cenu za žitný Knackebrot.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 24. ledna.
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OD 29.1. DO 4. 2. 2018
: POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Na Slunci je
možné pozorovat jen málo slunečních skvrn ve fotosféře, ale v chromosféře jsou vidět protuberance, filamenty,
erupce a další zajímavé útvary. Vstupné 20 Kč.
: VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 do 19:30 hodin. Měsíc je
prakticky v úplňku, takže lze na něm pozorovat světlé paprsky u některých kráterů a dále hory na okraji měsíčního
disku. Dále si ukážeme tyrkysový kotouček vzdálené planety Uran. Večerní oblohu ozdobí také přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 20 Kč.
: POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „KOLIK JE SLUNÍČEK“. Vstupné 20 Kč.
: Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

CHCETE
799 Kè za pøedplatné
PROSTÌJOVSKÉHO
VEÈERNÍKU?
NALISTUJTE STRANU
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

Moderní zařízení a technologie pro začínající
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
POKRAČUJE!!!

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Brodek u Prostějova
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 12. 2. 2018 od 7:30 do 16:00 Dne: 14. 2. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé uli- hodin. Vypnutá oblast: jednostrance Zahradní, Družstevní, Nová, ně ulice Chvátalova od č. 41 po č.
oboustranně ul. Květná od č. 383 47.
a 363 po č. 407 a 408. Areál ŘSD Obec: Brodek u Prostějova
na ul. Koberská. Areál ČOV. Ulice Dne: 16. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
Legionářská (mimo areálu zám- hodin. Vypnutá oblast: celé uliku), Krátká vč. č. 419, 416, 112, ce Zahradní, Družstevní, Nová,
371. Celá ulice Husova, Kroužek, oboustranně ul. Květná od č. 383
Tyršova, Císařská od č. 272 a 417 a 363 po č. 407 a 408. Areál ŘSD
na ul. Koberská. Areál ČOV. Ulice
po č. 226 a 39.
Legionářská (mimo areálu zámObec: Skalka, Vřesovice
Dne: 14. 2. 2018 od 7:30 do ku), Krátká vč. č. 419, 416, 112,
12:30 hodin. Vypnutá oblast: celá 371. Celá ulice Husova, Kroužek,
obec Vřesovice. Část obce Skalka: Tyršova, Císařská od č. 272 a 417
Oboustranně ulice podél silnice po č. 226 a 39.
směr Čelčice. Oboustranně ulice Obec: Želeč
od č.28 a 17 po č. 59 a 8 (vč. 66). Dne: 20. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
Jednostranně od č. 17 po č. 83. Od- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
běratelská trafostanice Vřesovice Želeč. Areál FVE Želeč.
FVE Želeč 1. (č. 701618)
ZD (č. 300740).

rekonstrukcí, oprav, údržbových
Obec: Dobrochov
Dne: 22. 2. 2018 od 7:30 do 10:30
hodin. Vypnutá oblast: areál fy
ASIKA Dobrochov.
Odběratelská trafostanice Dobrochov Key trading (č. 300688)
Obec: Otaslavice, Brodek u Prostějova
Dne: 22. 2. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Brodek u Prostějova mimo ulic Salajky, Vilapark a areálu ZD. Celá obec
Otaslavice. Odběratelské trafostanice: Otaslavice Pila (č. 310671),
Otaslavice ZD (č. 300727).
Obec: Vrbátky
Dne: 23. 2. 2018 od 11:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelské trafostanice Vrbátky
Cukrovar (č. 300677) a Vodafone
(č. 702608).
E.ON Česká republika, s.r.o.

SHÁNÍTE DOBRÉ ÈTENÍ?
MÁME TEN SPRÁVNÝ TIP!
PROSTÌJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM

Kè
TO 884
NAMÍS LATÍTE
ZAP
è MÉNÌ
O 85 K
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

PROSTĚJOV Hned o tři útočníky přišel v rychlém sledu hlavní trenér prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal.
Šestačtyřicetiletý kouč již v posledních soubojích postrádal produktivní duo Jan Rudovský - Jan Starý, které vyřadilo
z vrcholících bitev o play off zranění v dolní části těla. Jestřábi tak v závěru základní části přišli o dva ofenzivní tahouny,
kteří v tomto ročníku sesbírali v součtu sedmapadesát bodů za čtyřiadvacet branek a třiatřicet asistencí. Mohou se
objevit dnes proti Českým Budějovicím? „Jejich návrat na led je nejistý,“ konstatoval v uplynulém týdnu bez bližších
podrobností Vykoukal.
V sestavě pro další duely se zcela jistě neobjeví rovněž Daniel Voženílek, s jednadvacetiletým forvardem se vedení
klubu rozloučilo po jednatřiceti odehraných zápasech a bilanci jedné trefy a tří nahrávek. Novým působištěm pardubického odchovance se stal Stadion Litoměřice usilující stále o elitní osmičku.
(jim)

Na Zimní olympiádě mládeže i prostějovští zástupci
zjistili jsme
PROSTĚJOV Zimní olympiáda
dětí a mládeže ČR 2018 už je od včerejška v plném proudu, v Pardubickém kraji potrvá do pátku 2. února.
A Olomoucký kraj na této vrcholné
sportovní akci určené pro žáky druhého stupně základních škol obou
pohlaví reprezentuje i několik zástupců našeho regionu.
Přímo samotných soutěží se zúčastní
tři mladé talenty. Dvojice šikovných
krasobruslařek oddílu KRASO-bruslení Prostějov Anna Vystavělová
a Aneta Kučerová, z nichž druhá jmenovaná bude závodit v rychlobruslení.
O medaile či body pro tým zabojuje
také nadějný šachista SK Prostějov Tomáš Mohapl.

Celé výpravě Olomouckého kraje
přitom šéfuje prostějovský rodák
a nadšený orientační běžec (ovšem
nejen to) Dušan Vystavěl. „Ano, mám
na starost necelou stovku mladých
sportovců, kteří reprezentují náš kraj.
Ale samozřejmě nejen já sám, realizační
týmy fungují pro každou z řady disciplín.
Například můj syn Ondra coby další
Prostějovák dělá servismana lyžařům
a lyžařkám,“ prozradil Vystavěl starší.
Celý kolektiv by na důležité akci samozřejmě rád dovedl k co největšímu úspěchu, byť ne za každou cenu.
„Právě u mládeže nejsou výsledky
tím nejdůležitějším. Hlavní je, aby to
děti bavilo a parádně si zasoutěžily,
zasportovaly. Na druhou stranu ony
samy určitě nechtějí zůstat jen u coubertinovského hesla: Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. Touha vítězit u

děcek většinou přirozeně funguje, tak
uvidíme, na co budeme v konkurenci
ostatních krajů České republiky stačit,“
odtušil Dušan Vystavěl.
Připomeňme, že na aktuální Zimní
olympiádě dětí a mládeže 2018 bojuje téměř 1300 účastníků ve 30 disciplínách 11 různých sportů (alpské
lyžování, běžecké lyžování, lední hokej,
skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, tanec, šachy). Obří podnik má
centrum v Litomyšli (včetně olympijského domu) a klání probíhají také v České
Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni, Letohradu, Čenkovicích a na Dolní Moravě.
Triumf z minulých zimních her 2016 na
Ústecku obhajuje Moravskoslezský kraj,
zatímco Olomoucký kraj skončil před
dvěma lety až na předposlední třinácté
pozici. Dosáhne tentokrát na lepší umís-

MAJSTRŠTYK:
Basketbalisté BCM Prostějov
v nedělním utkání sedmnáctého
kola druhé nejvyšší soutěže zdolali
o velkém boji nebezpečný tým Snakes Ostrava a napravili tak nedávné
zaváhání s posledním týmem tabulky SK UP Olomouc. Výhra nad
Severomoravany posunul tým mladých Orlů na třetí příčku tabulky.
Tomáš Mohapl

Anna Vystavìlová

tění? Sledovat počínání mladých sportovců
nejen z Prostějovska
můžete na ČT SPORT,
která plánuje přímé přenosy i záznamy.
(son)

Aneta Kuèerová

Barvy SKC TUFO 3*  69: # h)1%

BERLÍN, PROSTĚJOV
V německém Berlíně se právě
v těchto dnech konají už 107.
Šestidenní a prostějovské barvy
SKC TUFO hájí hned trio
závodníků. V kategorii U23 startuje Daniel Babor ve dvojici
sněmeckýmzávodníkemGeβnerem
a po prvním dnu, s jedním kolem
ztráty a pětatřiceti získanými body,
drží velmi pěkné třetí místo.
„Bohužel díky chybě pořadatelů nestartuje Tomáš Bárta, který měl startovat právě s Baborem, nicméně poté
co Luděk Lichnovský podepsal pro-

>

MARKA
 >

rubriky
Večerníku

fismlouvu, tak jej Němci nahradili právě
svým závodníkem. Je to nepříjemné, ale
nedá se s tím nic dělat,“ zahlásil přímo
z dějiště trenér Michal Mráček.
Naopak příjemnější zprávy přicházejí
z tzv. profi Šestidenních, kde si prozatím velmi dobře vede dvojice Staniszewski - Pszczolarski. Wojciech
Pszczolarski se svým reprezentačním
kolegou nasbírali 64 bodů a bez ztráty
rundy drží solidní 7. místo. Luděk LiFoto: internet
chnovský vytvořil dvojici s bývalým
závodníkem SKC TUFO Adri- kola. „Luděk zatím vypadá v závodě strhne i svého parťáka, tak uvidíme,“ na českém Eurosportu 1. Výsledky
anem Teklinskim, prozatím jsou na dobře, je houževnatý, jak jej známe, dodává Michal Mráček. Přímý najdete na stránkách: sixday.com/
15. místě se 14 body, ale také bez ztráty a vypadá to, že svým entusiasmem přenos ze závodů je možné sledovat berlin/six-day-berlin-results/.
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Pokud budeme brát každý tenisový grandslam jako
pomyslný dort bílého sportu, tak ten čerstvě upečený
Australian Open 2018 měl pro současné či bývalé hráčky a hráče TK AGROFERT Prostějov velice dobrou
chuť. Jen mu nahoře chyběla pomyslná třešnička.
Myslím tím nějaký super výsledek nebo dokonce
bombastický titul. Spousta postupů z prvního kola
a hlavně dvě účasti ve čtvrtfinále jsou sice kvalitní vizitkou, ale třeba Karolína Plíšková se svými současnými
schopnostmi už prostě míří výš než „jen“ mezi elitní
osmičku.
Průnikem do nejlepšího okteta naopak příjemně překvapil Tomáš Berdych, který skoro celou druhou půlku minulého roku promarodil a nyní útočil až z konce
druhé desítky světového žebříčku. Přesto hladce porazil například Del Potra a nebýt toho, že znovu narazil
právě na excelentního Federera, kdo ví, co vše mohl
v Melbourne dokázat.
Až do titulových bojů nepronikli u protinožců žádní zástupci hanáckého oddílu ani v tradičně silných deblech,
ovšem kritika rozhodně není na místě. Finálová nebo
přímo trofejová nástavba holt není v tvrdé konkurenci
grandslamových turnajů pravidelnou samozřejmostí.

To si takhle zaletíte do Itálie zahrát volejbal v rámci
evropské Champions League žen a pak si na hřišti
většinu zápasu připadáte, že proti vám nastoupili chlapi. Nějak podobně se musely cítit hráčky
VK Prostějov, když na ně Novara spustila pořádně
tvrdou palbu smečí z působivé výšky.
Pohlaví členek týmu Igor Gorgonzola - navzdory
zajímavě symbolickému názvu - samozřejmě nijak
nezpochybňuji, pouze jsem chtěl s trochou nadsázky upozornit na jejich vskutku působivé fyzické
dispozice.
Pokud jste ženské družstvo a máte vesměs pod metr
devadesát vysoké plejerky s vcelku normálními skokanskými i silovými parametry, složitě se čelí mančaftu, ve kterém skoro všechny členky sestavy narostly
v průměru o deset centimetrů víc. A kromě toho jsou
„nabušené“ téměř jako muži.
Prostě se projevuje, že novarský klub si při své finanční
síle může dovolit volejbalistky té absolutně top mezinárodní kategorie. Jejichž fyzická nadupanost je enormní.
Že by je Hanačky v domácí odvetě zdolaly, to by byl tak
trochu zázrak. Ale i ty se ve sportu někdy dějí. Každopádně půjde 7. února o pořádný herní hukot.

Základní část Národní basketbalové ligy ČR pomalu vrcholí a v souvislosti s hořícím bojem mužů BK
Olomoucko o lepší výchozí pozici pro nadstavbu
jsem zaznamenal zajímavé, leč pro mě osobně poněkud nepochopitelné spekulace.
Týkají se toho, zda by nebylo lepší hrát ve druhé fázi
aktuální sezóny spodní nadstavbovou skupinu A2.
Prý proto, že v ní půjde vítězit jako na běžícím pásu
a dobře se tím naladit na následné play-off, zatímco
v horní šestce A1 by hanácký mančaft mohl naopak
jít od porážky k porážce. A čtvrtfinále pak otevírat
ve špatném psychickém stavu.
Z mého pohledu jsou však takové úvahy naprosto liché.
Za prvé nikde není psáno, že by basketbalisté békáčka
zvládli celou nadstavbu v horším sextetu bez problémů
takzvaně s prstem v nose, místo toho by třeba mohla
hrozit i případná neúčast ve vyřazovacím kolotoči.
Naopak postup do A1 dává už s předstihem jistotu
k.o. bitev a výběr Olomoucka rozhodně není tak
slabý, že by nemohl usilovat o posun na páté nebo
dokonce čtvrté místo, čímž by si otevřel cestu ke
skvělému úspěchu v podobě průniku do semifinále.
Takže nespekulovat a rvát se naplno v každém duelu!

DEBAKL:
Přestože se nejedná o vyložený propadák, zisk pouhého jednoho bodu
za uplynulý týden nepřinesl do šatny
prostějovských hokejistů příliš radosti.
Jestřábi nejprve ztratili domácí utkání
s pražskou Slávií, aby pak v sobotu
nedokázali na ledě Havířova překonat
výborně chytajícího Růžičku.
;98q
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Ani jeden z tria želízek prostějovského tenisu si nezahrál semifinále
na právě skončivším Australian
Open v Melbourne. Ze čtvrtfinálových bojů nepostoupili singlové
jedničky Tomáš Berdych a Karolína
Plíšková, vyřazen byl také pár Lucie
Šafářová – Barbora Strýcová.
x<q
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Nejbližší plány nastínil Večerníku
skutečně kormidelník prostějovských
fotbalistů Oldřich MACHALA
<J q

DALIBOR SVRČINA

První start na juniorce Australian Open
v Melbourne má za sebou momentálně největší talent nejen prostějovského
tenisu. V úvodním zápase si za hodinu
a osm minut poradil s Britem Jackem
Draperem a slavil své historické vítězství
v soutěži. Bohužel ve druhém dějství už
na svého soka nestačil.

Foto: internet

fotbal extra - 9. díl
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15 – Jan Petrík (Nemilany), 11 – Vojtěch
Kneifel (Loštice), Pavel Kryl (Velká
Bystřice), 9 – Lubomír Sedlář (Chomoutov), Josef Drábek (Doloplazy), 8 – Miloš
Navrátil (Jesenec), Martin Thomas
(Kožušany), Aleš Masopust (Třeština),
Jiří Pur (Troubelice), 7 – Zbyněk Poles
(Jesenec), Tomáš Mudrák (Šternberk „B“),
Jan Götzel (Doloplazy).
Hattricky:
2 – Tomáš Mudrák (Šternberk „B“), 1
–Miloš Navrátil (Jesenec), Václav Stuchlík
(Kožušany), Josef Drábek (Doloplazy), Jan
Petrík (Nemilany), Milan Novotný (Nové
Sady „B“), Pavel Kryl (Velká Bystřice),
Lubomír Sedlář (Chomoutov).
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2 – Daniel Hrabec (Velká Bystřice), 1 –
17 hráčů, nikdo z Jesence.

Hráèi s nejvíce
!)^  6

10 – Jan Wenzel (Velká Bystřice), 8 –
Bronislav Burian (Jesenec), Lubomír
Sedlář (Chomoutov), Libor Skopal (Nemilany) – 7 Ondřej Nejedlý (Zvole), Jan
Götzel (Doloplazy).

Hráèi s nejvíce
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1276 – Jakub Smrček (Nové Sady „B“),
1271 – Martin Slavíček (Loštice), 1268 –
Libor Skopal (Nemilany), 1266 – Patrik
Vysloužil (Červenka), 1227 – Martin
Tyráček, Karel Čihulka (oba Třeština).
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TABULKA VENKU

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, počet
bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
Zdroj: www.kfsol.cz
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SMOOS I.B TØÍDA,
OLOMOUCKÉHO KFS SKUPINA „B“:

Jiří MOŽNÝ

pro Večerník

původní zpravodajství

milujeme

vecerník


Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO V I.B třídě
Olomouckého KFS sice nedisponuje prostějovský region
tak hojným zastoupením jako
o patro výše, přesto však ani
v nejnižší z trojice krajských
mužských soutěží není o regionální derby nouze - kvintet Klenovice na Hané, Haná
Prostějov, Smržice, Pivín
a Vrchoslavice mezi sebou svede v ročníku 2017/2018 rovnou
dvacítku duelů. Přesně polovina z nich se odehrála v nedávno skončené podzimní části
skupiny„A“, načež jednoznačný
vládce z ní nevzešel, ba právě
naopak. Situace na čele minitabulky, kterou vytvořil Večerník,
je až nezvykle vyrovnaná a po
odehrání jarních odvet se tak
může celé pořadí dokonale
přesypat. Do té doby se ale
z pozice zimního panovníka
díky lepšímu vzájemnému
zápasu těší borci z Pivína.
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zivou (za Troubelicemi, Zvolí a Nemilany). Přesto se nachází tak nízko,
až v dolní polovině pořadí.
Šéf střídačky si Večerníku posteskl
nad množstvím zraněných hráčů
a počtem improvizací, které musel při
skládání sestavy vymýšlet, kádr se ale
i s těmito nepříjemnostmi vypořádal
úspěšně, vždyť hned sedmkrát zvítězil, z toho pětkrát v řádné hrací době.
Pozitivně se v tomto momentě mohla
projevit zvýšená spolupráce s konickým oddílem - nejen mezisoutěžními
přesuny hráčů, ale i možností pravidelného společného trénování.
Zimní přípravné období je teprve
na svém počátku a jarní část sezóny odstartuje až za více než dva
měsíce, druhá polovina rozehraného ročníku by ale v případě Jesence
mohla znamenat cestu vzhůru. Za
předpokladu, že si udrží dosavadní
výkonnost a budou se mu vyhýbat
tak výrazné strasti s látáním sestavy, karty nemá rozdány špatně.
Napovědět budou moci hned úvodní
kola, kdy jesenecko-dzbelecké „eskáčko“ nejprve hostí průběžně čtvrté
Troubelice a vzápětí jede na půdu
druhé Třeštiny či předposlední Červenky. V nedosažitelné vzdálenosti
KOMENTÁØ
nejsou ani medailové příčky, na průběžnou druhou pozici de facto stačí
jen dvě výhry.
pozic sice nezní na první poslech zcela
Naopak za sebe se hráči nemusejí pří- komfortně, ovšem tamější trio Nové
liš ohlížet. Osm bodů od sestupových Sady „B“, Červenka a Kožušany by

muselo své zisky téměř zdvojnásobit,
aby se dostalo na jeseneckou úroveň.
Velice pravděpodobně se tak o sestupujících rozhodne jen mezi nimi
a případně jedenáctými Doloplazy.
Ty však měly před rokem po podobně
zpackaném podzimu až mistrovské
jaro, jemuž s jednatřiceti body vládly.
Můžou nastat různé zvraty a tabulková stěhování, vyhne-li se však
Jesenci dlouhá série proher, bude se
i nadále pohybovat minimálně uprostřed startovního pořadí, ideálně
v jeho lepší polovině.

a navíc útočníků je na okrese málo, těžko se hledají,“ odpozoroval Petr Tichý.
Samotná příprava bude částečně
společná s Konicí, jako tomu již bylo
v předešlých měsících. „Detaily jsme
ještě s ‚Ulim’ moc nestudovali. Konice
začíná o dva týdny dřív, klukům přijde
sms zpráva na mobilní telefon a nebude problém, pokud si někdo bude chtít
přijít kopnout do balonu a naskočit do
přípravy už s ní. Dále pojedeme podle
zažitého modelu. V únoru musíme nabrat sílu a všechny tréninky budou venku, žádná tělocvična,“ nastínil lodivod.
Záživnější část tak přijde až ve druhém
měsíci celého období. „Třetího a čtvrtého března jedeme společně s Konicí
na soustředění do Jaroměřic, budeme
mít k dispozici halu i hřiště. Jezdíme
tam už pět šest let a jsme spokojeni. Pak
budou následovat tři přípravné zápasy,
sezóna je totiž hodně dlouhá,“ podotkl
jesenecký kouč Petr Tichý. Buď v Konici na umělce, nebo pokud vyjde počasí,
tak na horním hřišti ve Dzbelu se jeho
hráči utkají s Lošticemi, Smržicemi
a Protivanovem, jenž obstará generálku
na „aprílový“ úvodní jarní mač proti
Troubelicím.“
(jim)

shání náhradu

JESENEC Na počátku února vstoupí
fotbalisté Jesence do zimního přípravného období. Celý tým se poprvé sejde v sobotu 3. 2. a zahájí přibližně dvouměsíční společnou fázi. Již
nyní ovšem hlavní kouč Petr Tichý ví,
že se bude muset obejít bez Michala
Drešra. Pětadvacetiletý konický odchovanec a jeden z členů základního
kádru bude po zranění z podzimní
části ještě delší čas mimo hru.
„De facto skončil s fotbalem, protože si
obnovil zranění křížového vazu. Hlásil
mi, že se teď nezapojí, chtěli bychom
ho využít aspoň jako mládežnického
trenéra u dětí. Je to škoda, ale já jsem
to zažil taky, křížové vazy nejsou žádná
sranda,“ pokrčil rameny o pětadvacet
let starší kouč.
Nikdo další na odchodu není a zbývající marodi Martin Klicpera s Bronislavem Burianem by už rovněž měli být
v pořádku, i tak v Jesenci plánují zkvalitnit defenzivu. „Potřebujeme dotáhnout dva tři hráče, kteří by nám sedli do
kádru. Vytipované je máme, tak uvidíme. Stoprocentně potřebujeme obránce a také někoho do zálohy, tam nás
nejvíc tlačí bota. Útočnou sílu máme

JESENEC Pouze na deváté místo
stačí jeseneckým fotbalistům jednadvacet bodů získaných ve čtrnácti
podzimních duelech. Pořadí „B“
skupiny I.B třídy je však nesmírně
vyrovnané, a kdyby měl jediný regionální reprezentant v této soutěži
o pouhé dva body více, přezimoval
by v elitní pětce. Dobře to ví i trenér
Petr Tichý, jemuž se nyní hlavně ulevilo, že nemusí po několik měsíců
řešit rébus, koho vůbec bude schopen o víkendu nasadit.
 Hned po posledním loňském
kole jste říkal, že jste spokojeni.
Platí to ale i pro umístění, nebo jen
pro bodový zisk?
„Chtěli bychom každopádně být v tabulce trochu výš, ale po tom všem, co
se nám za uplynulý půlrok přihodilo,
tak jsem spokojen i s devátým místem.
Co jsem se díval před chvílí do záznamů, tak jsme ani jeden zápas nehráli
v plné sestavě, což je velký problém...“
 To vás tolik kosila zranění?
„Marodka nás postihla hodně, to je
pravda. Navíc první dvě kola nám
chyběl kanonýr Jirka Tichý pracovně.
Následně se přihodilo nepříjemné
zranění Michalu Drešrovi a od té doby
se nám to sypalo. Vypadl nám David
Čížek, a když jsme odjížděli do Doloplaz, tak mi ze základního kádru chybělo sedm lidí a osmý Broňa Burian se
mi tam zranil až do konce sezóny.“
 To vám nebylo při skládání sestavy co závidět...
„Bylo to velice těžké. (povzdech) Doufám, že to kluci teď rozchodí, dáme se
do kupy a na jaře nějaké bodíky urve-

me. Výchozí pozici máme dobrou, ztráta není veliká, pořád se s tím dá něco
dělat. Naše vize byla skončit uprostřed
tabulky, což se zatím plní, když jsem se
ale díval na rozlosování, tak nás v prvních třech jarních zápasech čekají těžké
zápasy. Uvidíme.“
 Na jaře by vám stačila jakákoli
příčka v horní polovině?
„Já bych chtěl ideálně hrát fotbal pro
lidi a pohybovat se do sedmého místa,
abychom se netrápili nějakými problémy pár kol před koncem a nebojovali
o sestup. Diváci viděli, že se s tím nedalo víc dělat a hráli jsme každý zápas
v jiné sestavě. Naopak nás ještě podporovali, i když se nám vyloženě nedařilo,
tak stáli při nás.“
 Patříte mezi nejčastěji remizující týmy, spatřujete nějakou příčinu
tohoto jevu?
„Když se podíváte o dvě sezóny dozadu, tak jsme žili ze zimní přípravy a měli
naběháno, takže jsme stříleli góly v posledních deseti minutách, a buď to byly
branky vítězné, nebo pojišťovací. Letos
se nám to ale trošku otočilo. Hráli nám
třeba tři hráči s nedoléčeným zraněním, to byl velký problém, to už man-

“

čaft neutáhne. Marodka byla veliká
a na lavičce nikdo... Museli jsme hráče
zatahovat dozadu a nasazovat na neobvyklých místech, kde v životě nehráli.“
 Je ale zajímavé, že v případě vstřelených i obdržených branek patříte
mezi nejlepší v celé soutěži...
„Nám se podařilo dobře posílit, když
jsme přivedli Zbyňu Polese. S Mildou
Navrátilem jsou oba elitní útočníci
a sílu dopředu máme. Táhli to právě
oni nebo Jirka Tichý. Proto jsem rád, že
jsme dali tolik gólů. Defenzivě šéfoval
Peťa Ullmann a bylo to dobré, přestože se nám ještě zranili Broňa Burian
a Martin Klicpera. Poslední tři zápasy
jsme dohrávali v jedenácti lidech, to ještě s gólmanem na lavce.“
 Brankové otěže převzalo právě
duo Navrátil - Poles, na tradičním
kanonýrovi Jiřím Tichém se už projevoval věk?
„Tam jsou už opravdu trošku vidět roky.
Jirka neměl tolik naběháno, nestihl příliš tréninkových jednotek, práce mu to
neumožňuje. Naopak Milda Navrátil je
ve srovnání s ním mladý kluk, bral to
na sebe a dával góly. Mrzí mě ale nízká
účast na trénincích, nastavili jsme totiž klukům nadstandardní tréninkové
podmínky. Máme
umělku, saunu,
kvalitní
společné tréninky
pod ‚Ulim', ale
docházka byla
bídná. Když vám
přijde pět šest
lidí, nemohli jsme
pořádně trénovat
a byl problém.“
 Máte nějaké
speciální přání pro
jarní část?
„Přeju si, aby se hlavně hráči dali dohromady a opravdu se uzdravili, protože
posledního půl roku mi
kluci uprostřed týdne
volali, že nemůžou,
a skládání sestavy bylo
složité. Bude fajn, kdybych mohl poskládat
sestavu, a opět jsme se
bavili fotbalem, protože posledního půl roku
to bylo peklo.“

Když jsme odjížděli do Doloplaz,
tak mi ze základního kádru chybělo
sedm lidí a osmý Broňa Burian se
mi tam zranil až do konce sezóny...

Trenér: Petr TICHÝ starší
Vedoucí mužstva: Stanislav POLCR
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Asistent: Vladimír ČÍŽEK
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Bronislav BURIAN
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Martin KLICPERA
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V „B“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS zůstal z regionálních týmů pro
sezónu 2017/2018 pouze osamocený tým SK Jesenec-Dzbel. Mužstvo
ze severozápadu Prostějovska si vedlo lépe, než se může na první pohled
zdát. Jednadvacet bodů není žádný
propadák, ale také žádná hitparáda,
nicméně deváté místo dosažené výkony až příliš devalvuje.
Projevuje se nesmírně vyrovnaná
tabulka, kdy se hned sedm celků od
čtvrtého do desátého místa nachází
ve třech bodech, Jesenec se nachází
téměř na chvostu početného pelotonu a právě tři body mu scházejí na
čtvrté Troubelice. V regionálně ostřeji
sledovaném „áčku“ by patřilo týmu
Petra Tichého sedmé místo bod za
šestým Kojetínem „B“ a dva za pátou
Hanou Prostějov, horní čtveřice je již
výrazněji vzdálena. A v nejsevernějším „céčku“ by z toho dokonce byla
šestá pozice se stejným ziskem jako
páté Štíty a sedmý Postřelmov a jen
dva body za čtvrtým Bludovem a třetí Lesnicí.
Vydařenou podzimní část, s níž až
tolik nekoresponduje pohled na aktuální pořadí, ilustruje i poměr vstřelených a obdržených branek. Když
totiž zaměříme na skóre, tak zjistíme,
že jde o mančaft se čtvrtou nejnebezpečnější ofenzivou (lépe jsou na tom
jen Nemilany, Troubelice a Třeština)
a stejně tak čtvrtou nejpevnější defenFotbalisté této obce mají stejně bodů
jako druhé Klenovice na Hané. Oba
soubory shodně dosáhly na tři vítězství
a jednou nebodovaly a oba k devíti bodům přidaly i navlas stejné skóre 16:9.
Ve prospěch „Turků“ hovoří zmíněný
vzájemný zápas, v němž svého odvěkého rivala deklasovali potupným skóre
6:1, na druhou stranu však zatím všechny své bitvy sehráli na domácím trávníku, kde body příliš neztrácejí.
Horkou půdu potvrdily i výsledky 4:3
s Vrchoslavicemi, když se dvakrát trefil
nestárnoucí Sláva Frýbort a po jedné
brance zaznamenali Tydlačka s Trajerem, a 5:3 s Hanou Prostějov, přestože se
museli vyrovnat s vyloučením Martina
Pospíšila. V útoku ovšem řádil nezadržitelný David Trajer, nejlepší podzimní
střelec mužstva zaznamenal už v první
půlhodině hattrick. Ofenziva se zadrhla
jen při souboji se Smržicemi, které si odvezly výhru 2:1. Na penaltové vyrovnání
z kopačky Jaroslava Svozila tehdy odpověděl hostující ostrostřelec Jiří Kalandřík. V tabulce pravdy tak svítí hodnota
mínus tři.
„Nad Vrchoslavicemi jsme čtvrt hodiny před koncem vyhrávali 4:0, ale pak
nastalo uspokojení a málem se nám to
nevyplatilo. Toto utkání má vždy velký náboj, je to pro nás druhé největší
derby, jako dříve s Nezamyslicemi
a Němčicemi. S Hanou se nám utkání povedlo. Sice jsme přišli o jednoho
hráče, ale semkli jsme se a bojovností
jsme vyhráli. Derby je vždy o hlavách,
kluci se chtějí vytáhnout. Jen Smržice
jsme asi podcenili. Herně jsme nepropadli, nedávali jsme ale šance a oni nás
potrestali. Věřili jsme si na ně a připravily nám veliké zklamání,“ ohlížel se
za jednotlivými zápasy pivínský trenér
Jaroslav Svozil starší.
To Klenovičtí byli doma dokonce
stoprocentní a v tabulce pravdy se nacházejí na nule. V jediném a již vzpomínaném venkovním střetnutí sice
dostali od Pivína doslova nařezáno,
když bylo de facto již ve dvanácté minutě a za stavu 3:0 rozhodnuto, jinak
si ale počínali suverénně. Do té doby
neporaženou Hanou zdolali díky obratu po přestávce 4:2, na Smržicích si
smlsli 7:0 a proti Vrchoslavicím zlomili poločasový nerozhodný výsledek
na konečný stav 4:1. „Na Hanou bych
nejraději zapomněl, byl to divný zápas.
Soupeř hrál velice chytře, zatáhl se na
vápno a vepředu měl rychlého Gábora.
Ví se, jak to dopadlo, hodně se to omílalo. Hráli na brejky a vedli, my jsme vyrovnali a můžeme jen spekulovat, jestli

s drobným odstupem nachází další
dvojice - pětibodové celky Haná Prostějov a Smržice. Oba jsou v této skupině
nováčky, když Haná přišla z Okresního
přeboru, v němž se každý víkend utkávala s blízkými soupeři, Smržice pak přešly ze severnější „B“ skupiny, v níž také
neměly nouzi o derby. Aktuální skóre
i pohled na tabulku pravdy vyznívají pro
Hanou, Smržice naopak zaznamenaly
vůbec nejméně branek ze všech a také
jako jediné hrály dvakrát doma a dvakrát
venku.
Zdánlivě beznadějně poslední se v tomto malém srovnání stejně jako v kompletní soutěži nalézají Vrchoslavice,
jenže první dojem může klamat. Tento
tým se na podzim potýkal s mnoha personálními nepříjemnostmi a všechna
derby sehrál na trávníku soupeře. I přesto prohrál v Pivíně jen o gól a na Hané
i ve Smržicích remizoval, pouze v Klenovicích padl výraznějším rozdílem.
Zbývajících dvanáct kol ovšem může
stávající poměry obrátit naruby. Při nalezení vítězné cesty a plného využití domácího prostředí se právě Vrchoslavice
mohou posunout hodně vzhůru, totéž
platí i pro Hanou. Naproti tomu zatím
vedoucí duo Pivín - Klenovice bude
muset přesvědčit o svých kvalitách na
hřištích svých největších soků. Je na co
se těšit!

o to horší, s Hanou se
utkáme na malé
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jak šly derby po sobì...

bychom je uběhali a vyhráli, jenže odehrála se penalta a pak i šarvátka. K fotbalu to nepatří a radost mi to nedělá,“
započal své ohlédnutí za okresními bitvami kouč Klenovic Vladimír Horák.
Právě tento zápas se do statistik zapsal nejvyšším počtem červených
karet – hlavní rozhodčí Patrik Šerý již
udělil celé kvarteto. Nejprve vyloučil
faulujícího Radovana Světlíka a oplácejícího Martina Césara, v posledních minutách musel pod sprchy po
dvou žlutých Adam Prášil a po závěrečném hvizdu si neodpustil ostřejší
výrazy Michal Čermák.
Další výhry se již odehrály v poklidnější
atmosféře. „Nad Smržicemi jsme jednoznačně zvítězili, nepřijeli ale kompletní.
Chyběl jim brankář a chytat musel hráč,
hodně to ovlivnilo a vlastně i rozhodlo
průběh, protože jinak hráli dobře. S Vrchoslavicemi jsme po poločase hráli 1:1.
Foukal silný vítr, my jsme dali branku
z dálky a oni pak fyzicky odpadli. Nebyli
ale tak špatní, jak může napovídat postavení v tabulce, hráli fakt dobře,“ vybavoval si Horák.
Pozici druhého nejlepšího regionálního
celku v soutěži tak Klenovice potvrdily
i ve vzájemných bitvách s rivaly. „To jsem
ani nesledoval, ale je to fajn. (úsměv) Se
všemi kromě Pivína jsme hráli doma,
to asi také hrálo roli. Na jaře to tak bude

TÝM ztratil Regionální bitvy mají krále z Pivína
POŘADÍ ZKRESLUJE, JESENEC PATŘÍ VÝŠ Drešra,vedení

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

VE SKUPINÌ „B“ HÁJIL REGIONÁLNÍ ÈEST JEDINÝ VYSLANEC. JAK SI VEDL?

PROSTĚJOV V lednových číslech PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku se opět roztočil kolotoč oblíbeného seriálu
FOTBAL EXTRA, který je v regionu dlouhodobě
nejkomplexnějším zpravodajstvím o hře na zeleném
trávníku. A v rozběhnutém rytmu pokračujeme zvesela dál,
neboť ani v této zimní pauze nechybí bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních pažitech
v průběhu první části probíhajícího ročníku 2017-2018
událo. Sumář tentokrát podrobuje svému drobnohledu
týmy od MSFL po III. třídu OFS Prostějov. A můžete si být jisti,
že se jako vždy dostane na všechny a na všechno.
V minulém čísle jsme dokončili sondu do skupiny „A“ I.B
třídy Olomouckého KFS, která byla rozdělena na dvě části.
Dnes nejnižší krajskou soutěž definitivně uzavíráme a to
pohledem na vystoupení jediného regionálního vyslance
ve skupině „B“. Vedle tradičního komentáře a rozhovoru
s lodivodem SK Jesenec-Dzbel pak přidáváme aktuální
novinku z hráčské kabiny i tečku v podobě zajímavého
vyhodnocení derby-zápasů z„áčka“.
V dalších číslech spustíme hodnocení po celý rok extrémně
sledovaných bitev v soutěži Okresní přebor-II. třída
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Odstartujeme pohledem do
tabulek, celkových a individuálních statistik, chybět nebude
ani tradiční komentář. Následně dostane prostor jak podzimní král nejvyššího reginálního klání, tak i zástupci dalších celků.
Posléze neopomeneme ani fotbalistky a podrobněji
zabrousíme i pod pokličku jednotlivých mládežnických
družstev. To vše vás čeká v únoru až počátkem března.
Číst pravidelně FOTBAL EXTRA se tak rozhodně vyplatí.
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PROSTĚJOV Po téměř dvoutýdenní pauze čeká fotbalisty
1.SK Prostějov v pátek 2. února další přípravný zápas. K němu
nastoupí za umělého osvětlení od 17:30 hodin ve Vyškově
proti místnímu účastníku MSFL.

Tomáš KALÁB
S Vyškovem se eskáčko na podzim
potkalo v polovině září v rámci 7. kola
třetiligové soutěže a vyhrálo taktéž
na hřišti soupeře přesvědčivě 3:1.
Zatímco na straně vítězů skórovali
dvakrát Kroupa a Rus, za domácí
snižoval v závěrečné minutě Jan
Koudelka, který už zase nastupuje
v modro-bílých barvách Prostějova.
Přestože tentokrát půjde o přípravné
utkání, trenér Oldřich Machala se

netají ambicemi zvítězit. „Prioritou
je samozřejmě zdravotní stav. Z toho
důvodu nebude ještě hrát Aleš Schuster, potřebujeme, aby byl stoprocentně
zdravý na soustředění. Určitě dáme
zase příležitost mladým hráčům, rozhodující fáze přípravy je ještě daleko,“
poznamenal Machala k nadcházejícímu zápasu.
Vyškovu se zatím v přípravě příliš
nedařilo. První přípravný zápas
proti Zbrojovce prohrál 13. ledna
vysoko 1:6, úspěšnější nebyl ani

PROSTĚJOV Týden bez přípravného zápasu absolvovali svěřenci
trenéra Oldřicha Machaly, zatímco v Praze probíhal závěrečný turnaj Tipsport ligy, v němž zástupce
„prostějovské“ skupiny D Frýdek-Místek neuspěl. To ovšem nezna.  &   (  -       , mená, že by se eskáčko poctivě
-  8- #
    nepřipravovalo na jaro.
další víkend v Rýmařově, kterému čtvrtka tréninky pouze jednofázově. „Máme k dispozici opravdu kvalitpodlehl 2:4.
„Zaboxovat si půjdeme zase na začátku ní podmínky pro regeneraci, čehož
Vzhledem k pátečnímu zápasu budou února před odjezdem na soustředění,“ jsme v pondělí využili. V úterý pak
následoval dvojfázový trénink,“ rev tomto týdnu probíhat od pondělí do uzavřel nejbližší plány Machala.

kapituloval týdenní program trenér
Oldřich Machala. Zatímco dopoledne hráči trénovali na hřišti, odpoledne nastoupili na boxerský výcvik.
„Boxerské tréninky se mi velmi líbí,
při nich hráči zapojují a protahují
úplně jiné svaly, takže pro kondici
hráče mají nezastupitelný význam,“
ocenil tuto formu přípravy Machala.
Zbývající tři dny měli fotbalisté klasické jednofázové tréninky, v nichž
kombinovali fyzickou a herní přípravu.
(tok)
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PROSTĚJOV Trénovat kategorii
nejstarších přípravek hráčů do jedenácti let znamená především přípravu na kvalitativně náročný přechod
do žákovské kategorie. Hráči si musí
zvykat na jiné rozměry hřiště a vyšší
počet hráčů v poli. Nejen o specifikách tréninku týmu U11 u 1.SK
Prostějov rozmlouval během zimní
přestávky šéftrenér přípravek Tomáš
Páleník se svým trenérským kolegou
Tomášem Čepou.

Tomáš KALÁB

rr Jak hodnotíte podzimní část sezóny v kategorii, které se v klubu
věnujete?
„Během podzimní části sezóny
2017/2018 u ročníku U11, který trénujeme společně s Lubomírem Julínkem,
jsme začali hráče pomalu připravovat
na přechod do žákovské kategorie tím,

že jsme odehráli spoustu utkání na polovinu hřiště se sedmi hráči v poli. Musím říct, že se nám tato hra dařila lépe
než naše hra v soutěži starších přípravek
s pěti hráči. Takže jsme s kolegou velmi
spokojeni.“
rr Na co v této kategorii kladete důraz a naopak, kde vidíte rezervy?
„Během tréninků se snažíme klást důraz
především na správnou techniku při
práci s míčem, hry jeden na jednoho,
soutěživost a koordinační schopnosti.
Tyhle věci chceme po hráčích v utkání
a podle toho, jak se nám daří jejich použití v praxi, na nich dál pracujeme. Naše
rezervy jsou u spousty hráčů právě při
práci s míčem a vzájemné spolupráci.“
rr Chystáte nějaké novinky pro jarní část?
„Co se týče hry samotné, tak pro jarní
část sezóny nás nic nového nečeká.
Máme naplánovanou krajskou soutěž

přípravek a dále utkání dle pravidel
mladších žáků s předními mužstvy
z Čech, Moravy i Slovenska. Nejdůležitějšími našimi úkoly pro jarní část sezóny bude dostat co nejvíce hráčů ročníku
U11 na naši fotbalovou školu ZŠ v ulici
E. Valenty a přivedení nových tváří do
našich řad.“
rr Jaký plán máte pro zimní přípravu?
„Během zimního období trénují naši
kluci a holky v tělocvičnách v prostějovských základních školách, kde se
věnujeme všestrannému sportovnímu
rozvoji, nejen tomu fotbalovému. Ven
se chystáme, pokud nám to počasí
a možnosti našich areálů umožní, až
počátkem března. Během zimního období jsme odehráli a ještě odehrajeme
několik halových turnajů, které kluky
a holky velmi baví.“
rr Jak jste spokojený s podmínkami,
které klub nabízí?

„Máme velmi dobré zázemí pro práci,
a to nejen s mládeží. Je vidět, že se velmi často pracuje na vylepšování areálů,
takže se podmínky neustále zlepšují. Za
náš ročník U11 jsem velmi spokojený.“
rr Dalo by se něco zlepšit?
„Zlepšovat se dá vždy... (úsměv) U nás
v klubu bych viděl jako důležitý úkol
práci s těmi úplně nejmenšími a tím si
získat příznivce na svou stranu již v tom
nejmenším věku spolu s možností je
přivést do našich sportovních tříd již od
první třídy. Druhou věcí, kterou bych
pojmenoval spíše přáním a která by
klubu dodala ještě větší lesk, je získání
fotbalového stadionu v Kostelecké ulici
a návrat fotbalu právě tam.“
rr Jak hodnotíte umístění „A“-týmu
po podzimní části?
„Umístění je bezesporu vynikající
a jsem za to moc rád. Pevně věřím, že
na to naši borci naváží stabilními výko-

ny v jarní části sezóny a společně s fanoušky se budeme po sezóně radovat
z úspěchu.“
rr Máme v klubu podle vás někoho,
kdo by to mohl dotáhnout ve fotbale
daleko?
„Máme spoustu šikovných hráčů,
u kterých je šance, že by se mohli
v budoucnu prosadit jako fotbalisté nejen u nás v Prostějově,
ale i v jiných klubech. Pokud
u fotbalu vydrží a budou na
sobě poctivě pracovat, a to
nejen v tréninku, ale i mimo
hřiště, je velká šance, že se
jim podaří do „A“-týmu
nakouknout. A třeba i naskočit jako platní hráči
tak, jak se to podařilo již
nyní stabilním členům
‚áčka‘, kteří prošli mládeží
našeho klubu.“
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PROSTĚJOV V dosavadním průběhu zimní přípravy se za- nepomůže. Samozřejmě bych jel rád,
tím na trávníku neukázal. Pravda jednoho z nejlepších hráčů jednak se v teplejším podnebí zranění
přece jen lépe hojí,
podzimu, stopera Aleše Schustera, jistě není potřeba zkoušet.
jednak hrajeme na
Jenže dlouhodobý výpadek má vliv na fyzickou kondici i herní
trávě s kvalitními
pohodu. Co odchovance brněnském Zbrojovky trápí už přes
soupeři, na které
dva měsíce, sdělil Večerníku v aktuálním interview.
se těším.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
rr V přípravných zápasech jste
se zatím neobjevil, v čem je problém?
„V posledním tréninku před prosincovou přestávkou jsem si zranil kotník, podle vyšetření to prý je jeden
z nejdůležitějších vazů. Předpokládal
jsem, že měsíční dovolená je dost
dlouhá doba na to, abych dal kotník
dohromady. Přijel jsem na první dva
tréninky na začátku ledna, ale pořád
jsem měl tendenci uhýbat v soubojích, kotník navíc pořád bolel. Od
lékaře jsem dostal další klidový režim,
ovšem dosud to není dobré. Můžu
tak akorát jezdit na kole a plavat, ale to
je všechno. Docházím pravidelně na
různé fyzioterapie, nejbližší kontrolu
mám za dva týdny.“
rr Dosavadní zápasy jste tedy sledoval pouze na dálku. Jak vidíte
vystoupení Prostějova v Tipsport
lize?

„Osobně jsem se byl podívat na Sigmu, Tipsport ligu jsem viděl pouze na
internetu. Bylo to hodně na houpačce,
nejprve jsme hodně gólů dali, ve
dvou dalších zápasech zase
obdrželi. Přitom se
Sigmou jsme měli
za bezbrankového
stavu dvě dobré
šance, kdybychom
je využili, jistě
bychom uhráli
příznivější výsledek. Pozitivní
je, že do šancí
jsme se dostávali, v lize je ale
nutně bude třeba
proměnit, abychom
uspěli.“
rr Zahraniční soustředění pro vás osobně
není takovým tahákem,
přesto jak se na něj
těšíte?
„Ono je vůbec otázkou,
jestli stihnu odjezd na
soustředění, což vzhledem k povaze zranění
a dosavadní léčbě
neumím odhadnout...
Delší cesta v autobuse kotníku jistě moc

SMRŽICE Až na samotném konci února se pustí do přípravy na
zbývající část ročníku fotbalisté
TJ Smržice. Jejich výchozí pozice
pro jarní část „A“ skupiny I.B třídy je velice dobrá, také proto se
příliš nestresují faktem, že první
trénink je na programu až v úterý 27. února, tedy jen čtyři a půl
týdne před prvním mistrovským
utkáním na půdě Hané Prostějov.
„Kluci si vybírají dovolené, pojedou na hory a dříve nemají čas. Pak
se budeme scházet dvakrát týdně v úterý a v pátek od osmnácti hodin,
o víkendech pak sehrajeme přáteláky,“ nastínil hrající sekretář oddílu
Robin Kotlár.

Ještě více než měsíc tak bude jen na
hráčích, jak intenzivně se budou připravovat individuálně a co si nechají až
na společnou část. „Někteří hráči hrají
futsal, jiní mají volno. Já osobně se připravuju. Hraju futsal, běhám, chodím
do posilovny. Mám už svůj věk a hodně jsem přibral,“ usmíval se Kotlár.
První prověrku obstará jemu a jeho
spoluhráčům na počátku března
Plumlov, v dalších týdnech to budou
Protivanov, Slatinice a Jesenec, tedy

jeden zástupce I.A třídy a trojice ze
druhé skupiny I.B třídy.
Samotný kádr by podle oddílového
odhadu neměl doznat výraznějších
změn, cílem je pokračovat ve stávajícím složení. „Chceme tu hlavně
udržet kluky, co máme, k nim jsme
si vyhlédli ještě další, co vyjdou z dorostu jiných týmů, že by nás doplnili
do nové sezóny. Ale zásadní posila
by přijít neměla,“ předpokládá Robin Kotlár.
(jim)
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sobota 3. března, 14.00
neděle 11. března, 18.00
sobota 17. března, 14.00
neděle 25. března

Smržice – Plumlov
Protivanov – Smržice
Smržice – Slatinice
Jesenec – Smržice

UT Prostějov
UT Prostějov
UT Prostějov
UT Konice/tráva Dzbel
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KARVINÁ
Po
půlročním
hostování
v ázerbájdžánském Neftči Baku se fotbalový obránce vrací zpět na tuzemské fotbalové trávníky.
Osmadvacetiletý rodák z Hrubčic tak bude znovu
hájit barvy MFK Karviná, s nímž předloni postoupil
do první ligy a který nově v roli hlavního kouče vede
prostějovský Josef Mucha.
Mládežnický fotbalový reprezentant do osmnácti,
devatenácti, dvaceti i jednadvaceti let prošel v minulosti prostějovským LeRKem/1.SK a následně se přes
olomouckou Sigmu vydal do Ústí nad Labem, Baníku
Ostrava a Znojma, odkud poté přestoupil do slezského
klubu. Na svém kontě má vedle více než stovky prvoligových střetnutí také triumfy v domácím poháru i superpoháru, zúčastnil se rovněž světového šampionátu
do dvaceti let, při němž v roce 2009 vypadl národní
výběr v osmifinále s Maďarskem.
V dresu staronového oddílu již stihl naskočit do
vítězného přáteláku s Třincem i remízových utkání
s polskými týmy Górnik Zabrze a Piast Gliwice. (jim)

Foto: internet
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Vyhlášení ankety
Sportovec Olomouckého

kraje se blíží

la hodnoticí komise v celkem
osmi kategoriích. Skleněnou trofej se znakem Olomouckého kraje
si odnesou tři nejlepší jednotlivci,
družstvo, nejlepší junior a juniorské
družstvo, nejlepší trenér a handicapovaný sportovec a sportovkyně.
Nebudou chybět ani Čestná cena
a Cena Olomouckého kraje.
Z loňského roku obhajuje triumf
v hlavní kategorii prostějovská tenistka Petra Kvitová. Trojici nejlepších jednotlivců doplnil ještě
deblový pár TK Agrofert Lucie
Šafářová - Barbora Strýcová a parašutista ASO Dukla Prostějov Libor
Jiroušek. Nejlepším týmem se stali
hokejisté HC Olomouc a trenérem
jejich kouč Zdeněk Venera.
Slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků ankety Sportovec
Olomouckého kraje 2017 proběhne
ve středu 7. února v Městském diva(lv)
dle v Prostějově.

18012610131

PROSTĚJOV Už příští středu
7. února budou známi vítězové
jednotlivých kategorií ankety
Sportovec Olomouckého kraje,
kterou hejtmanství každoročně
vyhlašuje ve spolupráci s marketingovou společností TK PLUS.
Letošní ročník je už sedmnáctý
v pořadí.
„Anketa Sportovec Olomouckého
kraje má za sebou šestnáct ročníků a vážíme si skutečnosti, že jsme
u tohoto prospěšného projektu
Olomouckého kraje byli od začátku. Snažíme se, aby všechny projekty TK PLUS svým významem
a věhlasem překračovaly hranice regionu, propagovaly statutární město
Prostějov a především Olomoucký
kraj,“ říká Miroslav Černošek, první
muž marketingové společnosti TK
PLUS.
Také letos budou v rámci ankety
oceněni sportovci, které vybra-

Fototografie zasílejte už jen čtyři dny SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO DĚTI
PROSTĚJOV Anketu Sportovec města Prostějova pořádaná Sportovní komisí při Radě města Prostějov
má stejně jako loni dvanáct kategorií: Sportovec roku, Talent roku, Tým roku, Mládežnický tým roku,
Trenér roku, Trenér mládeže roku, Neprofesionální sportovec roku, Sportovní událost roku, Síň slávy prostějovského sportu, Cena sportovní komise, Cena fair play - sportovní srdce plus Sportovní hvězda prostějovských médií.
Oceněné v jedenácti kategoriích určí svým výběrem a hlasováním členové komise, pouze v případě Sportovní hvězdy prostějovských médií vzejdou výsledky z hlasování čtenářů periodik vycházejících v prostějovském
regionu. Manažerem celého projektu je člen komise Miloš Sklenka.
Slavnostní vyhlášení ankety proběhne ve čtvrtek 29. března od 19:00 hodin v Hotelu Tennis Club za účasti představitelů PROSTĚJOV Jedním z ústřed(red) ních témat současné společstatutárního města Prostějov, Olomouckého kraje i široké sportovní veřejnosti.

BY MĚLO BÝT VÍCE
nosti je, jak zdravě zabavit děti
a mládež, přirozeně je navést
na správnou životní cestu.
Vhodným prostředkem je například pořádání sportovních
akcí, jež budoucí generaci přivedou k pohybu. Prostějov na
tom není po této stránce vůbec
špatně, ale nyní se blýská na
ještě mnohem lepší časy.

Marek SONNEVEND

Po dvou ročnících fotbalového turnaje
pro (převážně) neregistrované školáky
v areálu SCM za místním vlakovým nádražím (2016, 2017) se 5. ledna premiérově uskutečnil i turnaj ve florbalu na
ledě ZLATÁ BRÁNA 2018, za jehož
vznikem stojí pracovní skupina lidí, kterým na osudu mladých skutečně záleží.
Tuto pracovní skupinu tvoří předsedové komisí při Radě města PV sportovní Pavel Smetana a školské Jan Krchňavý, ředitel Domovní správy Vladimír
Průša, členové sportovní komise Jiří
Kremla a Jan Zatloukal (zároveň zástupce ředitele na Sportcentru DDM),
manažer Sportovního klubu K2 Radek Pařenica a manažerka Zlaté brány
Karolína Pořízková.
Všichni se uprostřed předminulého
týdne sešli na prostějovské radnici,
aby v první řadě zhodnotili úvodní
edici unikátního florbalového klání na venkovním veřejném kluzišti
v prostoru Masarykova náměstí. „Na
to, že šlo o premiéru nové akce, proběhl
turnaj podle mého názoru skvěle. Po organizační i sportovní stránce, z hlediska
zájmu i spokojenosti nadšených dětí,
taky co se týká množství a hodnoty
cen. Až jsme si na sebe trochu upletli bič
do dalších ročníků,“ pravil s úsměvem
Jiří Kremla. Jeho kolegové souhlasili,
ovšem z následné diskuse přece jen vyplynuly též některé rezervy či návrhy na
vylepšení. Například snaha přesunout
termín do předvánočního období, kdy
se v oblíbeném prostoru „u ledu“ před
prostějovským muzeem pohybuje ještě
víc svátečně naladěných lidí. A tím by
vznikl potenciál už tak dobrou atmosfé-
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ru ještě vygradovat. Nebo se plánuje vylepšit zázemí pro malé aktéry soutěže,
zejména v případě ne takové přízně počasí, jaká vydařené klání provázela letos.
Každopádně setkání v kanceláři
člena Rady města Prostějova Pavla Smetany zdaleka nemělo pouze
hodnoticí charakter. Jeho náplň
a význam hodně směřovaly rovněž k blízké budoucnosti. V jakém
smyslu? Ohledně dalších plánovaných akcí s důrazem na sportování
a zdravý pohyb dětí a mládeže. Zazněla spousta zajímavých myšlenek i nápadů, z nichž kdyby se jen část povedlo
uskutečnit, bude to paráda. Naprosto
reálné jsou ale v tuto chvíli především
dva nové projekty.
Tím prvním by měla někdy v průběhu
května být akce s pracovním názvem
Týden florbalu. Oč půjde? Na místě,
kde od listopadu do ledna bylo výše
zmíněné veřejné kluziště, vznikne venkovní florbalové hřiště. To bude celých
sedm dní volně k dispozici všem, kteří
zatouží si tenhle progresivní sport na
vlastní kůži vyzkoušet. S tím, že dopoledne všedních dnů se vyhradí pro

školáky, jejichž zájmu nebudou kladeny žádné meze. Vyvrcholením Týdne
florbalu se pak stanou jak turnaj žáků
základních škol, tak turnaj studentů
středních škol. A předběžně v plánu
je i exhibiční zápas mezi florbalisty SK
K2 a hokejisty LHK Jestřábi Prostějov,
což by mohlo mít velký divácký ohlas.
Velmi zajímavě se jeví rovněž záměr
založit v Prostějově tradici takzvaného
Run Up běžeckého závodu. Zatímco v Olomouci se vybíhá mrakodrap
krajského úřadu, v Prostějově by akce
měla i historický podtext, neboť by
šlo o výběh na radniční věž. Ovšem se
startem od obchodního centra Zlatá
brána. „Z florbalového turnaje na ledě
jsem byla opravdu nadšená a mohu říct,
že jsme nakloněni podpořit i další akce,
závody či soutěže s důrazem na mladou
generaci,“ ujistila Karolína Pořízková.
V zájmu rekognoskace terénu obratem proběhla obhlídka radniční
věže coby uvažované závodní tratě.
A uvidíme, jak budou probíhat přípravy nejen tohoto projektu, nýbrž
i všech ostatních. Večerník bude
s vámi u toho!
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„SPADLI
JSME
Z
VÝSLUNÍ,
CESTA
ZPĚT
BUDE
TĚŽKÁ“
Tenisový trenér a kapitán Jaroslav Navrátil prožil již jedenáct let s Davis Cupem

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav

VALNÝ

 Vrcholným úspěchem jsou především dva triumfy v Davisově poháru, v němž už dlouhé roky šéfujete
střídačce. Jak hodnotíte své dosavadní působení v pozici nehrajícího kapitána?
„S Davis Cupem jsem prožil krásné
roky, zlý byl až ten poslední. Dokázali jsme dvakrát získat vytouženou
mísu. Dokonce hned za sebou, což se
před námi podařilo pouze Spojeným
státům. K tomu jsme si navíc v roce
2009 zahráli jedno další finále. Právě
tehdy, přes porážku ve Španělsku, se
zrodil vítězný duch týmu, který si slíbil, že jednou soutěž vyhraje, a splnil

18012620129

to. Davisův pohár mně osobně přinesl celou řadu zážitků, velké emoce.
Třeba na atmosféru v pražské hale po
posledním míčku v roce 2012 nepůjde nikdy zapomenout. V posledních
letech se nám už ale tolik nedaří, loni
jsme spadli z elitní skupiny. Poprvé od
roku 2005 a pořád mě to mrzí. Pokusíme se vrátit! Nechci utíkat z lodě,

která se potopila. To by nebylo důstojné loučení.“
 Byl to hodně bolestivý pád?
I s pohledem na nedávné triumfy?
„Nic příjemného to není. Spadli jsme
z výsluní, ale s tím se musíme srovnat
a udělat maximum pro návrat. Dokázaly to jiné týmy, tak snad i my. Podívejte se na Argentinu. V roce 2016
soutěž vyhrála a loni spadla. Stejně
jako náš tým.“
 Parta kolem Tomáše Berdycha
a Radka Štěpánka dokázala získat
dva poháry v řadě. Byl ojedinělý
úspěch dostatečně oceněný?
„Pořád říkám, že kdyby to kluci dokázali ve Spojených státech amerických,
Německu či ve Francii, bylo by to doceněné ještě víc. To tvrdím i s vědomím,
že se to podařilo i díky shodě okolností.
Jednou nehrál Rafael Nadal, v jiném
ročníku chyběl Novak Djokovič. Ale
prostě to dokázali. A pak navíc vítězství obhájili. A my si zvykli, že jsme ve
špičce. A nemysleli na to, že jde o něco
výjimečného.“
 Což se nemusí dlouho opakovat...
„Přesně tak. Existuje celá řada špičkových hráčů, kteří Davis Cup nikdy
nevyhráli. Neměli štěstí. Někomu
chyběli parťáci s odpovídající kvalitou. I nám se to před lety stalo. Často byl v týmu jeden elitní hráč, který
ovšem sám soutěž nevyhraje. Třeba
Petr Korda nebo Jirka Novák. Pro
český tým bylo zlomové, když se
před lety do sestavy vrátil Radek Štěpánek. S Tomášem složil silný základ,
k tomu byli oba skvělí v deblu. V baráži 2007 proti Švýcarsku celá jízda
začala.“ (úsměv)
 Vrátí se český tým mezi elitu
již letos?
„Zatím ani nevíme, proti komu
budeme hrát... Jestli narazíme
na Jihoafrickou republiku nebo Izrael. Navíc
budeme hrát podle

testovaného modelu pouze dva dny
a zápasy budou na dva sety. Taky je to
ještě hodně daleko. Ale určitě se o to
pokusíme. Přece nepůjdeme na kurt
s jinou myšlenkou.“
 Pomůže týmu i Tomáš Berdych?
„Na to neumím odpovědět... Pro
národní tým toho udělal v předchozích letech strašně moc. Má tu soutěž rád. Ale taky ji už dvakrát vyhrál
a má už jiné priority. Sám ale řekl,
že by si ještě jeden zápas v Davisově
poháru rád zahrál. A nejlépe před
domácím publikem. Uvidíme, jak to
dopadne.“

 Český mužský tenis pravidelně
sledujete. Jako kapitán daviscupového týmu a také z pozice šéftrenéra prostějovského klubu. Čekají na
fanoušky po letech hodů hubenější
časy?
„Je třeba přiznat, že mužský tenis je
u nás momentálně v jiné situaci než ženský, kde máme sedm hráček v singlové
světové stovce. Holkám to pochopitelně přeji, bohužel u kluků vidím určitelnou stagnaci. Kromě Tomáše Berdycha
je ve stovce pouze Jirka Veselý a ten má
za sebou opět spíše průměrnou sezónu.
Hluboko spadli Lukáš Rosol a Adam
Pavlásek. Naopak mile překvapil pouze
Václav Šafránek. Loni se dostal z kvalifikace do hlavní soutěže na US Open.
To samé se mu povedlo teď
v Austrálii. Je to pro něj úspěch
i povzbuzení do další práce. Ale
z pohledu světového žebříčku
to zatím nic převratného není.“

 V uplynulé sezóně se zastavil
i progres Zdeňka Koláře. Není problém ve výchově nových generací?
„V tom problém rozhodně není. Jsem
šéftrenér v Prostějově a vím, co se pro
děti dělá. Je to prakticky stejné, stejně
kvalitní trenéři i trénink. Je ale možné,
že na další silnou generaci z pohledu
týmové reprezentace budeme čekat.“
 Jak dlouho?
„To zodpovědně nejde říci. Máme teď
šikovné šestnáctileté kluky, co vyhráli
mistrovství Evropy a juniorský Davis
Cup. Budeme si muset chvíli počkat,
jestli vyrostou. A taky si uvědomit, že
i když se nám podaří vychovat jednoho
dobrého hráče, nového Berdycha nebo
aspoň tenistu kolem dvacítky, třicítky,

někdo takhle hladce přešel od žákovského tenisu k tomu juniorskému. Je
to něco obdivuhodného. Dlouho jsme
neměli takový talent. Ještě ve čtrnácti
dostal divokou kartu do kvalifikace turnaje dospělých v Brně a prostoupil do
hlavní soutěže. Rakouskému soupeři
dokonce nadělil kanára. V hlavní soutěži mu došly síly, proto nezískal první
body do žebříčku ATP. Ale výkon to byl
i tak výborný.“
 Můžete mladou naději více představit?
„Hraje podobně jako Radek Štěpánek. Je
to celodvorcový hráč, skvěle se pohybuje, má vyrovnané základní údery. O něco
lepší má asi bekhend. Ale nejdůležitější je
u něj hlava, jeho myšlení. Třeba za stavu

hrát svůj styl tenisu. Pochopitelně ale
potřebuje zesílit. Chce to dělat postupně. Má kondičního trenéra, ale snažíme
se být rozumní. Byl by nesmysl to nějak
přehnat. Musíme brát ohled na kolena,
klouby. Jde o to, abychom ho za dva
roky nezničili. To nesmíme dopustit.“
 Pro výchovu talentů je důležité,
aby hráče podporovali rodiče. Z tohoto pohledu má Dalibor na své
straně potřebné zázemí?
„Naprosto perfektní. Oba rodiče jsou
lékaři a velmi dobře o něj pečují. Dělají pro něj úplně všechno. Dohromady
spolu výborně komunikujeme.“
 Trénoval jste řadu špičkových
českých hráčů. Baví vás být u výchovy další možné hvězdy?

Rozhodnutí přestoupit do Prostějova
jsem nikdy nelitoval. Byl to nejlepší
krok, který jsem kdy mohl udělat...
pořád to neznamená úspěšný Davis
Cup. Tam potřebujete
čtyři dobré borce. A než mladí
dorostou, Rosol už
možná hrát nebude a Veselému
bude třicet. Tyhle generace se
můžou minout.
Ale uvidíme.“
 Nelze přehlédnout zejména výkony
talentovaného Dalibora
Svrčiny, na kterého
v Prostějově dohlížíte. Bude z něj
„nový Berdych“?
„Uvidíme časem.
Nestalo se nám ale
už dlouho, že by



  

5:5 v setu hraje nejlepší tenis. To je velmi
důležité a dělá to rozdíly.“
 V čem se ještě musí zlepšit?
„Nejvíce se bude muset zapracovat
na podání. Tam vidím největší deficit.
Není tam taková razance. Nějaké svaly
musí nabrat, ale rozhodně to není primárně o nich. Především je to o švihu.“
 Nemůže být jeho problémem, že
jde o subtilnějšího tenistu?
„Není to silový hráč, ale kvůli tom může

„Něco takového si přeje každý
trenér. (úsměv) Dalibor loni ve finálovém turnaji Davisova poháru
do šestnácti let porazil Američana
a Srba, kteří byli o rok starší než
on. Byl lepší. Americkou jedničku
Govinda Nandu ve finále smetl dvakrát 6:2. Ve chvíli, kdy mu stále ještě
bylo čtrnáct let. Kdo by nechtěl být
u toho, jak takový talent roste? Takového trenéra neznám.“

vizitka
JAROSLAV NAVRÁTIL
✓ narodil se 27. července 1957 v Přerově
✓ bývalý československý profesionální
tenista
✓ v současnosti nehrající kapitán
českého daviscupového týmu a TK
Agrofert Prostějov, kde zastává
i funkci klubového šéftrenéra
✓ největších úspěchů své kariéry
dosáhl v letech 1986 a 1987 na okruhu ATP ve čtyřhře, v níž vyhrál
dva turnaje a probojoval se dvakrát do čtvrtfinále
French Open ve čtyřhře
✓ v roce 1987 se umístil nejvýše na žebříčku ATP pro dvouhru
na 64. místě a patřilo mu 31. místo ve čtyřhře
✓ na finančních prémiích vydělal 216 482 dolarů
✓ v roce 1983 byl členem československého daviscupového
družstva a v prvním kole Světové skupiny odehrál jednu vítěznou
dvouhru proti paraguayskému hráči Caballerovi
✓ v roli daviscupového kapitána přivedl národní tým
do finále v roce 2009 a k zisku trofeje v letech 2012 a 2013
✓ mezi jeho svěřence patřili tenisté Radek Štěpánek,
Tomáš Berdych, Jiří Veselý nebo Adam Pavlásek
zajímavost: pod jeho vedením se Berdych poprvé v kariéře
dostal do světové stovky
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PROSTĚJOV V devadesátých letech minulého století vyslyšel tenisový trenér Jaroslav Navrátil vábení
ambiciózního prostějovského klubu
a čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. S TK Agrofert spojil výraznou část své profesní kariéry, během
níž vedl celou řadu úspěšných reprezentantů, kteří se prosadili mezi světovou elitu. V první řadě byl u vzestupu Tomáše Berdycha, staral se
i o Radka Štěpánka, který loni ukončil svoji bohatou kariéru, a pomáhal
také Jiřímu Veselému nebo Adamovi
Pavláskovi. Největší úspěchy slavil
v kapitánské židli daviscupového
týmu České republiky, na které slavil
hned dva fenomenální triumfy v legendární soutěži. Aktuálně mimo
jiné dohlíží na růst Dalibora Svrčiny, který je momentálně největším
talentem mužského tenisu. „Mám
toho za sebou docela dost,“ ohlíží se
za svojí kariérou tenisový odborník,
který loni oslavil šedesátku.
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VÝŠKOVÁ A FYZICKÁ PŘEVAHA NOVARY BYLA OBŘÍ
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PROSTĚJOV Tři zápasy, tři totožné výsledky 1:3. Taková je zatím bilance prostějovských volejbalistek v CEV Champions League 2017/2018 přesně po polovině základní části. V extrémně nabité
skupině „B“ svěřenkyně trenéra Čady podlehly zmíněným poměrem nejprve doma Fenerbahce
Istanbul, poté venku Coneglianu a nakonec znovu na cizím hřišti Novaře. V dosud posledním čtvrtečním duelu přitom byly od případného bodového zisku rozhodně nejdále.

Marek SONNEVEND
Zatímco proti tureckému kolosu
i v hale momentálních lídryň italské
ligy se dostaly poměrně blízko k vyrovnání na setových 2:2, tentokrát
nebyla tahle varianta příliš reálná.
Během úvodních dvou sad je totiž
nabušené družstvo Gorgonzoly doslova válcovalo 25:12 a 25:13, v čemž
pokračovalo i ve čtvrté počínaje drsným obratem z 4:6 na 15:6 (nakonec
25:14). Kromě třetího dějství, které
Hanačky celkovým vzepětím urvaly 22:25, tak v podstatě nedokázaly
účinně konkurovat.
„S výjimkou Portoričanky Enright
má Novara v základní šestce samé
hráčky výškově a fyzicky vybavené
tak, že po téhle stránce výrazně ční

nad těmi našimi. Plak, Egonu, Gibbemeyer a spol. na nás nastoupily ve
velkém stylu, od začátku se jim hodně
dařilo a my jsme se po pravdě dlouho
nechytali. Pokud vám všechny útočnice opakovaně zakončují ohromnými ranami nad bloky přímo na zem,
je to frustrující,“ vysvětloval kouč VK
Miroslav Čada, proč jeho tým dostával v prvních dvou částech takovou
čočku.
Hrozil skutečně krutý debakl,
jenž ale naštěstí nepřišel... V dílu
číslo tři se totiž plejerky Prostějova
zvedly a dokázaly jej získat pro sebe.
„Zaplaťpánbůh za to, na víc jsme
tentokrát určitě neměli a musíme to
uznat. Až do třetího setu nám nevycházelo ani podání, ovšem tam
konečně vycházet začalo. A jakmile

F F>Q =<S <

 8 = ; > z

Fanklub volejbalového oddílu VK
Prostějov pořádá autobusový(é)
zájezd(y) na utkání závěrečného
turnaje Final Four v Českém poháru žen 2017/18, jenž proběhne
v Brně.
První zájezd bude na semifinále
VK Prostějov – TJ Ostrava, které
se hraje v sobotu 3. února od 15.30
hodin, sraz fanoušků je týž den ve 13.45 hodin na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu marek.sonnevend@email.cz nebo telefonicky či SMS zprávou na číslo 606 957 288.
Uzávěrka přihlášek ve středu 31. ledna do 14.00 hodin.
Zájezd je tradičně zdarma, jeho účastníci si musí zaplatit pouze vstupenku
na samotný zápas. A vzhledem k omezené kapacitě jednoho autobusu platí
pravidlo, že kdo se přihlásí dříve, ten jede.
Druhý zájezd se uskuteční v případě postupu prostějovských volejbalistek do
pohárového finále. To se hraje v neděli 4. února od 18.00 hodin, sraz fanoušků
by byl tentýž den v 16.00 hodin opět na parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Podmínky přihlášení včetně uzávěrky jsou stejné jako u prvního zájezdu
s tím, že fandové se mohou dodatečně hlásit ještě i po případném vítězném
semifinále. Do autobusu na finálový mač se ale dostanou jen tehdy, pokud
ještě budou volná místa.
(son)

se domácí mančaft ocitl pod větším
tlakem na přihrávce, karta se trochu
obrátila. Najednou jsme zvládali lépe
bránit i útočit, už nás nesmírně silný
soupeř nehrnul před sebou,“ oddechl
si Čada, že mač nevyústil v hrozivý
výprask.
Naděje žila do stavu 4:6 ve čtvrtém pokračování, kde mohl český kolektiv litovat několika zbytečných zaváhání ve
slibných situacích. „Ano, mohli jsme jít
do ještě vyššího vedení a teoreticky by
i tahle sada třeba vypadala jinak. Místo
toho se však opět ukázalo, jak málo stačí proti tak kvalitním týmům, aby vás
opravdu tvrdě potrestaly. Jakmile jsme
místo vlastních bodů nevynuceně
chybovali, srazilo nás to dolů a domácí
hráčky se během několika výměn naopak chytily natolik, že jsme pak jejich

další obrovský nápor už nezastavili,“
povzdechl si Čada.
Třetí porážka 1:3 v aktuálním ročníku
evropské Ligy mistryň ho sice netěší, leč vzhledem k okolnostem nemá
problém ji skousnout. „Zase mohu
jen zopakovat zřejmý fakt, že všechny
mančafty, které máme ve skupině, disponují ohromnou hráčskou kvalitou.
A jak už jsem zmínil, Novara navíc má
skoro celou sestavu složenou z hodně vysokých i fyzicky silných hráček,

NOVARA, PROSTĚJOV Tradice
zachována. Ženy VK Prostějov dál
procházejí letošní Ligou mistryň
s dílčí úspěšností v podobě pravidelného setového zisku, ovšem
bez větší odměny bodovým zápisem do tabulky. Pojďme se nyní
podrobněji ohlédnout za jejich
třetím duelem ve skupině B na novarském hřišti.
Vzhledem ke dvěma prudkým zvratům během čtvrtečního souboje
vlastně šlo tak trochu o tři menší
utkání v jednom. Tomu úvodnímu
do stavu 2:0 na sady suverénně kraloval italský mančaft, zatímco pak
ve třetím dějství a ještě do skóre 4:6
čtvrtého měl mírně navrch český kolektiv. Načež získala jedenáct míčů
za sebou Gorgonzola, aby zbytek
mače opět patřil bezvýhradně jí.
Většinově výrazná převaha favoritek
se pochopitelně promítla i do celkových statistik střetnutí především ve

dvou činnostech. Úspěšnost zakončení měly o osmnáct procent vyšší
a na vítězné bloky předčily návštěvnice z ČR o parník 16:3. Krok hosté
naopak drželi jak na servisu, tak na
příjmu, kde byli dokonce o trochu
lepší.
Pokud přejdeme k individuálním
výkonům, tam se zřejmě projevil
vůbec největší rozdíl mezi oběma
protivníky. Je nutné přiznat, že asi
na každém postu měla Novara vyšší
hráčskou kvalitu a její hvězdy dostály
své extratřídě. Žádná z nich přitom
nepřevyšovala významně ty ostatní,
leč pětice plejerek nad deset dosažených bodů hovoří sama za sebe. Na
druhé straně se některým členkám
prostějovské party bitva po pravdě
moc nepovedla a aspoň s částečnou
úspěšností konkurovaly síle šampiónek Itálie Helena Horká, Laura
Emonts, Kathleen Weiss a hlavně
Julie Kovářová.
(son)
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jež nás ve většině vzájemného utkání
doslova ubily. V čerstvé i dávnější minulosti jsme na mezinárodní scéně
potkali řadu klubových gigantů, ale
málokterý měl tolik podobně vybavených volejbalistek. Jestli vůbec nějaký,“
upozornil Čada ještě jednou na největší zbraň výběru Igor Gorgonzola.
V příštím kole základní grupy B
probíhající Champions League
vékáčko přivítá na své palubovce
haly Sportcentra DDM právě tuto

italskou squadru (ve středu 7. února od 17:00 hodin). Existuje vůbec
nějaká šance na případné vítězství?
„Šance je vždycky, ve sportu se může
stát cokoliv. Ovšem pokud bude Novara hrát jako teď ve čtvrtek v prvních
dvou setech i půlce čtvrtého, budeme
to mít fakt strašně těžké. Na druhou
stranu předem rozhodně nic nevzdáme a zkusíme maximálně využít
všechny možnosti, které dostaneme,“
slíbil Miroslav Čada.

           
Gorgonzola Novara – VK Prostìjov 3:1
STATISTIKY TÝMOVÉ
Úspěšnost útoku: Novara 48 % - Prostějov 30 %
Úspěšnost přihrávky: Novara 53 % - Prostějov 56 %
Podání - esa/chyby: Novara 7/7 - Prostějov 8/10
Bodové bloky: Novara 16 - Prostějov 3
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STATISTIKY INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Paola Egonu 17, Celeste Plak 16, Stephanie Enright 14, Lauren Gibbemeyer 13 – Helena Horká 15, Laura Emonts 13, Andrea Kossányiová 11, Nina
Herelová 7
Nejvíc bodových útoků: Paola Egonu 13, Celeste Plak 12, Stephanie Enright 9 –
Helena Horká 14, Laura Emonts 11, Andrea Kossányiová 6
Nejvyšší úspěšnost útoku: Lauren Gibbemeyer 67 %, Stephanie Enright 56
%, Cristina Chirichella 55 % - Nina Herelová 42 %, Helena Horká 34 %, Laura
Emonts 31 %.
Nejvíc bodových bloků: Cristina Chirichella 5, Lauren Gibbemeyer 4, Celeste
Plak a Stephanie Enright 3 – Andrea Kossányiová, Gabriela Kozmík a Nina Herelová 1
Nejvíc es: Paola Egonu 3, Stephanie Enright 2 – Andrea Kossányiová 4, Laura
Emonts 2.
Nejvyšší úspěšnost přihrávky (positive + excelent): Stefania Sansonna 61 % +
39 %, Stephanie Enright 57 % + 19 %, Giorgia Zannoni 40 % + 0 % - Julie Kovářová
70 % + 35 %, Laura Emonts 64 % + 40 %, Andrea Kossányiová 45 % + 23 %.
Největší užitečnost: Paola Egonu +12, Celeste Plak +11, Lauren Gibbemeyer +10,
Cristina Chirichella +9 – Helena Horká +9, Laura Emonts +7, Nina Herelová +6.

Základní část extraligy jsme zvládli skvěle, těší Čadu
Ostrava klesla až na pátý flek, bitva o šestku pro Frýdek

PŘEROV, PROSTĚJOV Dominantním vítězstvím v Přerově završily volejbalistky VK Prostějov
vydařenou základní fázi UNIQA
extraligy žen ČR 2017/2018, během níž neutrpěly žádnou porážku, ztratily jediný bodík a dohromady prohrály pouhých pět setů,
čímž si vytvořily v čele tabulky
bezpečný náskok před pronásledovateli vedenými rivalskou
Olomoucí.

Marek SONNEVEND
Hlavní trenér vékáčka se v sobotním
večeru nejprve krátce vrátil k právě
skončenému derby Hané. „Na tomto utkání vidím dvě velká pozitiva.
Za prvé jsme dali prostor všem hráčkám, které většinou tolik nenastupují,
a každá z nich se své šance chopila

výborně, ukázala kvalitu. Z toho vyplynula i druhá kladná věc: že jsme
celý zápas v dané sestavě zvládli bez
nejmenších problémů velice dobrým
výkonem,“ chválil Miroslav Čada.
Z osmnácti dosavadních střetnutí nejvyšší tuzemské soutěže tak
prostějovský tým vyhrál jednou
3:2 (v Liberci), třikrát 3:1 (v Olomouci, nad Ostravou, s Olympem
Praha) a hned čtrnáctkrát 3:0!
„Kromě utkání na hřišti Liberce
jsme se nedostali do žádných výraznějších potíží, náš mančaft v současném složení opakovaně potvrzoval
svou sílu i oprávněné ambice na
zisk domácích trofejí. Věřím, že stejně skvěle budeme dál pokračovat
a opory potáhnou kolektiv jako doteď,“ komentoval Čada.
Už ve čtvrtek byly na extraligovém
programu dva duely 17. kola. V jednom Frýdek-Místek podlehl Olomouci 1:3 (22, -2, -12, -18), když
favoritovi překvapivě vzal úvodní
sadu, ale v té druhé získal pouhé dvě
výměny (!!) a Hanačky tím vytvoři-

ly nový dílčí rekord v novodobé éře
soutěže. Paralelně svedly dramatickou bitvu přímo o osmou pozici
Šternberk s Přerovem, aby řež plná
prudkých zvratů nakonec dopadla
2:3 (15, -13, -12, 19, -9).
Sobota pak přinesla kompletní 18.
dějství, v němž výběr UP v pohodě
potvrdil své druhé místo průběžného pořadí smetením devátého Šternberka 3:0 (12, 13, 12). „Zápas byl od
začátku do konce naší jasnou záležitostí. Měli jsme to pod kontrolou,
o čemž svědčí, že soupeř ani jednou
nevedl. Holky hrály, co bylo potřeba,
a v klidu zakončily základní část, se
kterou můžeme být spokojení,“ shrnul olomoucký kouč Jiří Teplý.
Na třetí příčku se vyhouplo KP
Brno, na něž v městském derby
nestačil desátý Fénix hladkým poměrem 0:3 (-11, -16, -22). „Očekávali jsme, že domácí budou na tohle
střetnutí hodně motivovaní, což se
potvrdilo. Rozhodl první set a naše
rychlé vedení 11:2, které nažhavení
soupeře snížilo. Jsem rád, že i promí-

chaná sestava to dnes zvládla a došla
k jasnému vítězství,“ kvitoval kormidelník Králova Pole Marek Rojko.
Velmi lákavý mač svedl proti sobě
Liberec a Ostravu, přičemž Dukla výsledkem 3:1 (22, 20, -26, 22) vystřídala
severomoravskou družinu na čtvrtém
postu. „Gratuluju holkám k vítězství,
protože se zdravotními problémy, které nás poslední dobou potkaly, to bylo
dost vybojované,“ ocenil trenér Severočešek Libor Gálík. „Zaskočilo nás,
že některé liberecké hráčky nastoupily
na jiných postech než obvykle. Hlavně
však rozhodl servis, respektive příjem
obou družstev,“ glosoval kouč TJ Zdeněk Pommer.
Značnou důležitost měl střet mezi
Olympem a Frýdkem-Místkem, jenž
mohl definitivně rozhodnout o klíčové šesté pozici a tím postupu do horní
nadstavbové skupiny. Vzhledem k výsledku 0:3 (-21, -22, -23) však úplně
hotovo ještě není. „Po dlouhé době
zažívám radost. Po slabých výkonech
jsme konečně zabrali, holky plnily
taktické pokyny a z naší strany jsem

Foto: Marek Sonnevend

cítil hlad po úspěchu. Týmu děkuji za
bojovnost,“ radoval se lodivod Sokola
Leopold Tůma, jehož ekipa teď má
o dva body více než pražský výběr
a do elitního sexteta tím pádem hodně blízko.
Momentálně sedmý PVK může
zachránit jedině tříbodový triumf
v dnešní dohrávce na půdě Králova Pole. „Utkání proti Frýdku bylo
zápasem pravdy a my jej nezvládli
v hlavách. Dobré pasáže střídáme
s hrůzostrašnými, rozhodly nevy-

nucené chyby v útoku. Hosté udělali
jen tři, zatímco my plných čtrnáct,“
lamentoval zklamaný kormidelník
Olympu Stanislav Mitáč s tím, že to
jeho parta v Brně ještě zkusí.
Nadstavbová část ženské extraligy
odstartuje až v sobotu 10. února ve
dvou grupách: o 1. až 6. místo a 7.
až 10. příčku. Prostějovské volejbalistky na úvod přivítají doma právě
šestý celek tabulky, to znamená buď
Frýdek-Místek, nebo kolektiv z metropole České republiky.
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hodně těžký los. Jedeme do Pardubic a Svitav a to
budou extrémně těžké zápasy,“ uvědomuje si sportovní manažer klubu Michal Pekárek.
Nováček elitní soutěže již několikrát ukázal, že
umí zvládnout těžké venkovní výzvy. Dokázal
uspět v Opavě, Ústí nad Labem a naposledy vydoloval výhru v Ostravě, přestože především v úvodu
měl velké problémy. „Hráči sami podlehli tlaku.
Uvědomovali si, že jde o důležitý zápas. Ale takové budou všechny až do konce základní části. Psychika teď bude rozhodující. Uspěje tým, který tlak
zvládne,“ tvrdí kouč Predrag Benáček.
Původní zpravodajství
O tři místa ve skupině A1 stále bojuje pět týmů
pro Večerník a dá se předpokládat, že nervy hráčů dostanou
zabrat. Třeba v severočeském derby mezi Děčínem
Ladislav VALNÝ
a Ústím ve 20. kole. Poražený se z pohledu postupu
„Takhle na papíře to vypadá docela příjemně. Ale dostane do velkých problémů. O kolo později zase
jen z pohledu, že si postup můžeme uhrát sami. Svitavy přivítají Olomoucko a také v tomto střetnuDruhý pohled už tak veselý není. Máme opravdu tí půjde o hodně. „Vzájemné souboje budou hodně

PROSTĚJOV Pokud Nymburk v dohrávce 9. kola Kooperativa NBL s Kolínem
udrží svoji dosavadní neporazitelnost,
budou mít basketbalisté BK Olomoucko
osud ve svých rukách. Alespoň z pohledu boje o postup do nadstavbové skupiny A1. Jestliže tedy vyhrají poslední tři
zápasy, zajistí si bez ohledu na výsledky
ostatních soupeřů v tabulce umístění do
šestého místa.
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 ])
zápis do statistik
Ostrava (lv) - Výjimečným výsledkem skončilo utkání BK Olomoucko
s Ostravou. Oba soupeři se dostali
přes stobodovou hranici a to se v dosavadním průběhu Kooperativa NBL
žádnému týmu nepovedlo. Nejblíže
k tomu bylo také v utkání, v němž se
představil hanácký celek. Jeho souboj
s Děčínem skončil na domácí palubovce výhrou 100:96. „Lidem se to
muselo líbit. Horší je pohled ze střídačky. Přestože padla i řada těžkých
střeleckých pokusů, hrálo se především bez obran,“ vypozoroval trenér
Nové huti Dušan Medvecký. Netradiční byl také velký počet technických
a nesportovních chyb. Předčasně musel odejít do kabiny Milič Blagojevič
a Strahinja Stojačič, potrestaná byla
také hostující střídačka. Ostravský
Michael Medvecký navíc nedohrál,
protože mu rozhodčí během střetnutí
odpískali pět faulů.

 více informací
 HBA VNWH 9:AH
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CHARLES MITCHELL
Hned osm statistických údajů si v duelu proti
Ostravě vylepšil pivot BK Olomoucko, který celkově nastřádal třiatřicet bodů a osmnáct doskoků. Vysokým číslům odpovídal
i koeficient úspěšnosti. Ten se vyšplhal na
číslovku 46, což je druhý nejlepší počin
jednotlivce v dosavadním průběhu sezóny.
Mitchell rovněž poctivě sbíral také fauly, po
kterých dal sedm bodů z trestných hodů.

STRAHINJA
STOJAČIČ

Pondělí 29. ledna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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důležité, ale nemusí rozhodnout. Stačí se podívat
na poslední kolo. Svitavy prohrály v Jindřichově
Hradci, který získal teprve první výhru v sezóně.
Tuři se sami dostali do problémů, protože nezvládli duel, ve kterém měli splnit roli favorita. Ukazuje
se, že v lize není snadný soupeř a neexistuje utkání,
které je méně důležité,“ říká Benáček.

JAN
MOČNIK

I „železní muži“ si potřebují vydechnout
PROSTĚJOV Časy, kdy nejvytíženější hráči
klubů trávili na palubovce v průměru přes
pětatřicet minut, jsou zřejmě definitivně
pryč. V aktuálním ročníku se přes tuto hranici zatím přehoupl pouze kolínský tahoun
Lee Edward Skinner s průměrem 35,7 desetin minuty na zápas.
„Fyzicky je sport stále náročnější. Vydržet v maximálním tempu celý zápas je extrémní dřina.
Doba, kdy hráči pravidelně hráli pětatřicet

minut je pryč,“ uznává Michal Pekárek, bývalý
špičkový hráč a sportovní manažer BK Olomoucko. „Někdy se to ale stane. Hráči se mimořádně daří a je v takovém laufu, že nevnímá únavu. Už to ale není pravidlem,“ všímá si Pekárek.
Sedmnáct hráčů odehraje v průběhu přes
třicet minut. Po třech v Brně, Ostravě a Kolíně. Na druhé straně jsou týmy Nymburka
a Děčína a po odchodu Domineze Burnetta
i Pardubic. V těchto klubech není ani jeden

basketbalista s minutáží přes třicet minut.
„Jde vesměs o kluby, které jsou na špici tabulky. Mají vyrovnané střídačky. Třeba v případě
Nymburka je prakticky jedno, kdo je zrovna
na palubovce. Pak je jasné, že pravidelně točí
sestavu a soupeře fyzicky zničí,“ říká sportovní
manažer BK Olomoucko.
V sestavě týmů, který působí v Prostějově, je nejvytíženějších hráčem J-C Fuller
s průměrem přes dvaatřicet minut. Kromě

Skinnera toho pravidelně více odehraje pouze
ústecký Ladislav Pecka a Canyon Shane Barry,
který ovšem do Brna přišel až v průběhu sezóny na začátku prosince loňského roku. „Fuller
je aktivní, nebojí se jít do zakončení. Takového
hráče potřebujeme na hřišti. Jeho body týmu
pomáhají. Proto se jej snažíme co nejvíce využít. Ale také jsou okamžiky, kdy toho má dost
a potřebuje vydechnout,“ řekl na adresu svého
´železného muže´ Pekárek.
(lv)

Ostravská přestřelka se šťastným koncem
NH OV
BK OL

104:108

OSTRAVA, PROSTĚJOV Jubilejní
desáté vítězství v sezóně vydřeli basketbalisté BK Olomoucko v Ostravě.
Před bouřlivou kulisou, ke které výrazně přispěli i fanoušci z Prostějova,
zvítězili těšně 108:104, přestože především na začátku měli problémy
v obraně a nepomohly jim ani problémy domácích, kterým ze sestavy
vypadl Petr Bohačík.
Nová huť zapsala na soupisku pouze
devět hráčů, přesto byla v dalším utkání

Kooperativy NBL zpočátku lepším týmem a uměla využít chyby hostujících
basketbalistů pod vlastním košem. Šest
bodů dala z rychlých brejků, pomohla
si čtyřmi trojkami a v 6. minutě vedla
dvouciferným rozdílem 19:8. Olomoucko pak sice zlepšilo střelbu, přesto
první čtvrtinu prohrálo 25:28.
V dalším pokračování poločasu se hanáčtí střelci probrali. Z dálky se trefil Sehnal,
Goga a Močnik a právě jeho trojka otočila skóre. Hlavním tahounem byl ovšem
pivot Mitchell, který dal celkově třiatřicet
bodů, z toho osmnáct v prvních dvaceti
minutách. I díky jeho příspěvku hosté
odcházeli do kabiny s drobným náskokem 56:51. Ostrava se nevzdala a ve 25.

minutě šla zásluhou Stojačíče opět do
vedení. Pak ale zaúřadovaly zahraniční
opory v sestavě výběru Olomouckého
kraje. Močnik proměnil trojku s faulem
i následnou šestku, další body připsal
Fuller. I tento nápor Ostravané odrazili
a deset minut před koncem vedli 80:79.
V závěru se oba týmy několikrát vystřídaly ve vedení. Hostům nepomohl ani
pětibodový náskok a Nová huť mohla
posledním útokem rozhodnout o výhře. Stojačíčův nájezd za stavu 104:105
se však odrazil o obroučku a po doskoku hostující obrany Hanáci jistili minimální náskok z trestných hodů. (lv)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 22

 

NA TISKOVCE...
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„Hosté byli lepší, vyhráli zaslouženě. Ale nám se i v okleštěné sestavě v bojovnosti dařilo držet krok a ve chvíli, kdy už nás bylo jenom šest, mohli jsme ještě
vyhrát. Stačilo trefit poslední střelu, což se bohužel nepodařilo. Byla to taková
houpačka. Několikrát jsem si myslel, že už nás Olomoucko zlomí, vždy se ale
tým dokázal vrátit a mohl až do závěru hrát o vítězství. Kluci opravdu bojovali.“
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„Pochopitelně mám radost z vítězství, musím ale přiznat, že jsme měli štěstí.
Kdyby Stojačíč proměnil svůj nájezd, vyhrála by Ostrava. Čekal jsem, že nás
čeká vyrovnané utkání, které se bude rozhodovat v posledních pěti minutách. Netrefil jsem a rozhodovalo se v posledních pěti sekundách. Úspěch
těší, přestože jsme v obraně zase neodehráli dobré utkání. Tentokrát nám
to prošlo.“

„Výsledek jako v NBA,“
 

OSTRAVA, PROSTĚJOV Svou zlatou ruku ukázal Jan Močnik
také v ostravském Tatranu. V klíčových momentech neváhal
zvednout těžkou střelu z dálky, hned dvakrát přihrával na koše Fullera dalekonosnou přihrávkou přes celé hřiště až pod
koš Nové huti. Jeden z lídrů Olomoucka mohl být spokojený.
„Máme za sebou další překážku. Byl to hodně těžký zápas,“
odfoukl si po zápase zkušený rozehrávač.
 Jak se vám líbilo konečné

původní rozhovor
skóre? Nebylo příliš divoké?
pro Večerník „Jako z NBA, že? (úsměv) Z pohle-

Ladislav VALNÝ

du defenzivy to není žádný hezký
výsledek. Vzhledem k tomu, že jsme



vyhráli, to až tak nevadí. Ale pravdou
je, že jsme dostali hodně bodů a pod
vlastním košem to nebylo ideální.“
 Překvapila vás Ostrava svým
výkonem?
„Nikdo nemohl očekávat, že to bude
snadné utkání. Bylo nesmírně bojovné a dramatické. Nová huť má
v sestavě hodně zahraničních hráčů,
stejně jako my. Byl to těžký soupeř,
ale s tím jsme počítali.“
 Jak moc může vítězství pomoci v boji o postup do skupiny A1?

 

„V závěru základní části, je každé střetnutí
hodně důležité. Nemůžeme si dovolit
žádné výpadky. Tabulka je hodně vyrovnaná. Musíme se soustředit vždy na nejbližší zápas a věřit, že to dobře dopadne.“
 Nyní jedete do Pardubic. Dá se
na půdě tak těžkého týmu vyhrát?
„Bude to zápas na půdě dalšího kvalitního protivníka. Pardubice mají špičkový tým, což je vidět i na tabulce soutěže. Ale i tak tam pojedeme s cílem
uspět. Máme sestavu, které se to může
podařit, i když to bude hodně těžké.“
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PROSTĚJOV Výborná bilance prostějovských hokejistů
z předchozích týdnů se stává
minulostí, momentálně nastupuje tvrdší realita. Ta hovoří
o sérii tří porážek v řadě, z nichž
dvě Jestřábi utrpěli v uplynulých sedmi dnech. Tím pádem
se pevněji usadili na šesté pozici
WSM ligy mužů ČR 2017/2018.
Ve středu nejprve svedli vyrovnanou bitvu se Slavií Praha. V normální hrací době mač skončil remízou, nerozhodlo ani prodloužení
a výsledek 2:3 tudíž stanovily až samostatné nájezdy. „Měli jsme si připsat tři body, ale máme bohužel
jenom jeden. Rozhodl náš špatný
nástup do třetí třetiny, vzápětí jsme
aspoň vyrovnali. A v rozstřelu byl
šťastnější soupeř,“ řekl v rozhovoru

pro webové stránky LHK gólman
Jakub Neužil.
O tři dny později to pro jeho tým
dopadlo ještě mnohem hůře, neboť
důležité střetnutí v boji o postupovou osmičku pro play-off na ledě
Havířova ovládl tamní AZ 3:0. „Domácí měli lepší vstup do utkání, dali
tři branky a my jsme i přes postupně
zlepšený výkon na ně nenašli recept.
Tím víc budeme muset bojovat a bodovat v dalších zápasech,“ hodnotil
trenér jestřábí letky Jiří Vykoukal.
Ptačí dravci se navíc musí obejít bez
útočníka Daniela Voženílka, s nímž
vedení hanáckého klubu po vzájemné dohodě rozvázalo kontrakt. Mladý forvard za elhákáčko odehrál 31
duelů se ziskem 4 kanadských bodů
(1 + 3). A jeho novým působištěm
se stal oddíl Stadion Litoměřice,
tedy prvoligový konkurent.

Do konce základní části soutěže
nyní zbývá devět kol a muži Prostějova mají na klíčové deváté místo náskok deseti bodů. Což je sice
o trochu méně než dosud, ovšem
stále dost na to, aby průnik do vyřazovací fáze bez větších problémů
přece jen vyšel. Byť se situace uprostřed tabulky ještě víc vyrovnala, nu
posuďte sami: 6. Prostějov 72, 7.
Třebíč 66, 8. Vsetín 62, 9. Havířov
62, 10. Frýdek-Místek 60, 11. Litoměřice 59.
Dost již odpadlo dvanácté Ústí nad
Labem (52), o posledních dvou kolektivech průběžného pořadí ani nemluvě
(13. Benátky 30, 14. Kadaň 23). Na
opačném pólu nadále kralují České Budějovice, jež doma přejely Havířov 3:0
i Benátky 8:1 a hřeje je vydatný zisk 92
bodů. „Konečně se nám jednou vyplnilo přání, abychom měli lehčí průběh

utkání. Útočná činnost fungovala a góly
přibývaly přesně podle našich představ,“
lebedil si po rozstřílení pojizerského celku druhý kouč Motoru Luboš Rob.
Se čtyřbodovým odstupem se na
druhé příčce drží Karlovy Vary zásluhou vítězství 2:0 v Třebíči a 5:1 nad
Ústím. „Věděli jsme, že nás nečeká nic
lehkého, což se potvrdilo. Podali jsme
však solidní výkon, vytvořili si hodně
šancí a některé proměnili. Jen škoda,
že Ondra Kuchař neuhájil čisté konto, neboť by si to zasloužil,“ shrnul
demontáž pro změnu polabské družiny asistent lodivoda Energie Tomáš
Mariška.
O dalších pět bodů zpět zůstává třetí
Kladno, když i tenhle favorit dvakrát
triumfoval: 6:1 ve Vsetíně a 5:1 nad
Třebíčí. „Hrozně jsme si přáli získat
tři body dobrým výkonem tím víc, že
jsme s Horáckou Slavií venku dvakrát
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MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Hned čtyři zástupce měl český tenis ve čtvrtfinálových zápasech
na prvním grandslamovém klání
sezóny, kterým je tradičně Australian Open v Melbourne. Do dalšího
kola ale neprošel ani jeden. Na raketě
pozdějšího vítěze Rogera Federera skončila cesta Tomáše Berdycha,
Karolína Plíšková nestačila na nasazenou jedničku Simonu Halepovou
z Rumunska, která se probojovala
do finále. Své čtvrtfinálové utkání
prohrála ve čtyřhře i dvojice Lucie
Šafářová - Barbora Strýcová.
Plíšková v osmifinále přetlačila Strýcovou, přestože ve zkrácené hře ztratila
první sadu. Postupně však převzala iniciativu a bojovnou protivnici zasypala
vítěznými míči. „Byl to tenis na vysoké
úrovni, Bára mě překvapila, jak hrála
dobře. Zápas mě stál hodně sil,“ ocenila krajanku Plíšková.
O kolo později držela krok se světovou
jedničkou pouze na začátku duelu. Vedla
3:0, pak ale ztratila devět her v řadě a bylo
po nadějích. „Prostě to proti ní neumím.
Na začátku jsem se cítila dobře. Ale ona
pak od stavu 3:3 zahrála výborně. Má
ráda moji hru, využívá moji rychlost
a sedí jí to, navíc si na mě evidentně věřila.
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Dostala se pak do zóny, kdy mi vracela
všechny první servisy, nemohla jsem
se dostat do tlaku, na který jsem zvyklá.
A pak už byla lepší,“ uznala Plíšková.
První grandslam sezóny zastihl v dobré formě Berdycha. Česká jednička
až do osmifinále hrála ve velkém stylu
a postoupila mezi nejlepších osm
i přes nevyzpytatelného Itala Fabia
Fogniniho, kterému nepovolila ani set.
V následujícím souboji s excelentně
hrajícím Federerem už ale ani kvalitní
výkon nestačil. V první sadě měl dokonce setbol a fenomenálního Švýcara
dokázal brejknout i ve třetím dějství utkání, byly to ovšem pouze dílčí úspěchy,
které k celkovému vítězství nevedly.
„Škoda setbolu. Mohl to být jiný zápas.
Po zisku setu se soupeř dostal na koně,“
litoval nevyužité příležitosti Berdych,
jinak byl ovšem se svým vystoupení na
turnaji spokojený. „Kdyby mi někdo
po loňské pauze řekl, jak tu budu hrát,
hned bych to bral. Jsem rád, že se mi to
povedlo samotnému vybojovat, znovu

projít přípravou a dostat se do formy.
Neodjíždím se svěšenou hlavou.“
Ve čtvrtfinále se zastavila úspěšná
šňůra páru Šafářová - Strýcová. Turnajové čtyřky nestačily na tchajwanskočínský pár Sie Su-wej - Pcheng Šuaj.
„Tenhle tým býval i nejlepší na světě,
výkonnost pořád mají. Pro Barču ale
bylo strašně těžké jít na kurt pár hodin
po třísetovém osmifinále v singlu. Po
takovém zápase hned zase hrát tenis,“
poznamenala Lucie Šafářová.
Česká dvojice spolu bude hrát
i v dalším průběhu sezóny. Společně
se představí na turnajích v Dauhá
a Dubaji. „Baví nás to spolu. Hrajeme
dobrý tenis a máme výborné výsledky,“ nechala se slyšet Strýcová.
První start na juniorce v Austrálii má
za sebou talentovaný Dalibor Svrčina.
V úvodním zápase si za hodinu a osm
minut poradil s Britem Jackem Draperem a slavil své historické vítězství
v soutěži. Ve druhém kole narazil teprve
patnáctiletý talent na tureckého tenistu
Yankiho Erela. Prostějovský hráč nabídl
soupeři jedenáct brejkbolů, šest z nich
Erel proměnil a radoval se z postupu do
další fáze.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22
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prohráli. Byl to dobrý zápas, který
uklidnily naše první dva vstřelené
góly. Jinak mohl být průběh mnohem
vyrovnanější,“ uvažoval kormidelník
Rytířů Miloslav Hořava. Na čtvrtém
a pátém postu se shodným ziskem
77 bodů srovnala družstva Slavie Praha a Přerova, za nimi už figurují s určitým mankem Jestřábi.
Uvidíme, co přinesou další tři
dějství WSM ligy během nadcházejícího týdne. Již dnes čeká na
svěřence kouče Vykoukala tvrdý
střet, kdy hostí na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu od 18:00
hodin České Budějovice. Ve stejný
čas na stejném místě začne ve středu 31. ledna duel proti Benátkám
nad Jizerou, aby v sobotu zajížděli
Jestřábi do Kadaně. Sedm bodů by
přineslo do prostějovských řad po(son)
třebný klid...
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ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
NA CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
POKRAČUJE!!!

Nalistujte stranu 40 dnešního vydání

PROSTĚJOV V polovině ledna
se v Hotelu Tennis Club konal
tradiční tenisový ples, na kterém
byla vyhodnocena sezona prostějovských tenisových rekreantů
a oceněni nejlepší z XXIV. ročníku Ligy rekreantů 2017. Hudebním překvapením večera pro
všechny zúčastněné bylo vystoupení Petra Spáleného a diskotéka
Petra Salavy. Jak dopadly jednotlivé kategorie?
Dvouhra mužů - 1. skupina: Michal
Šilhánek, 2. skupina: Tomáš Balák,
3. skupina: Petr Smékal, 4. skupina:
Stanislav Borovec.
Dvouhra mužů od 60 let: Luboš
Kopečný.
Čtyřhra mužů – 1. skupina: Tomáš
Jeřábek – Michal Srostlík, 2. skupina: Pavel Krobot – Marek Pelzl.
Čtyřhra mužů od 110 let: Pavel Rohovský st. – Jaromír Synek.
Čtyřhra mužů od 120 let: Pavel
Langr, Luboš Kopečný.
Dvouhra žen: Martina Hyndrichová.
Čtyřhra žen: Iva Novotná – Zdeňka
Pazderová.
Mix: Drahomíra Zhánělová – Martin Radič.
(red)

1*"3*#^" !Q)/QX$ 4X$^%$ * # !1Q5)
 # *+*" (3 "13 #) )%/Y hH"X$q$

PROSTĚJOV Nepříliš radostná
je momentální situace házenkářů
TJ Sokol II Prostějov. Během
podzimní části jihomoravské
skupiny 2. ligy mužů ČR
2017/2018 získali jen šest bodů
a jsou na předposlední jedenácté
příčce tabulky, navíc prožívají
další nepříjemné komplikace.
V nynější zimní přípravě se ale
snaží se vším rvát na maximum.
„Trénovat v novém roce jsme začali
hned od druhého ledna a jedeme
klasicky třikrát týdně bez jakéhokoliv soustředění. Zatím jsme
neodehráli ani žádný přátelák, ale
na ty ještě přijde řada,“ prozradil
Večerníku hlavní kouč „dvojky“
Anatoliy Vasyliev.
Co tedy má se svým týmem
v plánu? „Jeden přípravný turnaj
ve Velké Bystřici, kde v sobotu 3.
února potkáme dva soupeře z první

ligy a jednoho ze druhé. Celkem
čtyři účastníci včetně nás se střetnou
každý s každým,“ vyložil karty na stůl
Vasyliev.
Možná půjde o jediný zápasový
test prostějovského kolektivu
před startem odvetné části mistrovské soutěže, možná však ne.
„Je reálné, že si ještě domluvíme
nějaké přátelské utkání. Ovšem ne
za každou cenu, hlavní je pro nás
zdraví. Pořád máme na marodce
několik hráčů a prioritou je, abychom šli v co nejkompletnějším
složení do druhé ligy,“ upřesnil lodivod prostějovského celku.
Házenkářům Sokola II navíc z kádru trvale vypadli dva plejeři.
„Kvůli pracovním povinnostem
momentálně skončil Pavel Procházka, který za zaměstnáním dojíždí
do Prahy a už nezvládal vracet se
do Prostějova na tréninky či zápasy.

Házené nechal taky mladý Adam
Herych, jenž loni přešel mezi muže
z dorostu a asi ho odradilo menší
vytížení v duelech,“ povzdechl si
lodivod, kterému nikdo neřekne
jinak než Tolja. Někdejší výborná
spojka se navzdory komplikacím
snaží v roli trenéra neztrácet naději,
zachovat pozitivní přístup. „Nikdy
se nesmí přestat bojovat. Naším cílem teď je v rámci možností dobře
makat v přípravě a zároveň uzdravovat zraněné kluky, abychom se
kvalitně nachystali na druholigové
odvety. A šli do nich v co největší
týmové síle. Hned v prvním jarním
kole přivítáme doma Juliánov, což
bude klíčová bitva. Úkol pro ni máme
jasný: vítězstvím oplatit soupeři
porážku z prosincové dohrávky, abychom úspěšně odstartovali za posunem do klidného středu tabulky,“
zdůraznil Anatoliy Vasyliev. (son)

Extraligové mládežnice VK byly proti Ostravě
bodově stoprocentní: čtyři zápasy = čtyři výhry

PROSTĚJOV Vstup do závěrečného období základní části extralig ČR 2017/2018 ve věkových
kategoriích U19 i U17 vyšel mladým volejbalistkám VK Prostějov
na jedničku. Juniorky proti Ostravě splnily roli favoritek dvěma
vítězstvími s jediným ztraceným
setem a uhájily druhou pozici ve
skupině B, kadetky s výběrem
téhož oddílu při dvou triumfech
dokonce získaly všech šest sad
a ze šesté příčky se přiblížily právě
pátým Severomoravankám.

JUNIORKY
VK Prostějov - TJ Ostrava 3:1
(-20, 18, 17, 8) a 3:0 (28, 16, 17)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Weidenthalerová, Dudová, Kociánová, Baláková, Brodzianska, libero
Slavíková. Střídaly: Kocourková,
Bartošíková, Krátká, Strnadlová,
Boudová, Hradilová.

8F   !         h ,
*    8$.    4   #
Foto: Marek Sonnevend

Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Z našeho pohledu to měl být nejslabší soupeř, který je jasně poslední v tabulce a očekávali jsme proto
hladká vítězství i povinný zisk šesti
bodů k udržení druhého místa. Naneštěstí jsme se dostali možná podceněním a možná myšlenkou, že se
to vyhraje samo, na úroveň protivníka. A začalo volejbalové trápení
pro nás, pro rozhodčí, možná i pro
hosty a hlavně pro diváky. Na pohled
se tedy nehrálo nic hezkého, ale důležité je, že jsme se z toho nakonec
dostali a ten plný bodový příděl si
zajistili. Holkám k tomu blahopřeji, teď už musíme myslet na další
utkání. Dobře je, že se do sestavy po
dlouhé době problémů s kolenem
vrátila Tereza Strnadlová, pro niž to
byl vůbec první start v mistrovském
zápase letošní sezóny. Naopak potíže
má Marika Hradilová s malíčkem na
noze, tak doufám, že nepůjde o nic

vážného. Čekají nás poslední čtyři
duely základní fáze, které potřebujeme co nejlépe zvládnout pro výhodné nasazení do nadstavbových
turnajů.“
Extraliga juniorek ČR, základní
skupina B 2017/18 – pořadí po
16. kole: 1. Brno 37, 2. Prostějov
32, 3. Přerov 29, 4. Šternberk 29,
5. Vysočina 20, 6. Kadetky ČR 9, 7.
Ostrava 6.

KADETKY
VK Prostějov – TJ Ostrava 3:0
(18, 11, 19) a 3:0 (23, 15, 15)
Sestava: Komínková, Palová, Světlíková, Svobodová, Jurčíková, Krejčiříková, libero Stavinohová. Střídaly:
Nečasová, Švalbová.
Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Poprvé v probíhajícím ročníku
jsme dokázali připsat plný bodový
zisk z obou extraligových utkání
víkendu a po třinácti porážkách za

sebou konečně vyhrát, což je rozhodně pozitivní. Stejně jako herní
zlepšení, které je na našem projevu
vidět. Soupeř nám to sice tentokrát
dost usnadnil tím, že hrál docela
špatně, ale hlavní je, jak jsme ho
ani v jednom střetnutí nepustili do
žádné větší šance na zvrat. Největší
rezervou zůstává, že nedokážeme
udržet vyšší volejbalovou kvalitu
celou dobu. A také zatím neumíme
pořádně využít dobrou obranu. Sice
vyčapeme v poli spoustu balónů, ale
většinu z nich pak v útoku nepoložíme. Každopádně posuny směrem
nahoru jsou i tak patrné, holky zaslouží za tenhle dvojzápas pochvalu.
A věřme, že s výhledem k nadstavbě
se blýská na lepší časy.“
Extraliga kadetek ČR, základní
skupina B 2017/18 - pořadí po 16.
kole: 1. Šternberk 48, 2. Brno 36, 3.
Přerov 19, 4. Frýdek-Místek 17, 5.
Ostrava 13, 6. Prostějov 11. (son)
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PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN



Objednávám předplatné

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ

