NEVÍTE CO POD STROMEČEK? MÁME PRO VÁS ŽHAVÝ TIP!

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016,
UŠETŘÍTE, ZÍSKATE DÁRKY A JEŠTĚ MŮŽETE VYHRÁT...

SOUTĚ
ŽTE
O DESE
PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM A OBCHODNÍM
T TISÍC
KORUN PARTNERŮM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
V HOTO
poslední číslo v roce 2015 vychází v pondělí 28. prosince 2015
VOSTI!
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KRVAVÁ SMRT
NA ÚJEZDĚ

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tak tohle jsme vidět nechtěli! Včera se Prostějov probudil do krvavého rána
a celý den se město neslo ve spekulacích, cože se to vlastně stalo?! Proč mladík v pyžamu vyskočil uplynulou neděli z okna domu v ulici Újezd a zůstala po něm kaluž krve? Proč i přes
bleskurychlou pomoc lékařů při převozu do nemocnice zemřel? A šlo opravdu o sebevraždu?

➢
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15121811335

15121811338

15121811337

Foto: Michal Kadlec

15121811339

O podrobnostech neštěstí čtěte na straně 6
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Žaloba podepsána
Prostějov (mik) - Trestní oznámení na zastupitele Jana Navrátila (Změna pro Prostějov), který
vyhrožoval všem, kdo budou
hlasovat pro zbourání Jezdeckých
kasáren, je připravena. „Podepsali
hjejo všichni členové radniční koalice s výjimkou Jana Krchňavého,
který nebyl v pondělí čtrnáctého
prosince přítomen na zastupitelstvu. S podáním podnětu na státní
zastupitelství ovšem také souhlasí,“
řekl Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky Statutárního města
Prostějova. Vývoj případu budeme
nadále sledovat.

Zastavte kapsáøe!
Prostějov (mik) - Letošní předvánoční nákupy v prostějovských
supermarketech provází zvýšené
nebezpečí v podobě všude číhajících kapsářů. „Případů krádeží peněženek či rovnou celých kabelek je
letos skutečně nějak víc. I tentokrát
ale zjišťujeme, jak jsou lidé laxní ke
svému majetku. V supermarketu
například nechají kabelku ve vozíku
a deset minut chodí mezi regály. Pak
se vrátí a hrozně se diví, že jim kabelka zmizela,“ posteskl si nad neopatrností lidí Jan Nagy, velitel Městské
policie Prostějov. Strážníci společně
se státními policisty provádějí preventivní akce, upozorňují občany na
nebezpečí. Zatím se jim ale kapsáře
nedaří zastavit.

Soud v nedohlednu
Prostějov (mik) - Krajský soud
v Brně doposud nenařídil odvolací
jednání ve věci neplatnosti smlouvy mezi městem a společností
Manthellan o výstavbě obchodního centra u Špalíčku. „Čekáme
na nějaké vyrozumění s termínem
odvolacího procesu. Zatím jsme
nic neobdrželi,“ oznámila zastupitelům prostějovská primátorka
Alena Rašková.

rubriky
Večerníku

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…
Bruslaři, radujte se! Požadavkům
Prostějovanů, kteří si v masovém
měřítku oblíbili veřejné kluziště na
náměstí T. G. Masaryka, vyhovělo
vedení magistrátu. Náměstek primátorky Jiří Pospíšil domluvil s pronajímatelem tohoto zařízení prodloužení jeho provozu v Prostějově až do
konce ledna!

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Dnes už si možná nikdo ani nevzpomene, kterak do
Prostějova v úterý čtyřiadvacátého listopadu doputovala na náměstí vánoční jedle z Klenovic na Hané. Ale náš tatíček prezident
ano! Tomáš G. Masaryk všechno viděl, ale nehnul ani brvou. Proč
taky, když nějaká jehličnatá nádhera nemohla jeho výsostné postavení ohrozit.„Stejně su vyšší než ta jedle,“ musel si myslet první
československý prezident.
Kdyby socha na náměstí mohla opravdu mluvit, možná bychom
se ale dozvěděli o určitých obavách našeho prvorepublikového
prezidenta.„Já myslel, že s tím jeřábem jedou znovu pro mě,“ prohánělo se zřejmě hlavou legendárnímu T. G. M.
Ale klid, pane prezidente, padesátá léta minulého století se už
opakovat nebudou!

CO NÁS UDIVILO…

Kdepak jedle,
já su vyšší!
Foto: Michal Kadlec

Agentura Popelnice se vycpou matracemi. Pro bezdomovce!
Brutální vyhnání mladého muže
bez domova z kontejneru na tříděný odpad, o kterém nedávno informovala naše sesterská redakce
Prostějovského Nočníku, nezůstalo
bez patřičné odezvy. Jak Agentura
Hóser zjistila, ochránci bezdomoveckých práv společně s vedením
Azylového centra v Prostějově připravují dalekosáhlá opatření ke
zvýšení životní úrovně mužů a žen
bez trvalého přístřeší.
„Ten případ, kdy četníci nenechali
muže dospat v popelnici a vyhnali

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••
Méně je někdy více. „Konec rychlý, všechno dobré,“ říkali si asi všichni poté, co
už po pěti hodinách odcházeli z jednání zastupitelstva. Zatímco o nejrůznějších
zástupných problémech se zastupitelé dokázali dohadovat až do pozdních nočních
hodin, klíčový dokument, kterým je rozpočet města, byl překvapivě schválen bez
výraznějších připomínek. Inu, méně zastupitelů, může být i více...

ho do chladného rána ven na ulici, nás velice pobouřil. Hodláme
zasáhnout,“ uvědomil Agenturu
Hóser prezident sdružení Bezdomovci v popelnici Ferdinand Koště. Jak tento incident hodlá řešit,
prozradil vzápětí. „U vedení radnice jsme si vybojovali, že u každého sběrného místa pro komunální
i tříděný odpad budou instalovány
dva kontejnery sloužící pro přenocování bezdomovců. Nádoby zakoupíme z prostředků Azylového
centra a opatříme je matracemi
s dekou,“ prozradil Ferdinand
Koště. S tímto bohulibým opatřením nemá problém šéf prostějovských četníků. „Pokud tyto
kontejnery budou označeny regu-

lérní značkou ´Vstup jen pro bezdomovce´, budeme to respektovat.
V tom případě ať si tam muži bez
domova přespávají třeba i s milenkami,“ řekl Agentuře Hóser Jan
Nagymároš.
Podle houseřích informací bude
ještě do konce tohoto roku nakoupeno sedm set vyhřívaných kontejnerů. „Pořídíme je od společnosti
Teplotechna. Já jsem tuto investici
podpořil, město tak bude mít aspoň
přehled, kde lidé bez domova
přespávají. V posledních letech si
bezdomovci skutečně velmi oblíbili
tento způsob přespání. Do budoucnosti přemýšlíme také o tom, že bychom lidem bez trvalého přístřeší
opatřili i obytné kontejnery se zá-

chodem,“ šokoval Agenturu Hóser
Jan Kalový, ředitel Azylového centra v Prostějově.
Kontejnery pro přespání bezdomovců budou podle mluvčí prostějovského magistrátu barevné
a viditelně označené. „Občané si
tyto nádoby nesmí splést a vysypávat do nich odpad. Zároveň by bylo
nepřijatelné a navýsost nevhodné,
kdyby řidiči technických služeb
bezdomovce při likvidaci odpadu
vysypali z popelnic do svozových
vozidel,“ lomí rukama Jana Jozefína Táboráková, mluvčí radnice.
Za Agenturu Hóser Majkl

Krvavá neděle. Poslední adventní
neděle před nadcházejícími svátky se
změnila ze zlaté na krvavou. Upozornění, které se do redakce Večerníku
včera brzy ráno dostalo, a následný
pohled na kaluž červené tekutiny
vneslo do našich řad myšlenku, co je
o Vánocích skutečně důležité...
ZACHYTILI JSME…
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Na jednání zastupitelstva si přítomní tentokrát nemuseli brát ani
velkou svačinu, natožpak spacák.
Obřadní síň opustili vzbouřenci
z řad opozičních zastupitelů, tudíž
i projednávání návrhu rozpočtu
města na rok 2016 skončilo v rekordní době. Na schválení stačilo
pouhých osmadvacet minut!
ZAUJAL NÁS…

JAN HRBATÝ

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Foto: internet

Kdo by se netěšil na Štědrý den! Jsou mezi námi ale desítky odvážlivců, kteří si čtyřiadvacátý prosinec spojují ještě s něčím jiným, než se smaženým kaprem a bramborovým salátem. Otužilci se i letos ponoří v tento den v pravé poledne do chladných vod
plumlovské přehrady. A letos možná s velkým překvapením pro diváky!

Oldřich Machač už není jediným
vyslancem Prostějovska v Síni slávy
českého hokeje. Uplynulý čtvrtek
jej doplnil třiasedmdesátiletý rodák
ze Stražiska, který obec dokonce
pozdravil v přímém přenosu České
televize.

•• Úterý ••
Babička a vnuk. Když se babička ve snech vznáší nad celým městem, může to
znamenat i to, že si omylem nevzala svoji medicínu, ale tabletky z krabičky svého
dospívajícího vnuka. Dlouhodobě napjaté vztahy mezi prarodičkou a jejím vnukem, který měl v minulosti problémy s drogami, nyní řešil prostějovský soud.

ZASLECHLI JSME…

„VÁNOCE?
MOJE SMRT!“

•• Středa ••
Třetí výročí smrti humoristky. „Jéje, Michale, víš, že vypadáš pořád stejně? A že
mě to těší?” „A víš, že ty taky? A že mne to mrzí?“ Citát z úžasné komedie Eva tropí
hlouposti pochází z pera Fan Vavřincové, spisovatelky a autorky nejen celé řady detektivek, povídek, ale i předlohy k seriálu Taková normální rodinka. Fan Vavřincová, která zemřela před třemi roky ve věku pětadevadeáti let, byla jasným důkazem,
že pokud se ženy neberou příliš vážně, mohou mít stejný dar humoru jako muži.

Mladá žena tahajíce dvě velké
nákupní tašky a ještě malé dítě
k tomu, si takto povzdechla
před redakcí v Olomoucké ulici

•• Čtvrtek ••
Není raketa jako raketa. Každá správná blonďatá tenistka používá rakety ruské
výroby. Na internetu se totiž dočetla, že dolétnou až na Měsíc. Podělit se o své zkušenosti z tenisových dvorců se mohly zavedené i dorůstající hvězdy na čtvrtečním
Večeru mistrů.

POÈASÍ v regionu

•• Pátek ••
„Všichni jsou blázni, jen já jsem letiště.“ Právě tohle by si mohl říkat Václav Havel, po němž byla přejmenována pražská Ruzyně. Ale nemůže, protože před čtyřmi
roky zemřel. Připomenout tohoto slušného a poctivého muže tak lze jeho skutečným citátem: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že
má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“

•• Sobota ••
Vztahy mezi Nezmary. „Statisticky se ženy s nadváhou dožívají vyššího věku než
muži, kteří jim to řeknou,“ prozradil při koncertu skupiny Nezmaři jejich basista
Pavel Jim Drengubák. Nezmarům se jistě dá věřit, vždyť o vztazích mezi lidmi musí
něco vědět. Tři muži a jedna žena v nezměněné sestavě společně hrají už neuvěřitelných pětadvacet roků!

•• Neděle ••
Betlém, kde Josef nutí do slivovice. „Ležím, přemítám, najednú je u mňa žena
a nevěří, že sa vracám od Betléma. A že bylo v tom Betlémě živo velice a že nás
tam Josef nutil do slivovice.“ To zpívá Vlasta Redl v písni Vracaja sa dom. Kdo však
dorazil domů provoněný od slivovice, mohl si s Vlastou zazpívat a nemusel si ani
moc vymýšlet. Vždyť „pravý Betlém“ i s živým Josefem byl k vidění v plumlovském
kostele!
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BLÍŽÍ SE DEMOLICE LIDLU? Betlémské světlo už
V „novém“ obchoďáku budou i záchody
zjistili jsme

Prostějovská prodejna Lidl v ulici Újezd stejně jako celé její okolí se
v nadcházejícím roce změní k nepoznání.
Foto: Martin Zaoral
PROSTĚJOV Nedávno bylo zahájeno územní řízení týkající se
prostějovského supermarketu
stojícího na ulici Újezd. Jeho
součástí je mimo jiné i „demolice

budovy Lidl“. Večerník se zajímal
o podrobnější informace...
A podařilo se nám zjistit, že budova
sice nepůjde zcela k zemi, ale projde
kompletní přestavbou. „Tato zásad-

Také během vánočních
svátků pro vás
aktualizujeme stránky
www.vecernikpv.cz

OPOZICE
PRCHLA!
BYLI JSME
U TOHO

ní úprava prodejny potrvá přibližně
čtyři měsíce, po které bude muset
být uzavřena. Během tohoto období mohou zákazníci využívat
druhou prostějovskou prodejnu
v Anenské ulici,“ potvrdila Zuzana
Holá, tisková mluvčí společnosti
Lidl.
Modernizace obchodu je naplánovaná na druhou polovinu roku
2016. „Přinese parkovací místa,
stánky pro rodiny s dětmi, lépe
uspořádaný prostor prodejny pro
prezentaci zboží, novou pekárnu,
pokladny s odkládací plochou, ale
nově také toalety pro zákazníky či
možnost kávy s sebou. Chceme
také prodejnu vybavit úsporným
LED osvětlením, ekologickými
chladicími technologiemi i lepší
izolací. Na příjemnější zázemí se
mohou těšit také zaměstnanci,“
dodala Zuzana Holá.
(mls)

PROSTĚJOV Tohle se na radnici v její stoleté historii snad ještě nestalo!
Při pondělním zastupitelstvu, pár desítek minut před nejdůležitějším
okamžikem roku, se z lavic obřadní síně zvedlo dvanáct opozičních
zastupitelů a odešlo pryč! Jejich bojkot jednání o rozpočtu města na příští
rok jim ale nevyšel. Sice hrozilo, že Prostějov se bude v roce 2016 řídit
rozpočtovým provizoriem, zodpovědnosti se ale naštěstí nezřekla pětice
opozičníků, která společně s koalicí zvedla ruku pro a rozpočet tak spatřil
světlo světa.

Co se stalo? Podrobnosti a veškeré další
zpravodajství nejen ze zastupitelstva
najdete na straně 15
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Více na
straně
25
Na cestu do prostějovských domovů novodobému symbolu Vánoc zazpívaly skautské Světlušky společně
s půvabnými členkami pěveckého sboru Proměny.
Foto: Martin Zaoral
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BEZEJMENNÁ!

Ètyømìsíèní holèièka èeká stále na soud,
pøesto už je ale obèankou Prostìjova...

PROSTĚJOV Už na začátku listopadu Večerník informoval
o paradoxní situaci, kdy dnes už tříměsíční dcera Veroniky
Beníškové stále nemá křestní jméno. Vinou porozvodových formalit jejích rodičů se tak oficiálně stále jmenuje
NEZJIŠTĚNO Beníšková. Jméno malé holčičce určí až soud,
který se ale neuvěřitelně protahuje. Naprosto nenormální situace však nezabránila tomu, aby byl kojenec přijat na prostějovské radnici za občánka města!

Michal KADLEC

Lavice opozičních zastupitelů zůstaly prázdné. Na stolech po sobě nechali i zbytky jídla...
Foto: Michal Kadlec

FOTO & VIDEO
GALERIE

Večerník po čase znovu oslovil maminku „bezejmenného“ dítěte, která
běhá od úřadu k úřadu a stále se nemůže domoci urychlení celého procesu. „Holčička je dcerou mého současného přítele, takže musí uběhnout
lhůta tří set dnů od rozvodu s mým
bývalým manželem, aby mohla být
zapsána plným jménem do matriky
a dostala oficiální rodný list. Zatím
jsem si na sociálce vyběhala náhradní
doklad, díky němuž můžu alespoň
požádat o dětské přídavky,“ popsala
přetrvávající patálie exkluzivně pro
Večerník Veronika Beníšková.
Jak jsme se dále dozvěděli, na oficiality si holčička ještě počká. Kdy bude
zapsána na matrice jako Ema? „Zatím
mám neurčitý příslib, že soudní jednání by mohlo být nařízeno v lednu
příštího roku. Jestli to tak půjde dál,
Emička bude dřív chodit a mluvit,

než jí pomalá soudní mašinérie toto
jméno oficiálně potvrdí,“ pokrčila rameny maminka od včerejšího dne již
čtyřměsíční dcery.
Jednu pozitivní zprávu ale Večerníku
přece jen poskytla. „Nedávno jsme
s dcerou byli na radnici, kde ji v obřadní síni přijali za občánka Prostějova. Že
je bezejmenná? To prý nevadí,“ usmála
se Veronika Beníšková. „Zatím je holčička zapsána v občanské knize města,
jakmile soud potvrdí její jméno, bude
tak učiněno i do matriky,“ objasnila
Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějova.
Že dítě nemůže nosit rodiči vybrané
jméno hned po narození, není podle
vedoucího matričního oddělení
prostějovského magistrátu až tak neobvyklé. „Samozřejmě to normální
není, ale pár takových případů jsme
zde v uplynulých letech už měli. Není
to pochopitelně ale nikdy vina dítěte,
co však chcete dělat, když se dospělí

EXKLUZIVNĚ

lidé neumí domluvit...?! V takových
případech nám zákon ukládá učinit
podnět soudu a čekat na potvrzení
křestního jména,“ řekl Večerníku
Josef Vaverka.

Veronika Beníšková má pro svoji
dcerku připravené jméno Ema,
oficiálně ho ale ještě nesmí používat...
Foto: Michal Kadlec

POSLEDNÍ ČÍSLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
V TOMTO ROCE I SE
SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM

AGENTURY HÓSER VYCHÁZÍ

V PONDĚLÍ 28. 12. 2015
CELÁ REDAKCE PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM A OBCHODNÍM
PARTNERŮM KLIDNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
PROVOZNÍ DOBA
pondělí 21. 12.

8.00 - 17.00 úterý

29. 12.

8.00 - 17.00

úterý

8.00 - 17.00 středa 30. 12.
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středa 23.12 až neděle 27.12.
pondělí 28. 12.
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Radek Látal vykouzlil Náměstí v Konici se kompletní
polský fotbalový zázrak opravy LETOS NEDOČKÁ
GLIWICE, PROSTĚJOV Tento
pětačtyřicetiletý rodák z Němčic nad
Hanou se ve světě rozhodně neztratil! Před rokem Večerník informoval
o nešťastném konci Radoslava Látala na lavičce košického fotbalového
týmu, jehož důvodem byly finanční
trable kdysi ambiciózního klubu.
Další budoucnost vicemistra Evropy
a vítěze Poháru UEFA či české fotbalové ligy se v té době jevila jako krajně
nejistá. Po odchodu ze Slovenska se
však vše v dobré obrátilo...
Po ukončení působení na východu našich sousedů se Radoslav Látal pustil do
velkého neznáma. Začal trénovat tým
Piast Gliwice, který v té době bojoval
o záchranu v nejvyšší polské fotbalové
lize. A uspěl! Piast si nakonec udržel
postavení mezi polskou elitou. To však
nemělo být vše. Během letní přestávky
prošel tým pod dohledem svého českého kouče rozsáhlou obměnou. Skončilo
hned deset hráčů a vybudovalo se zcela
nové mužstvo. Někdejší trenér Baníku
Ostrava do Polska přivedl například
fotbalisty pražské Sparty Kamila Vacka
s Martinem Nešporem. Zároveň se

Radoslav Látal po svém
odchodu do Polska kráčí od
úspěchu k úspěchu.
Foto: www.katowickisport.pl

netajil s přáním zaútočit na horní patra
tabulky, nicméně dobře si uvědomoval
zejména finanční limity svého klubu.
Letošní výsledky Piastu Gliwice zatím
ovšem překonávají i ta nejodvážnější
přání a cíle. Družstvo, které se loni potácelo na samém chvostu ligy, letos jednoznačně kraluje. Po devatenácti zápasech
podzimní části vede o pět bodů před
Legií Varšava. Přitom právě dlouhodobě
nejlepší tým polské ligy má fantastické
zázemí, které se odvíjí i od toho, že na její
zápasy pravidelně chodí kolem čtyřiceti
tisíc fanoušků. Tomu odpovídá i rozpo-

čet klubu, který je ve srovnání s tím, se
kterým hospodaří Piast Gliwice, výrazně
vyšší.
„Podmínky pro fotbal jsou v Polsku na
vyšší úrovni než v České republice. Díky
mistrovstvíEvropyvroce2012jsoutaké
stadiony mnohem modernější. Během
zápasů je pak k vidění více agresivity
a dynamiky, naše liga je zase techničtější,“ srovnal český a polský fotbal
Radoslav Látal, jehož syn pokračuje
v otcových šlépějích a nedávno pronikl
do širší nominace reprezentační „osmnáctky“.
(mls)

KONICE Náměstí v Konici dlouhodobě není v dobrém stavu, obzvláště chodníky jsou zde hodně špatné.
Přitom vedení města o jeho kompletní opravě uvažuje
přes tři roky, a už na začátku 2013 se mělo jednat o jednu z priorit. Vznikla dokonce studie, jejíž realizace by
přišla odhadem na padesát milionů korun. Tyto peníze se však konickým úředníkům dosud získat nepodařilo. A věci se zřejmě výrazněji dopředu nepohnou ani
v příštím roce...
V Němčicích nad Hanou dokončili celkovou rekonstrukci středu města za sedmadvacet milionů korun už v roce
2010. V Plumlově proběhla první etapa oprav centra před
šesti lety, zbytek byl dokončen letos. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo loni také Jakubské náměstí v centru Kostelce
na Hané, které se díky ní proměnilo v pěknou oddechovou
zónu. Konické náměstí k něčemu podobnému zatím má
poměrně dost daleko...
„Náklady na celkovou rekonstrukci náměstí se odhadují na
padesát milionů korun. Něco takového si ovšem z našeho
rozpočtu nemůžeme dovolit. Je proto nezbytné, aby se nám
podařilo sehnat dotaci. Avšak co se týče revitalizace veřejných ploch, nebylo v poslední době kde o dotaci žádat. Proto
v tuto chvíli nemáme ani podánu žádnou žádost, jakmile se
však nějaká možnost objeví, určitě ji využijeme,“ reagoval na
dotaz Večerníku konický starosta František Novák.
Zajímalo nás, proč Konice nezareagovala již dříve,
obzvláště když srovnatelně velká města v regionu se
svými žádostmi v obdobné oblasti uspěla. „V minulosti

uje již pøes
Studie exist
ají
ále se hled
dva roky, st
...
cí
z dota
prostøedky

Tato studie kompletní rekonstrukce konického náměstí
vznikla již na podzim 2013. Městu se finance na její realizaci
dosud nepodařilo sehnat.
Foto: archiv Večerníku

nás zcela pohltilo budování kanalizace, které představovalo
zároveň i velkou zátěž pro městský rozpočet. Nyní nám do
toho zase přišla sokolovna, kterou město nedávno získalo
do svého vlastnictví. Rozhodli jsme se, že přednostně připravíme projekt na její opravu,“ vysvětlil Novák. Jak ovšem
přislíbil, dílčích a nezbytně nutných oprav se centrum Konice dočká v příštím roce. „Letos jsme na opravu chodníků
na náměstí vyčlenili z rozpočtu asi sto osmdesát tisíc korun.
S obdobnou částkou počítáme i pro následující období. Za
tyto peníze by se měly například vyměnit některé obrubníky,“ doplnil konický starosta, který jedním dechem upozornil, že se v tomto roce mimo jiné podařilo získat pozemky
pro budoucí výstavbu nových rodinných domů. (mls)

Napsáno Marihuana ve Smržicích za necelý milion korun
pred
ˇ
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
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Ještě nikdy v historii se prostějovské policii nepodařilo odhalit
tak velké drogové doupě! Stalo
se tak až během minulého týdne, kdy kriminalisté po pečlivé
přípravě provedli razii v jednom
rodinném domě ve Smržicích.
Výsledek byl ohromující, v bytě
našla policie přes pět kilogramů
marihuany. Cena tohoto množství na černém trhu představuje
skoro milion korun!
„Policejní komisař zahájil trestní
stíhání čtyřiadvacetiletého muže ze

Smržic pro trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Obviněný
v průběhu roku 2005 vypěstoval na
zahradě u rodinného domu ve svém
bydlišti několik kusů rostlin konopí
setého. Tyto byly určeny k získání rostlinné hmoty ke kouření. Po
sklizni rostliny usušil a zpracovával
k dalšímu použití. Při provedení domovní prohlídky kriminalisté zajistili 5,15 kilogramu marihuany,“ sdělila
Večerníku Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR Prostějov.

Při potírání trestné činnosti na marihuany u jednoho pachatele dvacetiletému mladíkovi ze Smržic
úseku drog patří tento případ k na Prostějovsku,“ potvrdila Alena nyní u soudu hrozí až pětiletý trest
největším úspěchům prostějovské Slavotínková a dodala, že čtyřia- odnětí svobody.
policie. Našim strážcům zákona se
podařilo zabavit drogu v dosud nejvyšší hodnotě. „Podle policejních
Sto sedmdesát korun za gram marihuany? Dnes jsou feťáci ochotni platit za
statistik cen drog na černém trhu
stejné množství až tři stovky! Ale to je jejich věc. Důležité je, že během posledby uvedené množství bylo možné ních deseti let se počet podobných razií proti výrobcům drog mnohonásobprodat za cenu devíti set tisíc ko- ně zvýšil. A také „úlovky“ policie jsou výraznější a na hodnotu zabavených
run. Průměrná cena za jeden gram omamných látek bohatší. Své by o tom mohl vyprávět nenapravitelný pěstitel
marihuany se totiž v našem regio- konopí Dušan Dvořák z Ospělova, kterému kriminalisté pomohli se sklizní
nu pohybuje okolo sto sedmdesáti plantáží marihuany už sedmkrát v řadě! Ovšem pozor, policie přitvrdila
korun. Za posledních několik let se také v boji proti tvrdým drogám. Není to tak dávno, co zatkla šestici výrobců
(mik)
jedná o největší zajištěné množství drog, z níž tři chlapíci skončili rovnou ve vazbě. Jen tak dále!
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FRANTIŠEK KAVÁN, Z OKNA MÉ CHALUPY, Galerie moderního umění v Hradci Králové

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí T. G. Masaryka II
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15121611332

6UGHĀQď9iV]YHPH

UZÁVÌRKA INZERCE
Konaly se tu pravidelné trhy. Na hlavním prostějovském náměstí se v minulosti pravidelně konaly trhy. Právo výročního trhu získalo město již v roce 1390
od markraběte Jošta, účastnit se mohli domácí i cizí obchodníci. Trh se konával
v den Nanebevstoupení Páně (svatodušní jarmark). Ve městě bylo rušno, musel
být zvýšen důraz na pořádek a kontrolu správných měr či vah. V Prostějově
se pořádaly bohaté týdenní trhy a dále výroční koňské, dobytčí a obilní trhy.
V pondělí a čtvrtek se konaly masné trhy. Při pohledu z bývalé Prioru vidíme po
levé straně prostějovské muzeum.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: náměstí T. G. Masaryka III

pro poslední èíslo
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hodin

noci TŘIKRÁT LOUPIL
168 Během jediné
Agresor přepadl tři lidi, řádil jako šílený

s městskou policií

Zadrželi hledaného

NĚMČICE NAD HANOU, PROSTĚJOV To je na jednoho, byť
i velmi zdatného kriminálníka, fakt moc! Z trestného činu
loupeže obvinili prostějovští kriminalisté osmadvacetiletého
muže z Přerovska, který během noci z pátku 27. na sobotu
28. listopadu v Němčicích nad Hanou brutálně napadl tři lidi,
které oloupil o peníze, ale například také o léky či stravenky!
Policisté i pomocí služebního psa však rabiáta za pár hodin dopadli, načež muž skončil ve vazební věznici. Nyní mu hrozí až
deset let kriminálu.
Prvního skutku se měl obviněný
muž dopustit krátce před devátou
hodinou večer, kdy před restaurací
v centru Němčic nad Hanou bezdůvodně napadl třiašedesátiletého
muže. „Poškozeného zastavil a beze
slov prohledal. Z vnitřní kapsy oděvu mu vytáhl léky i recept na léky,
které poté odhodil na zem a odešel.

Ilustrační foto: internet
Na základě poznatků se minulé
úterý 15. prosince podařilo strážníkům okrskové služby zadržet
podezřelou osobu z pátrání, která
se zdržovala v přízemním bytě ve
dvoře domu. Po prověření se následující potvrdilo. Hlídkou následoval převoz hledaného na služebnu
Policie ČR. Dotyčný neměl u sebe
žádnou zbraň a při předvedení nekladl odpor, tudíž nebylo zapotřebí
použití donucovacích prostředků.

Při této loupeži nedošlo ke zranění
osob ani ke škodě na majetku,“ poskytl informace k prvnímu případu
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR pro Územní odbor Prostějov. „Po tomto neúspěchu stejný
muž během několika minut v ulici
Jablonského v Němčicích nad Hanou fyzicky napadl dalšího člověka.

Lupič z Přerovska si uloupených peněz
moc dlouho neužil, během pár hodin ho
vypátrali kriminalisté.
Ilustrační foto

Sedmačtyřicetiletého chlapíka nejprve silně udeřil do temene hlavy
a po jeho pádu na zem ho několikrát
do hlavy kopl. Při tomto požadoval
vydání peněz. Napadený mu v obavě

o svůj život vydal finanční hotovost
ve výši tří tisíc korun. Při útoku utrpěl zranění s dosud přesně nespecifikovanou dobou léčení,“ uvedl ke
druhému násilnému činu mluvčí
prostějovské policie.
Třetího útoku se obviněný agresor
dopustil mezi druhou a půl třetí
hodinou po půlnoci. „V penzionu
napadl devětadvacetiletou servírku,
které za použití násilí vytrhl číšnický flek, ze kterého následně odcizil
finanční hotovost deset tisíc korun
a přesně nezjištěný počet stravovacích poukázek. Poté pachatel
z místa utekl. V tomto případě se loupež obešla bez zranění,“ přidal třetí,
a naštěstí poslední kousek loupežníka Kořínek.

Po nahlášení těchto loupeží se okamžitě rozběhlo rozsáhlé pátrání.
„Na případu začali ihned pracovat
policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou v součinnosti s prostějovskými kriminalisty
a psovodem. Na základě provedeného prověřování policisté již za několik hodin totožnost pachatele odhalili. V dopoledních hodinách téhož
dne se jim muže podařilo zadržet
a umístit do policejní cely. Uloupené
peníze i stravenky policisté při zadržení zajistili,“ sdělil dobrou zprávu
František Kořínek. Po sdělení obvinění putoval osmadvacetiletý pachatel z Přerovska rovnou do vazební
věznice. U soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

SRÁŽKA DVOU NÁKLAĎÁKŮ ČERNÁ

Labrador na útěku

Minulé pondělí 14. prosince žena
nahlásila odchycení psa. Vyslaná
hlídka však na udané adrese nikoho nezastihla. Po telefonickém
kontaktu, kde se oznamovatelka
nachází, vyšlo najevo, že přesně
neví, kde je. Podle dodatečného
popisu okolí ji strážníci vypátrali.
Než dojeli na místo, pes nálezkyni utekl. Dlouho si ale svobody
neužil, hlídka ho zakrátko nalezla
a odchytila. V tomto čase se již
ozval majitel, který byl nasměrován
k hlídce. Strážníci mu psa předali.
Přestupek byl s páníčkem na místě
projednán v blokovém řízení.

Kdo ztratil kola?

Na základě oznámení vyjížděla
hlídka v neděli 13. prosince do lesoparku Hloučela k mostu v ulici
Pod Kosířem, kde u břehu leželo
horské pánské jízdní kolo. Za dva
dny poté byl nalezen na chodníku
ve Svatoplukově ulici dětský kočárek, brusle a hračka. Všechny nálezy byly odevzdány na informační
středisko magistrátu města na oddělení ztrát a nálezů.

Stotisícovou škodu má za následek další neopatrnost řidičů na namrzlé vozovce.
Foto: Policie ČR

PROTIVANOV Náledí na
silnici a nepřizpůsobení jízdy
těmto zimním faktorům měly
za následek srážku dvou náklaďáků na silnici na Protivanovsku. Který z řidičů je
viníkem, šetří nyní dopravní
policisté.
„V pátek jedenáctého prosince
krátce po půl jedenácté dopoledne došlo na silnici mezi Protivanovem a Nivou ke střetu
dvou nákladních vozidel, a to
značky Iveco, které řídil devětačtyřicetiletý řidič, a nákladního
vozidla Nissan Patrol, které řídil
pětadvacetiletý muž. Po střetu
zůstala obě vozidla na komuni-

kaci. Při nehodě došlo ke zranění řidiče z vozidla Nissan. Podle
prvotní lékařské zprávy utrpěl
lehké zranění a byl převezen do
nemocnice na ošetření,“ uvedla
k nehodě Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Požití alkoholu před jízdou bylo
u obou řidičů vyloučeno provedenou dechovou zkouškou,
celková hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na sto tisíc
korun. Přesné příčiny a okolnosti nehody šetří policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově.
(mik)

Dohonil svého zloděje OPILÁ MATKA SE SYNEM!

PROSTĚJOV Tomuto případu by
se dalo zasmát, ale okradenému
návštěvníkovi baru zřejmě do
smíchu moc nebylo. Strážníci
městské policie řešili kuriózní
případ zlodějny, který se odehrál
předminulou sobotu 12. prosince
v nejmenovaném baru a skončil
na hlavním nádraží...
„Muž nabízel v baru jeho
zaměstnancům DVD. Přitom využil
chvilky nepozornosti jednoho
z hostů a z podlahy mu vzal batoh.
Majitel si ale po chvíli své ztráty
povšimnul a zavazadlo se vydal
hledat. Až v hale hlavního nádraží
spatřil jistého chlapíka se svým batohem. Jakmile si tento dotyčného
všimnul, snažil se lup skrýt, a to
vhozením do reklamního panelu. Mezi oběma následovala slovní
potyčka,“ uvedla pro Večerník Jana

Maliny snědla
před placením
Ženě chyběly čtyři koruny, muž
chtěl pomáhat švagrovi. Toto jsou
uvedené výpovědi zákazníků, kteří
byli přistiženi během předminulé
neděle 13. prosince při nezaplacení zboží. V prvním případě šlo
o chlapíka, který si vzal z regálu
svinovací metr a zavěsil si ho na
kapsu kalhot. Poté prošel pokladní
zónou bez zaplacení a tvrdil, že na
metr zapomněl. Ve stejném čase
přímo v centru města se odehrála druhá událost, kdy mladá žena
úmyslně zeleninu nepoložila zcela
na váhu, čímž došlo k nepřesnému
zvážení. Nato si otevřela krabičku
s malinami a část přímo v prodejně
snědla. Scházelo jí několik drobných k úhradě. Obě osoby stanou
u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Kuriózní příběh pokračoval tím, že
zloděj i poškozený se snažili společně
batoh sundat. „Tím ale způsobili
naklánění poutače ze strany na stranu, čímž na sebe strhli pozornost
přítomných svědků. Při příjezdu
hlídky se již batoh dostal k svému
majiteli, ale byl prázdný a poničený.
Okradenému chyběla sluchátka,
cigarety i osobní věci. Ty měl u sebe
podezřelý, jen kuřivo nebylo nalezeno,“ prozradila Adámková.
Okradený muž vyčíslil škodu na
více jak 600 korun. „Celá událost
byla předána správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku
a pro porušení Tržního řádu města
Prostějova za nabízení zboží,“ dodala
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Matka a syn pod silným vlivem alkoholu i nadále hlídku ignorovali a snažili
se z místa odejít. „Situace se vyhrotila natolik, že muž skončil v poutech
a také proti ženě nezbývalo jiné řešení,
než použití donucovacích prostředků,
hmatů a chvatů, neboť při zákroku
se žena chovala agresivně a snažila se
bránit syna. Oba skončili na služebně
Policie ČR ke zjištění totožnosti,“ popsala zásah Adámková.
Celá událost byla předána správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti
veřejnému pořádku, neuposlechnutí
výzvy úřední osoby a pro porušení
vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na určených místech. (mik)
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TADY SE KRADE!
Do první Octavie se zloděj dostal zadním oknem, ve druhé vypáčil přihrádku na palubní desce.

mý pachatel vloupal po rozbití skleněné výplně pátých dveří škodovky.
„Ze zavazadlového prostoru následně odcizil vysavač značky Elektrolux
a vysokotlaký čistič značky Kärcher.
Do druhého vozidla pachatel vnikl
nezjištěným způsobem. Po vypáčení

Stačila chvilička

O mobil a peněženku s doklady
a platební kartou přišel uplynulý
pátek v časných ranních hodinách v jednom z prostějovských
barů devětatřicetiletý muž. Zatím někdo neznámý využil zřejmě jeho chvilkové nepozornosti
a z barového pultu mu odcizil
odložený mobilní telefon značky
Huawei, následně pak z kapsy
bundy, zavěšené na židli, peněženku s osobními doklady a platební kartou. Způsobil mu škodu
za tři a půl tisíce korun. V případě
zjištění pachatele mu za trestný
čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Strážníci museli
nasadit chvaty...

PROSTĚJOV Vydařená rodinka! Zásah proti matce se
synem na hlavním nádraží
v Prostějově nebyl ze strany
strážníků městské policie obvyklý.
Proti totálně opilé dvojici museli
ochránci pořádku použít donucovací prostředky.
„V neděli třináctého prosince před
devatenáctou hodinou seděla v hale hlavního nádraží u pokladen
osmačtyřicetiletá matka s osmadvacetiletým synem, a oba popíjeli krabicové
víno. Na výzvu k opuštění těchto prostor
nereagovali. Naopak muž si otevřel pivo
a v konzumaci alkoholu pokračoval.
Ani po opakované výzvě nemínila dvojice s konzumací přestat, navíc odmítla
předložit doklady totožnosti,“ seznámila Večerník se situací těsně po příjezdu
hlídky strážníků Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.

Za hřbitovem neparkujte

PROSTĚJOV Hned dvě zánovní
škodovky za sebou vykradl u prostějovského hřbitova dosud nezjištěný zloděj. Během necelé hodiny
se vloupal do obou vozidel, která
majitelé nechali zaparkovaná za
zadní zdí hřbitova. Policisté po
pachateli pátrají, způsobil škodu
za bezmála tři desítky tisíc korun.
„Prostějovští policisté šetří dva případy vloupání do vozidel značky
Škoda Octavia combi zaparkovaných na komunikaci podél zadní
zdi Městského hřbitova v Brněnské
ulici v Prostějově. K těmto činům
došlo ve středu šestnáctého prosince v době od 10.50 do 11.40 hodin,“
potvrdil Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Do prvního vozidla se dosud nezná-

KRONIKA

zamčené přihrádky u spolujezdce z ní
odcizil pánskou peněženku s finanční
hotovostí dvou tisíc korun, stravovací
poukázky v hodnotě osmnáct set korun a osobní doklady majitele peněženky. Celková výše způsobené škody odcizením a poškozením vozidel

2x foto: Policie ČR

byla předběžně vyčíslena na 28 800
korun,“ uvedl František Kořínek. Jak
dodal, pachateli těchto skutků hrozí
v případě dopadení a odsouzení za
přečin krádeže a přečin poškození cizí
věci trest odnětí svobody až na dva
roky.
(mik)

Ilustrační foto: internet

Autosedačka je fuč

V přesně nezjištěné době mezi
17. až 19. prosincem došlo ke
vloupání do osobního vozidla
Volkswagen Polo, které bylo
zaparkované na ulici Boženy
Němcové v Prostějově. Zatím
neznámý pachatel na něm rozbil
okno a z vnitřních prostor odcizil dětskou autosedačku, doklady k vozidlu a také flash disk
a univerzální nabíječku. Majiteli
vznikla škoda za pět a půl tisíce
korun.

Nocležník a zloděj

Z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže podezírají prostějovští policisté
třiadvacetiletého muže z Prostějovska. Uvedených přečinů
se měl muž dopustit tím, že dne
29. listopadu vnikl do neuzamčeného domku v zahrádkářské lokalitě v okrajové části Prostějova. Následně zde přespával až do
6. prosince. Krátce před půlnocí
ve čtvrtek 10. prosince měl tentýž muž vniknout do šatny jedné
prostějovské firmy, kde násilně
vnikl do dvou šatních skříněk.
Z nich odcizil finanční hotovost
5 734 korun. Na dalších patnáct
set korun byla vyčíslena škoda
na poškozených skříňkách. Podezřelému muži hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
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Podivný uchazeč

Hledám práci! Takto se předminulý
pátek 11. prosince hájil muž, který chtěl
vzít europaletu odloženou na staveništi.
V okamžiku, kdy s ní z místa odcházel,
si jeho počínání povšiml oznamovatel
a zakřičel na něj. Nenechavec paletu
odložil a pokračoval dál v chůzi. Dvojice pracovníků ho dostihla a všichni
společně vyčkali příjezdu hlídky. Podezřelý strážníkům tvrdil, že se jen chtěl
zeptat na práci. Pachatel je podezřen
z přestupku proti majetku.

Roztržitá trhovkyně

V sobotu 12. prosince okolo dvaadvacáté hodiny zjistili strážníci při hlídkové
činnosti na náměstí T. G. Masaryka nezajištěný prodejní stánek. Prostřednictvím stávajících prodejců byla zjištěna
majitelka, která byla následně zkontaktována v místě bydliště. Ta provedla
nápravu, okénko si řádně uzavřela.

Podivné oznámení

Neobvyklé oznámení na linku 156
bylo přijato předminulou sobotu 12.
prosince, kdy anonym nahlásil neochotu taxikáře odvézt ho, a to i přesto, že na
taxíku byla rozsvícená tabulka s nápisem TAXI. Na uvedeném místě hlídka
zkontaktovala dva řidiče taxislužby, ti
ale o situaci nevěděli. Oznamovatel se
nikde v blízkosti nenacházel.

➢

z titulní
strany

z okna na Újezdě

PROSTĚJOV Včera brzy ráno
policie částečně uzavřela ulici
Újezd v Prostějově. Důvodem
byl nález mladého muže na
chodníku před třípatrovým domem. Kaluž krve vedle něj nevěstila nic dobrého. Záchranka
ho převážela s těžkými zraněními do nemocnice, v sanitce
pak bohužel svým zraněním
podlehl. Policisté z kriminální
služby nyní prověřují všechny
okolnosti jeho pádu z okna...
„V neděli dvacátého prosince v sedm
hodin ráno se na operační středisko
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje obrátila žena, která
v ulici Újezd v Prostějově našla ležet
zraněného muže v pyžamu na zemi.
Neznámý mladík byl v bezvědomí
a nereagoval, ačkoliv dýchal. Posádka
s lékařem z Prostějova vyrazila ihned na
místo, kde zjistila, že muž ve věku mezi
pětadvaceti až třiceti lety je v bezvědomí
a má vážné zranění hlavy. Měl také zlomenou pravou ruku a záchranáři měli
i podezření na poranění hrudníku,“
informoval Večerník Pavel Vysloužil,

Lehkým zraněním skončila dopravní nehoda, ke které došlo uplynulý
čtvrtek 17. prosince kolem půl druhé odpoledne v ulici Plumlovské.
Čtyřiaosmdesátiletý cyklista projížděl mezi pomalu jedoucími vozidly, pravděpodobně se nerozhlédl
a najel před automobil značky Škoda Fabia, které do něj z boku narazilo. Cyklista upadl na zem, přičemž
utrpěl lehké zranění. Alkohol byl
jak u cyklisty, tak i u třiapadesátileté
řidičky na místě vyloučen dechovými zkouškami. Hmotná škoda byla
vyčíslena na dvanáct set korun. Cyklistovi byla udělena bloková pokuta.

Kvůli zajištění stop u místa neštěstí byla část prostějovské ulice
Újezd v neděli dopoledne uzavřena.
2x foto: Michal Kadlec
tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje. „Tato zranění mohla být podle lékařů způsobena
pádem z výšky, ale jde zatím o nepotvrzenou skutečnost. Záchranáři muže
na místě ošetřili, zajistili umělou plicní
ventilaci a okamžitě ho transportovali
na oddělení urgentního příjmu Fakultní
nemocnice Olomouc. Už během převozu ale u muže došlo k srdeční zástavě,
a přestože ho lékaři resuscitovali, muž

svým zraněním následně v nemocnici
podlehl,“ dodal smutnou zprávu Pavel
Vysloužil.
Policie byla během včerejšího dne na
samotném začátku vyšetřování této
tragédie. „Prověřujeme oznámení
o pádu mladého muže ze třetího patra
budovy v ulici Újezd v Prostějově. Veškeré souvislosti teprve prověřujeme,
o neštěstí musíme uvědomit rodinu
zemřelého,“ sdělila nám stručně včera

kolem poledne Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Dopravní provoz byl vzhledem k zábranám u místa neštěstí v ulici Újezd
částečně omezen až do nedělního poledne. V tuto chvíli není jasné, zda šlo
o sebevraždu, nebo dokonce násilný
čin, o čemž se hned začalo spekulovat.
Žádné informace, které by byly jakkoliv věrohodné, se však neobjevily.

Ubytovnu hlídá kamera, kdo bude střežit kluziště?

Past stále nastražena
Už třetí týden mají městští policisté ve
spolupráci s vedením magistrátu políčeno na sériového vandala, který během
letošního roku různými způsoby poničil více než stovku stromů v několika
lokalitách Prostějova. „Nemohu být
samozřejmě konkrétní, ale bezpečnostní opatření jsou velmi kvalitně učiněna
a já pevně věřím, že se nám toho člověka
podaří vypátrat. I nadále žádáme veřejnost o poskytnutí jakékoliv informace
vedoucí k dopadení pachatele, který
má na svědomí škodu na veřejné zeleni
v řádech desítek tisíc korun. Poměrně ne-

dávno došlo k poničení několika stromNa ledì je klid
ků v Kolářových sadech. Tento případ se
nám ale podařilo objasnit a se sériovým
vandalstvím neznámého pachatele ne- Od otevření veřejného kluziště na náměl nic společného,“ prozradil Večerníku městí T. G. Masaryka nebyl v této lokalitě řešen jediný přestupek. Jak Večerník
Jan Nagy.
informoval, došlo zde „jen“ ke krádeži
Na Silvestra dvojnásob několika párů bruslí, které provozovatel
půjčuje zájemcům. „To je ale věcí bezPoslední den v roce dá prostějovským pečnostní agentury. V tomto ohledu
strážníkům opět pořádně zabrat. „Na bych jednoznačně doporučoval, aby lidé
Silvestra máme zdvojnásoben výkon oproti vypůjčeným bruslím nechávali
služby oproti běžnému počtu strážní- v úschově u obsluhujících pracovníků
ků. Právě v tento den budou panovat své boty! Pak by je samozřejmě za vráceextrémní nároky na zabezpečení veřej- né brusle dostali zpátky. Městská policie
ného pořádku a nočního klidu. Samo- jinak skutečně neeviduje žádný přestuzřejmě, laťka ohledně nočního klidu je pek na kluzišti či v jeho těsném okolí.
v tento den nastavena úplně jinak než Uvidíme ale na Silvestra, kolik osob pod
v běžném období roku. V noci na prv- vlivem alkoholu bude chtít mermomocí
ního ledna budou strážníci trošičku bruslit a kolik z nich tady bude tropit výbenevolentnější, ovšem nedopustíme, tržnosti,“ konstatoval s pohledem zpět
aby někdo pyrotechnikou ohrožo- i výhledem do budoucnosti Jan Nagy.
val někoho druhého. Z minulých let
jsme řešili několik případů drobných
Razie v restauracích
nesvárů i zranění u těch, kteří slavili
příchod nového roku. Nelze házet Během uplynulého období prostějovpetardy po lidech, do blízkosti zvířat ští strážníci čtyřikrát asistovali kolegům
nebo do oken,“ varuje již teď všechny z Policie ČR při kontrolách barů a reslavící občany velitel Městské policie staurací se zaměřením na mládež, zda
jí není podáván alkohol. „Můžu říct, že
v Prostějově.

ani v jednom případě jsme nezjistili, že
by osobě mladší osmnácti let byly podávány alkoholické nápoje, nebo je někdo
z mladistvých pod vlivem této omamné
látky. Při těchto kontrolách byly ale zjištěny některé jiné prohřešky provozovatelů,
které řešily živnostenský úřad či úřad práce,“ uvedl šéf prostějovských strážníků.

Ubytovny støedem zájmu
Ubytovny pro sociálně slabé začínají
být v Prostějově velkým problémem
zhlediskabezpečnosti.Anejdepouzeotu
v Olomoucké ulici. „Samozřejmě víme,
že v této ubytovně občas dojde k narušení veřejného pořádku. Ovšem od chvíle,
kdy zásluhou Večerníku byla téměř
okamžitě strážníky dopadena dvojice
útočníků, která napadla seniorku právě
před touto ubytovnou, nemáme odtud
hlášen jediný případ něčeho podobného! Okrsková služba denně monitoruje
situaci u této ubytovny, bezpečnostní
opatření jsme pak učinili i v ubytovně
na ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích. Tady jsme nechali přímo namontovat kameru,“ nastínil opatření Nagy.
Podle velitele Městské policie Prostějov
v uplynulém období nepřerostl počet

spáchaných přestupků běžný průměr.r.
ci
„Pozitivním faktem bylo, že strážníci
ní
v několika případech využili své osobní
i místní znalosti a v součinnosti s Policiíií
y,
ČR jsme předávali vlastní poznatky,
tkteré výrazně přispějí k objasnění trestených činů. Podařilo se nám zadržet celostátně hledanou osobu, o kterou mělili
ní
zájem z více územních odborů státní
policie. Městská policie se také aktuálněě
věnuje největší pozornost centru města, kde se snažíme preventivním způsobem bránit kapesním krádežím.
K tomu samozřejmě patří zvýšený
dohled nad veřejným pořádkem během vánočních trhů. Chceme, aby
se trhovci a jejich zákazníci cítili na
náměstí bezpečně. Co se týká dopraFoto: archív Večerníku
vy, tady jsme v posledních týdnech
zaznamenali nárůst případů řidičů, kteří případech saháme po krajním řešení
si parkují doslova, kde chtějí. Některé v podobě odtahů vozidel,“ sdělil Jan
tyto prohřešky řešíme na místě, v jiných Nagy.
(mik)

“

Jednoznačně bych doporučoval,
aby lidé oproti vypůjčeným bruslím
nechávali v úschově u pracovníků
bezpečnostní agentury své boty!

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici 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.

PROSTĚJOV Plané gesto, kterým
ztrapnili sami sebe před celou veřejností! Dvanáct opozičních zastupitelů
demonstrativně opustilo jednání zastupitelstva města těsně před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2016.
Proč to udělali? Stalo se tak těsně poté,
co do funkce členky finančního výboru
nebyla rozdílem jediného hlasu zvolena Milada Sokolová z ODS. Opozice
tak údajně cítila zmar... Nikoho ale asi
v tuhle chvíli nenapadlo, že by asi bylo
dobré odložit na danou chvíli osobní
půtky stranou a zachovat se zodpovědně vůči zájmům města i voličům samotným...

Přes jedno promile

Policejní případy pod drobnohledem
PROSTĚJOV Blíží se samotný
závěr roku, který i strážníkům
městské policie vhání adrenalin
do žil. Hlavně během silvestrovské noci a Nového roku budou
muset sloužit ve dvojnásobném
počtu. O přípravách na poslední
den roku, ale i o dalších případech z ranku městské policie si
Večerník v dalším dílu svého pravidelného seriálu se šéfy jednotek IZS povídal s velitelem strážníků Janem Nagym (na snímku).

„Ukázali, o co jim ve skutečnosti jde. Jen bořit a bořit,“ ]H]DVWXSLWHOVWYD
komentuje ostudu náměstek primátorky Jiří Pospíšil

Může si za to sám

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý šedesátiletý muž z Prostějovska. Tohoto
činu se měl dopustit tím, že v úterý
15. prosince krátce po šesté hodině
ráno řídil osobní automobil značky
Škoda v podnapilém stavu. V Domamyslické ulici byl řidič kontrolován policejní hlídkou, která u něho
provedenou dechovou zkouškou
změřila hodnotu 1,09 promile alkoholu v dechu. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Za uvedený přečin muži
dále hrozí až ročníí pobyt ve vězení.

MARTIN ŠKRONÍČEK

PETR PÁLENÍK

se narodil 17. srpna 1993 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
17. prosince 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do 24 let a měří
mezi 160 až 185 centimetry. Bližší
údaje nejsou známy.

se narodil 10. září 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. listopadu
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 28 do 30 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu a hnědočerné rovné vlasy.

MARTIN SMEČKA

ONDŘEJ GREGOR

se narodil 24. srpna 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. prosince
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 32 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 22. června 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 21. října
2014. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 25 do 26 let a měří 190 centimetrů.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
známy.

Dva muže na ulici a servírku
v baru. Všechny tři lidi během
jediné noci dokázal v Němčicích
nad Hanou přepadnout a oloupit mladík z Přerovska. Musel
být pořádně v nouzi, protože
vyhlédnuté oběti obíral o všechno
možné....
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změn dochází k podstatnému nárůstu objemu činností vykonávaných
na odboru dopravy, a to v souvislosti
s přenesením výkonu státní správy na
úseku silničního správního úřadu pro
účelové komunikace z obcí, městysů
a měst na pověřené obce. Financování
mzdových nákladů na toto pracovní
místo bude zajištěno v rámci příspěvku na výkon státní správy, který je pro
příští rok ze státního rozpočtu navýšen o jedno procento, což bude v rozpočtu města Prostějova činit nárůst
o zhruba šest set padesát tisíc korun
ročně,“ odmítl tajemník spekulace, že
noví úředníci budou přílišnou zátěží
pro městskou pokladnu.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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ž PROSTĚJOV Že by konečně? Opravo du? Projekt na propojení Prostějova
a se Žešovem pomocí cyklostezky měli
radní na stole už v roce 2008, o tři roky
- později se postavila první část, která
t však skončila u hřbitova. V roce 2012
- se postavilo dalších pár desítek metrů,
- konec cyklostezky je však dodnes něm kde v křoví na žešovském kopci... Teď
. se zdá, že stavba bude konečně zase
) pokračovat. A to už příští rok!
K úplnému dokončení celé cyklostezky
scházejí momentálně ještě tři etapy. Jak
ale Večerník zjistil, problémy s výkupy
pozemků od soukromých majitelů jsou
z velké většiny již vyřešeny a navíc chce
magistrát hned začátkem příštího roku
žádat o dotace. „Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příspěvkové
programy pro rok 2016. Obce mohou
mimo jiné žádat o příspěvky na výstav-

Michal KADLEC

dostatečným časovým předstihem, nevznesl a na zastupitelstvu se možnosti
vzdal dobrovolně...
„Díky koaličnímu válci převahy jednoho
hlasu nemá jedna z demokratických stran
ve finančním výboru stále svého zástupce.
Tato situace nás vedla ke krajnímu řešení, to je protestnímu odchodu z jednání
zastupitelstva spolu se všemi ostatními
kolegy z opozičních stran TOP 09, ODS
a Změna pro Prostějov,“ napsala Večerníku
Hana Naiclerová z ANO 2011. Ale ani ona
nemá úplnou pravdu. Všichni její kolegové
z jednání zastupitelstva neutekli! Zůstali ti,
kterým záleží na osudu Prostějova. O rozpočtu jednali a hlasovali pro něj Jaroslav
Faltýnek, František Jura, Marcela Župková
(ANO 2011) a také Petr Kousal a Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL). „Očekávali jsme,
že se změnou na postu primátora dojde
i ke změně nedemokratického jednání
vůči většině opozičních stran. To se ale
nestalo. Odchodem ze zasedání zastupitelstva jsme proto chtěli důrazně upozornit
na přetrvávání těchto nedemokratických
praktik. Náš krok neměl vliv na rozhodnutí zastupitelstva o rozpočtu,“ vede si stále
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bu a údržbu cyklistických stezek. Město
Prostějov hodlá využít této možnosti a
požádá o dotaci na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova,“ potvrdil
uvolněný prostějovský radní Jaroslav
Šlambor. „Výše dotace činí maximálně
pětaosmdesát procent celkových uznatelných nákladů akce a podmínkou je
její realizace v roce 2016. Termín pro
podávání žádostí je do dvacátého ledna,“
doplnil Šlambor.
Jinými slovy to znamená, že už příští rok
by se magistrát mohl pustit do dalších
dvou etap.

„Ta první navazuje na již realizovanou
úsek od začátku zahrádkářské kolonie
k výjezdu z čerpací stanice o délce zhruba 321 metrů a stavebně je povolena.
Předpokládané náklady činí 2,3 milionu
korun. Předmětem další etapy je úsek od
výjezdu z čerpací stanice po odbočení do
místní části Žešov. Délka činí 734 metrů
a je vydáno územní rozhodnutí, které
nabývá právní moci. Poté bude zažádáno o stavební povolení. Předpokládané
náklady činí 6,6 milionu korun,“ popsal
Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky.
(mik)

Domov důchodců

je od pátku OTEVŘEN
.

PROSTĚJOV Tak to je dobrá zpráva! Uplynulý pátek skončil pro Domov důchodců v Nerudově ulici
zákaz návštěv. Necelý týden před
Vánocemi se tak podařilo zvítězit
nad kožní infekcí, která v mnohém
připomíná svrab.
Nemocí už v současné době nikdo
v zařízení netrpí. Nelze však zcela vy-

svou Hana Naiclerová.
Protestní gesto dvanácti opozičních zastupitelů pochopitelně kriticky komentovali
zástupci koalice, ale také veřejnost. „Opozice, tedy její část, ukázala, jak to s městem
myslí. Nezvolení opoziční zastupitelky do
finančního výboru bylo pouze záminkou
pro odchod z jednání. Hlavním cílem bylo
neschválit rozpočet města a opět špinit
koalici. Vždyť je to absurdní: když nedostaneme funkci, tak se sebereme a prostě
odejdeme z práce?! To, co se v pondělí
stalo, je absolutní vrchol a doufám, že lidé
vidí, kdo je v zastupitelstvu ten rozumný
a zodpovědný,“ řekl Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek primátorky Statutárního města
Prostějov. Večerník mu ale připomněl, že
pětice opozičníků nedala na laciná gesta
a zodpovědně diskutovala o rozpočtu
města. „Moc si vážím těch opozičních zastupitelů, kolegů, kteří se nenechali zmanipulovat a na jednání zůstali. Musím říci, že
jednání bylo, i přes četné dotazy a diskuze,
konečně konstruktivní a věcné. Je důležité
zdůraznit, že chceme jednat se všemi zastupiteli, všichni neseme odpovědnost vůči
občanům Prostějova. Ale některým jde

bohužel asi jen o funkce, takhle lze chápat
jejich uražený odchod ze schůze,“ dodal Jiří
Pospíšil.
Podle informací Večerníku měli opoziční zastupitelé už dopředu naplánováno, že jednání zastupitelstva opustí
právě před nejdůležitějším bodem
- rozpočtem města na rok 2016. Věděli
totiž, že z jednání je omluven zastupitel
Jan Krchňavý, tudíž koalice uplynulé pondělí neměla dostatek hlasů ke
schválení rozpočtu! „Byli tak domluveni.
Nechtěli, aby rozpočet byl schválen. Toužili všechno zablokovat a dostat tak magistrát
do problémů,“ potvrdil Večerníku zdroj
z blízkosti jednoho z opozičních hnutí.
„Samozřejmě, pokud by rozpočet nebyl
schválen, nastalo by rozpočtové provizorium a město by například nemohlo žádat
o dotace. To by mělo dalekosáhlé důsledky, které si patrně škodolibě přáli všichni
ti, co opustili jednací sál. V podstatě se
odkopali a ukázali, o co jim ve skutečnosti
jde - jen bořit a bořit,“ nebere si servítek náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Rozpočet města na příští rok byl nakonec schválen dvaadvaceti hlasy.

Buďto neunesli porážku v hlasovacím procesu, nebo jen využili daného momentu k
tomu, aby na sebe opět strhli pozornost.
Pravdu ví jen oni sami. Kdo? Hana Naiclerová, František Filouš, František Švec
(ANO 2011), Tomáš Blumenstein, Milada Sokolová (ODS), Aleš Matyášek, Aleš
Nevrla, Václav Kolář (TOP 09 a Nezávislí
Prostějované), Jan Navrátil, František
Fröml, Petr Lysek a Petr Kapounek (Změna pro Prostějov). Jmenovaní opustili poslední letošní jednání zastupitelstva a odešli
ze sálu, většina dokonce i z radnice. Pouze
Jan Navrátil sledoval zbytek zasedání z galerie obřadní síně určené pro veřejnost.
Následně se jediní zástupci ODS alespoň
primátorce Prostějova omluvili...
„Je to jedno, jestli jsme byli přítomni
v sále, či na galerii. Na naše připomínky při tvorbě rozpočtu koalice nebrala
zřetel, takže bychom stejně rozpočet
nemohli podpořit hlasem pro,“ snažil
se pro Večerník o vysvětlení Jan Navrátil. Jeho vyjádření lze ale jen velmi těžko
pochopit, protože žádné připomínky 6CMÆ\¾UVWREK612C0G\¾XKUNÊ2TQUV÷LQXCPÆ#NGw/CV[¾wGM8¾ENCX-QN¾ąC#NGw0GXTNCWTCåGP÷QRWUVKNKLGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXC
na semináři k rozpočtu, který se konal s 2TQéVCMFQQRTCXF[WéKPKNKXÊLGPQPKUCOK
(QVQ/KEJCN-CFNGE
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Osmadvacetiletý lupič si však
nakradených věcí dlouho neužil. Po bleskové pátrací akci
hned tří policejních složek
včetně psovoda byl dopaden.
A jelikož si svobodu nezaslouží, soudce logicky po základních trestních úkonech
vyhověl žádosti kriminalistů,
načež lump putoval do vazební věznice.
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Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

loučit, že se v budoucnu opět vrátí.
„Udělali jsme vše pro to, aby mohl
být náš domov před Vánocemi pro
návštěvy opět otevřený, což se podařilo. Zároveň jsme učinili opatření,
která by měla zamezit návratu infekce. Mimo jiné každý z nových klientů
bude při nástupu ošetřen mastí. Doufáme, že se nám již rozšíření nákazy

podaří předejít, přes všechnu snahu to
však nemůžeme zcela vyloučit,“ řekl
Večerníku Zdeněk Libíček, ředitel domova, kde žije dvě stě padesát klientů
a pracuje stovka zaměstnanců. Vedení
v této souvislosti opět poděkovalo
personálu za mimořádné nasazení
a klientům a jejich příbuzným za pochopení.
(mls)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

PROSTĚJOV Žádný velký „humor“ se na pondělním jednání zastupitelstva nečekal, obzvláště poté,
co tucet opozičníků vzalo těsně před
hlasováním o rozpočtu „roha“. Přesto
i za této situace Večerník pár perliček
pro své čtenáře zachytil...
„Je mi líto, že na demagogii musím
odpovídat superdemagogií!“
Radní Josef Augustin (KSČM) už
nevydržel další slovní výlev Františka Filouše (ANO 2011) a odpověděl mu stejnou mincí.
„Budete se osočovat pouze přese
mě!“ ¨
Primátorka a řídící schůze Alena
Rašková (ČSSD) se snažila oba
naježené kohouty Josefa Augustina
(KSČM) a Františka Filouše (ANO
2011) usměrnit. ... moc se jí to ale
nedařilo!
„Pokud chcete přestávku, abyste si
to vyřídili ručně, tak prosím!“
Primátorka tentokrát trefila hřebíček
na hlavičku. A byl klid...
„Asi víc mačkám tady vedle
Zuzku!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) při hlasování omylem zmáčknul jiné tlačítko,
než původně chtěl. Svoji chybu svedl
na svoji stranickou kolegyni Zuzanu
Bartošovou.
„Opozici opět chválím, kuřáci z koalice zase nestíhají!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
pálila do svých řad poté, co někteří
radní překročili termín přestávky.
„Kupme ten barák za tři miliony, za
milion ho opravme a za patnáct milionů prodejme. To je přece kauf!“
Podruhé lidovec Petr Kousal, který
měl jasno o tom, jak naložit s nemovitostí v Západní ulici, která měla
původně sloužit Klokánku.
Připravil: Michal Kadlec

VII. díl

Co prohlásili a jaká byla realita...
PROSTĚJOV V průběhu letošního roku, konkrétně od čísla 4,
jsme vám na tomto místě v rámci projektu MILUJEME VEČERNÍK,
pravidelně přinášeli exkluzivní rozhovory s prostějovskými zastupiteli. Na otázky k daným tématům nakonec odpovědělo
všech pětatřicet loni na podzim zvolených komunálních činitelů
napříč politickým spektrem. Některé citace byly smysluplné, jiné
vtipné, další zase ryze účelové. Večerník se poohlédl zpět a rozhodl se některé výroky jak koaličních zastupitelů, tak i členů
opozice zpětně zveřejnit a s odstupem času krátce okomentovat. Dnes jsme pro vás připravili již sedmé pokračování, které je
pro letošní rok poslední. Ničeho se však nebojte, i v příštím roce
budeme zastupitele a zastupitelky nadále grilovat!
ƔƔ Jaroslav Šlambor (KSČM):
„Odbor rozvoje investic zajišťuje přípravu projektových dokumentací na
akce, pro které bychom v rámci výzev
mohli žádat dotace. Již jsme například
projednali přípravu projektu výstavby
komunitního domu pro seniory, rozšíření azylového centra a další. Nejbližší
vyhlášenou akcí bude první výzva
z Operačního programu Životní prostředí s termínem přijímání žádostí do
poloviny srpna letošního roku.“
Což o to, smysluplných projektů je připravena plná nůše, jenomže optimismus uvolněného radního ze začátku
srpna nyní tak trochu vyprchal. Slibované stovky milionů korun z programu integrovaných teritoriálních
investic pro Olomoucký kraj totiž
ještě připravené nejsou! Evropská
unie šest miliard jaksi zatím neposlala. Na pohádku o zlatém vejci si tak
budeme muset počkat...
ƔƔBedřich Grulich (ČSSD): „Společnost .A.S.A. Technické služby
MILUJEM
E
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vznikla především proto, aby město
Prostějov mělo jistotu, že komunální
služby pro obyvatele budou nadále
pod jeho kontrolou, ale zároveň budou vykonávány silnou stabilní firmou. A dnes, po uplynutí deseti let
spolupráce, lze konstatovat, že všechny tyto cíle byly naplněny.“
Ano, je to pohodlné
mít veškeré komunální služby pro město takzvaně pod
jednou střechou. Ale zákon je proti.
Nyní tak magistrát vyhlašuje výběrové řízení na miliardovou zakázku,
ovšem na každou službu zvlášť. Od
1. ledna 2017 se tudíž v Prostějově
mohou objevit čtyři podobné společnosti, ale každá bude dělat úplně
něco jiného. Bude to ku prospěchu?
ƔƔVěra Palacká (Změna pro Prostějov): „Pro mě osobně není důležitá
politická příslušnost, ale snaha být
prospěšná pro město a jeho obyvatele.
Myslím, že se všichni zastupitelé snaží k práci přistupovat zodpovědně. Já
osobně bych přivítala, kdyby se jedMILUJEM
E
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nání konala častěji, předešlo by se tak
určitě dlouhým diskuzím do nočních
hodin. Nejsem z nočních maratónů
šťastná. Osobně mi nejvíce vadí, když
se příspěvky dostávají do osobní roviny a mají ironické vyznění!“
Dnes už bývalá zastupitelka promluvila
uprostřed letních prázdnin velmi rozumně. Bohužel tyto názory zůstaly
v rámci hnutí Změna pro Prostějov
zcela osamoceny. Především její kolegové jsou totiž dodnes strůjci bezduchých diskuzí, které nevedou naprosto nikam. Ale co, vždyť před
kamerami snímajícími přímé přenosy
se rádo exhibuje i přes půlnoc...
ƔƔ Božena Sekaninová (ČSSD):
„Atmosféra v zastupitelstvu není dobrá. Konstruktivní diskuse tady chybí,
stejně jako v mnohých případech
i obyčejná lidská slušnost a respekt
k názoru druhého člověka. Na jedné
straně to snad lze přičítat určité neznalosti jednacího řádu ze strany nových
zastupitelů. Na straně druhé však nelze tolerovat aroganci, opakující se
verbální útoky a jakýsi destruktivní
přístup. Ten nepřináší nic dobrého
v běžném životě, ani v politice.“
Máte recht, paní senátorko, ale co je to
platné? Věří snad někdo i dnes, že
chování některých opozičních zastupitelů se změní a pánové Navrátilové,
Filoušové a další začnou skutečně
pracovat ve prospěch běžných občanů
Prostějova? Kdepak to by se o nich
tolik nemluvilo a nebyli by středem
pozornosti některých médií!
Připravil Michal Kadlec
MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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ROZPOČET schválili všichni přítomní!

PROSTĚJOV Nejdůležitější dokument, podle kterého se budou příští rok řídit veškeré finanční toky
města, byl projednáván v pondělí
14. prosince již bez dvanácti zástupců opozičních stran a hnutí,
kteří neměli pražádný zájem diskutovat o rozpočtu a opustili jednací
síň zastupitelstva (informujeme na
jiném místě této dvoustrany - pozn.
red.). Plán financí na rok 2016 byl
schválen za osmadvacet minut!
„Značná část kolegů nás opustila,
nicméně zastupitelstvo je usnášeníschopné, protože zde zůstalo dvaadvacet členů připravených k diskuzi
o rozpočtu. Ještě nikdy se něco takového nestalo, ale všechno je jednou
poprvé,“ glosovala nečekaný odchod
tuctu opozičníků po patnácté hodině
Alena Rašková (ČSSD), primátorka

Statutárního města Prostějova.
Následná diskuze k rozpočtu byla
věcná a konstruktivní. I díky pětici
opozičních zastupitelů, kteří projevili
svoji zodpovědnost k městu a jeho občanům. Přijat byl i pozměňovací návrh
Petra Kousala z KDU-ČSL. „Dost dobře nechápu, proč je v rozpočtu města
na rok 2016 počítáno s částkou pěti
milionů korun na výstavbu rondelu na
náměstí Padlých hrdinů. Všichni přece
víme, že okružní křižovatku zde nikdo
nechce a policejní dopravní inženýr je
rovněž zásadně proti. Navrhuji proto
tuto sumu převést raději na výstavbu
dvou rondelů na Poděbradově náměstí
a dělat všechno pro to, aby tato investice byla v příštím roce realizována,“
pronesl v diskuzi Petr Kousal. I koaliční
zastupitelé byli pro. „Schváleno! A budeme tlačit na kraj, aby ze svých finanč-

ních přebytků tuto dopravní stavbu
v Prostějově podpořil,“ konstatovala
primátorka Alena Rašková.
„Jsme pro, aby se celkový návrh rozpočtu města schválil. Jsem totiž přesvědčen, že po letech výborného hospodaření města si nemůžeme dovolit
rozpočtové provizorium,“ uvedl Josef
Augustin, radní za KSČM a upozornil
tím na snahu dvanácti opozičních zastupitelů, kteří se svým útěkem z obřadní síně snažili překazit schválení
městského rozpočtu.
Rozpočet města Prostějova na rok
2016 byl tedy schválen dvaadvaceti
hlasy zastupitelů, včetně pěti opozičníků, kteří zůstali v sále. Podrobnějším rozborem finančního plánu
města se Večerník bude zabývat v
některém z čísel na počátku nového
(mik)
roku.
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Prostějov (mik) - Lesy města
Prostějova budou platit od příštího roku magistrátu vyšší nájemné, městský rozpočet získá navíc
osm milionů korun! „V radě města jsme rozhodli o změně nájemní
smlouvy s Lesy města Prostějova.
Místo dvou milionů korun bude
tato společnost městu platit milionů deset. Důvodem je jejich
skvělé hospodaření,“ zdůvodnil
navýšení poplatku za pronájem
lesních porostů a nemovitostí Jiří
Pospíšil, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
„Aktivity jednatele Lesů města
Prostějova Tomáše Vrby jsou široké a přesahují rámec našeho
majetku. Předpokládaný hospodářský výsledek bude natolik
dobrý, že sám jednatel toto zvýšení navrhl,“ dodal Pospíšil.

272

O osm milionù víc

bude nový Odbor územního plánování a památkové péče, v rámci
kterého vzniknou dvě nová pracovní místa - konkrétně vedoucí odboru a asistent vedoucího
odboru. Neznamená to ovšem
navýšení celkového počtu zaměstnanců zařazených do magistrátu,
jelikož na Odboru správy a údržby
majetku města byly pro změnu dvě
pozice zrušeny. Pokud mám být
opět konkrétní, tak jde o funkci
referenta majetkové správy a praza nové úředníky a zbytečně navy- covní místo dělníka údržby sporPůvodní zpravodajství
šovat administrativu. Je sice prav- tovního areálu,“ uvedl Baláš.
pro Večerník
da, že s účinností od prvního led- Pro nezasvěcené však byla hodně
na 2016 jsou na základě usnesení nejasná především situace okolo
Michal
rady města zřízena některá nová úřednických míst v rámci Odboru
KADLEC
pracovní místa, ovšem naproti občanských záležitostí, kde bylo
tomu jiné pozice jsou se stejnou rozhodnuto o prodloužení stáva„Chtěl bych poupravit některé účinností zrušeny,“ pustil se do jícího stavu a posílení odboru o tři
údaje, které mohly svádět k myš- objasnění Lubomír Baláš. Vzápětí zaměstnance se zařazením do refelence, že hodláme bezhlavě utrácet přidal podrobný rozbor. „Zřízen rátu evidence obyvatel. A to až do 31. prosince 2018! „Rada města se
tímto rozhodnutím snaží řešit velmi
složitou situaci v souvislosti s výměnami občanských průkazů. Jedná
se tedy pouze o dočasné opatření
280
reagující na kalamitní situaci při vyřizování značného množství žádostí
270
o vydání občanských a cestovních
dokladů v následujících třech letech
260
v souvislosti s povinnou výměnou
dokladů u velkého množství občanů.
250
Současně racionálním důvodem pro
zachování stávajícího počtu zaměst240
nanců na tomto odboru byla skutečnost, že s účinností od prvního září
230
tohoto roku došlo na základě uzavře2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
né smlouvy se Státní tiskárnou cenin
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
k rozšíření počtu pracovišť pro vyři247

Prostějov (mik) - Nedávná městská podpisová akce vyjadřující
soustrast truchlící Francii, která
oplakává oběti nedávných teroristických útoků, je v rukách velvyslance Jeana-Pierra Asvazadouriana. Prostějovanům velvyslanec
děkuje. „Solidarity, kterou jste
nám projevili v těchto tak těžkých
chvílích, si velice vážíme. Tváří
v tvář metle terorismu bude nyní
potřeba pracovat ještě více společně. Vím, že v tomto ohledu mohu
počítat s nasazením českých úřadů,“ napsal primátorce Prostějova
Aleně Raškové francouzský velvyslanec v ČR.

PROSTĚJOV PROSTĚJOV V minulém vydání se Večerník pozastavoval nad rozhodnutím rady města navýšit k 1. lednu 2016
počet úředníků magistrátu. K tomuto datu bude totiž zřízeno
hned sedm nových či staronových míst, což si podle předpokladů
vyžádá milionové náklady jen na mzdové prostředky. Kritiku
tohoto postupu však odmítá tajemník Magistrátu statutárního města Prostějova Lubomír Baláš. Ten Večerníku poskytl vyčerpávající informace o tom, jak bude situace kolem
zaměstnanců magistrátu po Novém roce vypadat. Ostatně na
pondělním jednání zastupitelé bez jakýchkoliv diskuzí schválili
ohledně nových pracovních míst vše, co prostějovští konšelé
navrhli...

253

Francie dìkuje
Prostìjovu

VYŠŠÍ
POČET
ÚŘEDNÍKŮ
SCHVÁLILI
BEZ
MRKNUTÍ
„O navýšení jde jen na první pohled, jiná místa byla zrušena,“ vysvětluje tajemník
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PROSTĚJOV Opatření, které
potěší. Vzhledem k obrovskému
zájmu o bruslení na kluzišti na
náměstí T. G. Masaryka se vedení
města odhodlalo k posunutí termínu ukončení jeho provozu.
Původně mělo být kluziště před
muzeem k dispozici veřejnosti
pouze do 6. ledna 2016. Enormní zájem Prostějovanů o vánoční
bruslení však donutil radní k přehodnocení celé situace. Výsledkem
jejich přímluv je prodloužení doby,
po kterou bude mobilní kluziště

dělat radost bruslařům. „Lidé nás
zavalili prosbami, zda je možné
kluziště v centru města nechat
déle. Jsme moc rádi, že se tato novinka uchytila. Na náměstí je živo
a je tam skutečně nefalšovaná vánoční atmosféra. Rozhodli jsme
se, že kluziště ponecháme také po
celou dobu měsíce ledna v provozu,“ sdělila Večerníku náměstkyně
prostějovské primátorky Ivana Hemerková s tím, že všechna pravidla
s provozním řádem zůstávají stejná.
(mik)

POSLEDNÍ VEÈERNÍK v tomto roce
VYCHÁZÍ V PONDÌLÍ
28. PROSINCE
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Michal
KADLEC

Potkal jsem nedávno kamaráda. „Co
říkáš na ty rondely v Prostějově? Je
jich tolik, že se mi z nich už točí hlava,“
prohodil ke mně s pohledem, kterým
jednoznačně očekával souhlasnou
odpověď. Zeptal jsem se ho, jestli se
mu v autě jezdí po okružních křižovatkách líp než po těch klasických.
„To víš, že ano. Je to rychlejší a nemusím stát frontu,“ protiřečil si přítel
sám sobě. Položil jsem mu ještě jednu
otázku, proč tedy na rondely nadává.
„Všichni nadávají!“ uzemnil mě.

publicistika
ika

NADÁVAT JE

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

JEDNODUŠŠÍ

A tak si tu v Prostějově žijeme! Věci,
které se osvědčují a ulehčují nám
běžný život, pomlouváme. Vždyť
proč na ně nenadávat, když to dělá
každý... Nejde jenom o rondely.
Například kluziště u muzea, které mnozí Prostějované považovali
za úchylný výmysl pár radních je
v těchto dnech narvané k prasknutí. Rekonstrukce ulice, pro kterou
obyvatelé „Tylovky“ chtěli členy vedení města málem lynčovat, se nyní
jeví jako báječná a plná pochval.
Mohl bych jmenovat spoustu dalších příkladů, kdy našinec neumí
přiznat, co je pro něho dobré a co
špatné. Bohužel v našich krajích je
mnohem jednodušší pomlouvat
a kritizovat, než chválit.

VZDUCHOPRÁZDNÍČKO
Čeština má mimořádně obsáhlou
slovní zásobu a řadí se tak mezi nejbohatší jazyky světa. Hlasitý potlesk
a velká gratulace všem vlastencům,
kteří se o toto záviděníhodné umístění
v žebříčku zasloužili. Jen se podívejte
třeba na tu rozsáhlou sbírku přípon
a zdrobnělin.
Těch jsou si mnozí rodilí mluvčí natolik vědomi, že je divoce používají, kdekoliv se jim namane. Třeba
v hospodě! Z oblíbeného chmelového
nápoje tak rázem máme nejen pivko,

ale i pivíčko, pivínko a dokonce pivínečko. Doslova manufakturu na
zdrobnělinky všeho druhu drží především maminky na mateřské dovolené, které to své dětské šušlání plynule
převádí i do běžného hovoru. „To jsme
se pěkně nahamali a kdopak nám to
udělal hovínečko?“ Ten jejich ‚mimísek‘ to ještě snese, ale když na vás
v tomto mimi-stylu promluví třeba od
pohledu docela normální prodavačka
v obchodě, člověka to přeci jen trochu
rozhodí. „To je ale hezká barvička,

vezmete si ty šatičky?“ Mám chuť říct
paní, ty vaše ‚šatičky‘ by s klidem mohly posloužit jako stan pro asi tak čtyři
školou povinné děti, takže ta zdrobnělina rozhodně není na místě. „Tak
co, natankujeme autíčko?,“ ptá se
obsluha u čerpací stanice, zatímco se
řidič zmateně otáčí na svůj náklaďák
a nechápe, o jakém ‚autíčku‘ je tu řeč.
Abych byla takzvaně IN, popřeju našim čtenáříčkům příjemné počteníčko
našeho Večerníčku a mějte se nejen
o Vánocích fanfárově!

zování žádostí o elektronické občanské průkazy s čipem a výdej hotových
dokladů. Na základě této smlouvy
hradí stát magistrátu šestadvacet tisíc
korun měsíčně na mzdové náklady.
Pokud by nedošlo k zachování stávajícího počtu zaměstnanců, nebylo
by možné personálně zajistit obsluhu
těchto nových pracovišť,“ upozornil
Lubomír Baláš.
Večerník se dále dozvěděl, proč byl
od 1. ledna 2016 přibrán nový zaměstnanec na odbor dopravy. „Důvodem zřízení tohoto pracovního
místa oddělení dopravy a komunikací jsou legislativní změny v podobě
schválení změny zákona o pozemních
komunikacích. V rámci uvedených
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Zato Miladě Sokolové chyběl jediný hlas...

PROSTĚJOV Po rezignaci Marka Jančíka a Lenky Černochové
na členství ve finančním výboru
města rozhodovali prostějovští zastupitelé o jejich nástupcích. Ze tří
kandidátů byl zvolen pouze bývalý
primátor Prostějova Miroslav Pišťák (ČSSD).
Volby nových členů finančního
výboru provázely minulé pondělí
emoce. Kandidát hnutí PéVéčko
Lukáš Andrýsek neprošel většinou
hlasů, naopak pro zvolení Miroslava
Pišťáka do tohoto poradního orgánu
bylo dvaadvacet zastupitelů. Zbývalo jedno volné místo ve finančním
výboru a na něj ODS nominovala
Miladu Sokolovou. Kdo očekával
vstřícný krok zástupců koalice
směrem k opoziční straně, která
jako jediná nemá žádného zástup-

ce ve výborech či komisích města,
byl zklamán. V prvním kole sice
Sokolová obdržela osmnáct hlasů
nutných ke zvolení, ovšem hlasování ihned zpochybnil uvolněný radní
Jaroslav Šlambor.
„Omlouvám se, chtěl jsem se zdržet a omylem jsem zmáčknul tlačítko PRO,“ oznámil svoji chybu
komunistický konšel. Opakovaná
volba tak Miladě Sokolové přinesla už pouhých sedmnáct hlasů, což
nestačilo. „Naprosto nešlo v této
volbě o mě jako osobu. Kolega Blumenstein mě navrhl z toho důvodu,
že ve výboru nemá naše strana žádné zastoupení. V minulosti tomu
vždy bylo tak, že každá radniční
strana měla v každém výboru či
komisi zastoupení alespoň jedním
členem, aby i opozice měla maxi-

mum informací o dění na radnici
v dané oblasti. To nyní bohužel koalice pošlapává. A činí to opakovaně, i v jiných komisích či výborech
nemáme žádné zastoupení,“ vyjádřila se pro Večerník Milada Sokolová. „Připadá mi, že část koalice by
chtěla ODS vygumovat, aby mohla
zapomenout, jak se v předchozí
době na radnici dostala, a zbylá koaliční levice tomu sekunduje, čímž
pošlapává své oblíbené pravidlo
o poměrném zastoupení,“ dodala
zklamaná zastupitelka.
Ihned po hlasování o nových členech finančního výboru se dvanáct
opozičních zastupitelů zvedlo z lavic a opustilo prostějovskou radnici. Stalo se tak těsně před jednáním
o rozpočtu města na příští rok...
(mik)

KLUZIŠTĚ až $FRSíHGQRVWSDQHíLGLġL"
do konce ledna!

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Na školáckou chybu doplatil minulou středu šofér
zánovního Audi, který na náměstí
Spojenců absolutně nerespektoval
dopravní značení a nedal předost
škodovce. Při srážce nedošlo naštěstí k žádnému zranění.
„Ve středu šestnáctého prosince krátce
po poledni došlo na náměstí Spojenců
v Prostějově k dopravní nehodě dvou
osobních automobilů. Jednačtyřicetiletý řidič automobilu značky Audi
jel od ulice Divišovy směrem k ulici Milíčově. Oproti svislé dopravní
značce ´Dej přednost v jízdě´ však
z dosud přesně nezjištěných příčin
nedal přednost po hlavní komunikaci
přijíždějícímu vozidlu značky Škoda.
To křižovatkou projíždělo ve směru
,GFPCąKFKéUM¾EJ[DCCPGwV÷UVÊLGJQVQXQ8VQOVQRąÊRCF÷PCP¾O÷UVÊ5RQLGPEčVąÊUMCN[LGPRNGEJ[
(QVQ2QNKEKGè4
od ulice Lužické. Došlo ke střetu obou
vozidel, při kterém naštěstí nebyl ni- licie ČR pro Územní odbor Prostějov. korun. „Alkohol byl u obou řidičů zavinění jsou předmětem dalšího pokdo z účastníků zraněn,“ zkonstatoval Hmotná škoda na vozidlech byla vyloučen provedenými dechovými licejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
František Kořínek, tiskový mluvčí Po- předběžně vyčíslena na šedesát tisíc zkouškami. Příčiny, okolnosti a míra
(mik)

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Byl jsem dojat...
Zaujalo mě vyjádření pana vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov Pavla Nováka, ve kterém vysvětluje, proč napadení seniorky dvěma členy
menšinové komunity policie šetří jako přestupek a nikoliv trestný čin. Přiznám
se, že jsem byl dojat! První slzy mi vstoupily do očí, když pan vedoucí opravuje
očité svědky a uvádí jejich svědectví na pravou míru. Tomu se říká jasnozřivost!
Jaký kámen obav mi teď spadl ze srdce! Formulace - chci věřit tomu, že uvedené informace jsou jen nepřesnou interpretací události..., to zavání (nebojím
se to napsat) genialitou. Ano, očitý svědek něco vidí, ale pan vedoucí citlivě a
politicky korektně chce věřit...! Ne, to nemá chybu, bohužel můj inteligenční
kvocient nedosahuje úrovně, kam je vstup obyčejným smrtelníkům zakázán,
a tak jsem za toto vyjádření vděčný. A když jsem četl slova pana vedoucího, že
obě aktérky jsou občanky České republiky, již jsem se rozplakal nadobro.
Ale aspoň drobet poučení, který mi spadl do klína, si do budoucna odnesu.
Pokud budu svědkem (ne, že bych o to nějak stál) určité události, vystříhám se
při popisu spatřené osoby jakéhokoli subjektivního pocitu, například muž byl
malé, zavalité postavy, zrzavých vlasů, neboť bych mohl být obviněn z rozdmýchávání nenávisti k malým, zavalitým lidem a má zmínka o tom, že byl zrzavý,
by mohla dotyčnému způsobit vážné trauma, které by vyžadovalo dlouhodobou léčbu, a ta by mi mohla být předepsána k úhradě. Proboha jen to ne! Budu
tedy vypovídat o tom, že se domnívám, že uvedená osoba mohla být osobou
obývající schengenský prostor, a toť vše! Však geniální lidé už z tohoto popisu
politicky korektně rozpoznají přesný popis viníka!
Na mysl se mi vkrádá myšlenka (přitom ji od sebe odháním a distancuji se tímto
od ní), proč ta žena změnila výpověď? To pan vedoucí neuvážil, že jí mohlo být
vyhrožováno, že nechtěla riskovat problémy s našimi „přizpůsobivými“ do budoucna, zejména pokud na dané ulici bydlí? To se nešlo zeptat svědků?
Vladimír Vláčil, Bedihošť
Takhle se šetøí?
Nevěřil jsem vlastním očím, když v pondělí 23. listopadu svítilo veřejné
osvětlení ve Vrahovické ulici po celý den. Kde asi soudruzi z elektrárny udělali chybu? Copak takhle se v dnešní době šetří? Petr Sequens, Prostějov
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MARTYHO
O
SLOUPEK
K
Ahoj všem. Tak se ještě třikrát
vyspíme a bude tady Štědrý den.
Mám pocit, že tuhle větu jsem
slýchával coby malý, když jsem
ještě jako děťátko málem věřil na
Ježíška a ty noci snad dokonce
i odpočítával. Proto tady mám
jedno malé zamyšlení.
Nevím, zda to současní rodiče
dětem takhle říkají, ale je možné,
že jim to alespoň napíšou na
zeď na Facebooku, případně si
to děti „vygooglí“ na internetu.
Doba je někde úplně jinde a ta
předvánoční pohoda je myslím již
tak někde v pekle...
Místo zastavení, zamyšlení a rozjímáním nad „životaběhem“, se
kamsi honíme, několikrát vystojíme frontu na kdeco, stresujeme se, abychom pak padli pod
stromečkem znavení více jak
horník od Bakaly. Během svátků se
pak naládovali a zkazili si žaludek
či trávení globálně, protože to
množství jídla přece nevyhodíme,
když jsme za něj utratili tolik
peněz... Následně se vyvrávorali na
chvíli do pracovního procesu, aby
stejně podobně blbli před silvestrem. Někteří poté zjistí, že byli
chyceni do sítí lichvářských půjček,
které je třeba splácet, tudíž uvízli v pasti, za kterou jim „ta nadílka od Ježíška“ rozhodně nestála.
Říkám, zda se někde nestala chyba
a zda onen duch Vánoc někam
nenávratně nevyfoukal.
Vzpomínám si, jak jsme jako
žáčci psávali na tabuli oblíbenou
větu: „Vánoce jsou svátky klidu,
nezkoušejte naši třídu!“ Chtěli jsme,
aby nás kantoři nechali na pokoji
a nekazili nám prospěch před koncem roku. Mám dnes chuť napsat
někam velkými písmeny: „Vánoce
jsou svátky klidu a míru, lidé,
neblbněte přes únosnou míru.“
Pojďme se raději zastavit, porozjímat, zavzpomínat na ty, co již
s námi nebudou u štědrovečerní tabule, povyprávět si navzájem u punče
či svařáku a ti odvážnější si běžte
zabruslit s dětmi na kluziště před
muzeem. A když nebude doma vše
vánočně „načančáno“ na tisíc procent, tak ono se to taky nezblázní.
Přeji vám všem pohodové Vánoce
a nezapomeňte, že jsme na světě jen
jednou - tak si to pořádně užijme.
Váš Marty

O PRAVÉ DOSPĚLOSTI
aneb NEBOJME SE ODHALIT!

Všichni se halíme do spousty
masek a póz. Někdo více, jiný
méně. Záleží to na zřejmě vrozené schopnosti a také chuti,
s jakou jsme schopni převlékat
své kostýmy. Leckterý dvacetiletý mladý muž chce dnes vypadat jako neohrožený hrdina,
který má všechno a všechny
v „p..i“ a u „pr...e“. Stejně tak
mnohá dvacetiletá slečna propadá iluzi, že je neodolatelnou
krasavicí, která si vystačí sama.
Věří, že se absolutně nikomu
nemusejí zpovídat a už vůbec
ne se komukoliv omlouvat.
Vždyť je to jen jejich život! Čím
dřív člověk přijde na to, že na
světě nežije sám, tím dřív dospěje. Někomu se to ovšem až
do smrti nepodaří...

J

e to jen můj život, chci si ho žít podle
svého a absolutně nikdo nemá právo
mi do něj mluvit! Mnozí (nejen z mladých) takovýto postoj považují za příznak dospělosti a projev odhodlání převzít plnou odpovědnost za své jednání.
Ve skutečnosti jde spíš o blouznění těch,
kteří se dosud nebyli schopni vyrovnat
nejen s nejbližšími lidmi, ale také sami
se sebou. I kdybychom totiž odešli na

poušť a žili tam jako poustevníci, stejně
náš život nikdy nebude patřit pouze nám
samotným. Už jen proto, že jsme si ho
sami nedali...
řesto se tento veskrze egoistický
pohled na svět mezi lidmi těší čím
dál větší oblibě. Může za to i doba, která
nás vede k individualismu a spoléhání
výhradně na vlastní síly. Pokud by tomu
tak reálně bylo, pak by v tom nešlo spatřovat nic negativního. Podíváme-li se
však pozorněji, všimneme si, že se k tomuto postoji obvykle uchylujeme jako
k něčemu, co bychom si snad přáli, ale
čeho ve skutečnosti nejsme schopni. Jde
pouze o pózu, díky které se sobě i svému
okolí snažíme jevit jiní, než ve skutečnosti
jsme: lepší, hrdější, soběstačnější a především silnější.
lověk, který si chce uspořádat život
výhradně podle svého, si obvykle
absolutně neváží toho, co má. A už vůbec ne toho, co mu dávají či nabízejí lidé,
kterým na něm skutečně záleží. Jeho jediným cílem je zorganizovat si vše tak, aby
to pro něj osobně bylo co nejvýhodnější
a hlavně „podle jeho“. Podporu ostatních
buď nechce přijmout, nebo ji pouze zneužívá. Navzdory tomu je odsouzen k věčné nespokojenosti a pocitu, že mu stále
něco chybí. Jeho sny, za kterými se vydává, se mu brzy rozplynou a on se dříve či
později začne cítit jako v kleci. Tehdy za-

P

Č

čne unikat za něčím zcela odlišným, než
bylo to, co ještě před nedávnem považoval za nejdůležitější na světě. Moderně se
tomu říká, že „začne odznova“. Je přitom
jasné, že lidé, kteří stále vycházejí, nikam
nedojdou...
držet si masku naprosté nezávislosti navíc stojí strašně moc přemáhání. Vždyť chceme-li být ve své hře
důvěryhodní, pak bychom i v té nejkritičtější situaci neměli nikdy hledat oporu u
svých nejbližších. Proč by nám úžasným,
hrdým a silným lidem měl někdo druhý
pomáhat? Teprve čas ukáže, že tohle nikdo z nás po celý život prostě nedá.
životě každého z nás přijdou chvíle,
kdy už své masky nejsme schopni dál nést. V takových momentech se
vracíme zpět do svých životů, kde jsme
takoví, jací skutečně jsme bez všech iluzí
a přetvářek. Jsou to ty nejemotivnější
okamžiky, s jakými se vůbec můžeme
setkat.
vědkem jednoho z nich jsem byl
nedávno u prostějovského soudu.
Jednalo se o setkání velmi mladého recidivisty s jeho maminkou. Představuji si,
že jejich předchozí společné soužití provázelo plno hádek a nedorozumění. Ale
v tu chvíli, kdy v jednací místnosti dostali příležitost si na půl minuty společně
promluvit, to tak rozhodně nevypadalo.
Oba brečeli, dívali se dojatě do očí, tiskli

U

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

V
S

si vroucně ruce a zcela jistě věděli, že navzdory všemu špatnému budou mít na
světě vždy jeden druhého.
ylo to neskutečně silné a v tom pravém slova smyslu „vánoční“ setkání.
Šlo o jednu z těch chvil, kdy už ani ten
největší pozér nedokáže zakrýt fakt, že
občas umí být také směšný, závislý a zejména slabý. Úplně přesně tak jako my
všichni. Přiznat si to představuje cestu
k dospělosti i přijetí sebe samých takových, jací skutečně jsme.

B
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì
BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Marie FIDLEROVÁ
14. 12. 2015 50 cm 3,20 kg
Jesenec

Beáta KOPEČNÁ
15. 12. 2015 51 cm 2,85 kg
Prostějov

Tadeáš HEJKRLÍK
14. 12. 2015 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Jakub PŘIDAL
14. 12. 2015 49 cm 3,00 kg
Brno

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své
snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

PéVéčko nadělovalo
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

dětem v domově

Zástupci prostějovského hnutí PéVéčko navštívili dětský domov v Plumlově, který se rozhodli podporovat. Děti dostaly kromě
ovoce a sladkostí i lampičky do pokojíčků. Nejen děvčata byla také potěšena přítomností Nikoly Buranské, jedné z královen
krásy za rok 2014 (snímek ve výřezu).
Foto: archív hnutí PéVéčko

Radostná školička zvítězila!
Přípravu svačinky zvěčnil roztomilý videoklip s malými kuchaříčky v hlavní roli
a byl po zásluze vybrán mezi deset nejlepších z celé republiky.
Foto: Martina Zbořilová

VŘESOVICE Radostná školička z Vřesovic zvítězila v soutěži
FIT SVAČINA. Kolektiv dětí
s učitelkou Petrou Ludvovou
vytvořil domácí přírodní sýr
s celozrnnou bagetou, smoothies s jablkem, mrkví, červenou
řepou a šípkový čaj.
„Za vítězství naše školička získala
dárkový šek od společnosti Laktea
v hodnotě deseti tisíc korun, sadu
pomůcek na vaření do školní kuchyňky značky Tescoma v hodnotě
pět tisíc korun a sadu her od společnosti Sparkys,“ uvedla ředitelka
Radostné školičky Martina Zbořilová s tím, že peníze škola využije
na nákup počítače a pomůcky děti
budou používat v pracovních činnostech na přípravu dalších zdravých svačinek.
(mls)

Ochozští
hasiči
D
A
P
Á
SKVĚLÝ N
se stali „Ježíšky“: HRAČKOBRANÍ SKLIDILO ÚSPĚCH

OCHOZ U KONICE Členové Sboru dobrovolných hasičů
Ochoz přišli v předvánočním čase
se zajímavým nápadem. První
adventní neděli uspořádali akci
s všeříkajícím názvem Hračkobraní. „Chtěli jsme nějakým
způsobem pomoci nemocným
dětem a napadlo nás obdarovat
je hračkami,“ prozradil Večerníku Petr Matoušek, starosta SDH
Ochoz u Konice.
Celá akce probíhala o prvním
adventu, kdy bylo v Ochozi na
návsi hodně živo. „Konala se
zde vánoční výstava, při níž své
umění předvedla skupina historického šermu Eques Tempus

a zazpíval pěvecký sbor Skřivánci. Po
setmění se rozsvítil vánoční strom
a vše vyvrcholilo vypouštěním balónků s přáníčky,“ popsal itinerář
nabité neděle Petr Matoušek.
V průběhu celého dne pak přinášeli
lidé také hračky. „Vybírali jsme starší
použité hračky, ale všechny v perfektním stavu,“ informoval Matoušek. „Byli jsme až překvapeni, kolik
lidí se zapojilo. Kdo neměl hračku,
přispěl finančně. Celkově jsme vybrali jeden tisíc sto korun, k tomu
pak ještě připočítejte výdělek z akce
čtrnáct set.“
Hasiči z Ochozi se pak domluvili
s dětským oddělením prostějovské nemocnice a uplynulý

čtvrtek dorazili za hospitalizovanými dětmi s plnou nůší dárečků. „Vedle vybraných hraček
jsme dětem nakoupili omalovánky,
pastelky a papíry. Ty se prý nejvíce využijí,“ informoval starosta
hasičů z Ochozi. „Dělali jsme něco
podobného poprvé, chtěli jsme si
vyzkoušet, jak se lidi projeví. Určitě
budeme dětem pomáhat pravidelně. Všem, kteří se na akci podíleli
a pomohli finančně nebo věcně,
mockrát děkujeme,“ dodal Petr Matoušek.
(zv)
Minulý čtvrtek se hasiči z Ochozi dostavili na dětské oddělení prostějovské nemocnice.
Foto: SDH Ochoz Konice

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

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.: 776 189 235 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.

ADAM

je německý ovčák velkého vzrůstu ve věku deseti let. Je klidný, vyrovnaný pes s milou a přátelskou povahu, který se každý
den probudí s dobrou náladou. Je to velmi dobrý hlídač, šťastný
bude v domečku se zahrádkou. Na vodítku chodí pěkně a netahá.

REX

je desetiletý kříženec velkého vzrůstu, jemuž umřel jeho milovaný páneček. Je velmi milé, přátelské a klidné povahy. Pro
svého pána bude oddaným a věrným parťákem. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou. Bez problému se snese s fenkou,, na
vodítku chodí pěkně, netahá.

JINA

je krásná kříženka velkého vzrůstu ve věku cca osmi roků. Je
velmi milá fenka přátelské a milé povahy, miluje lidi a mazlení.
Svého pána bude milovat celou svou duší. Bude šťastná v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat. Na
vodítku chodí pěkně, netahá.

COLIN

je pes plemene labrador velkého vzrůstu ve věku cca deseti let.
Bude jistě skvělým parťákem v dobrém i zlém. Má vyrovnanou,
klidnou a přátelskou povahu, miluje lidi a kontakt s nimi. Je to
vášnivý aportér a veselý pejsek, každý den je neustále pozitivně
tivvně
ně
naladěn. Zná základní poslušnost.

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

region
g

zprávy z regionu
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko
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aneb jsme
s vámi
u toho...

RYCHLÝ
URČICKÁ MIZÉRIE: BEZ STAROSTY, BEZ RADY... VEČERNÍK

EXKLUZIVNÍ
NÍ
REPORTÁŽ
Ž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
za přispění

Zdeňka
VYSLOUŽILA
K něčemu však Konšelova rezignace přece jen přispěla. Jestliže od
loňských voleb stála ve vedení obce
formálně koalice obou subjektů zastoupených v zastupitelstvu, čemuž
atmosféra jednání vůbec neodpovídala, pak nyní bylo při hlasování
zcela jasné, kdo je kdo.

Konšelova „Nezávislá volba“ potvrdila povolební rozpad a sedm
jejích členů se rezignací svého lídra
dostalo do opozice vůči původně
minoritní formaci „Občané pro
Určice“, kterou doplnila trojice
stoprocentně nezávislých v čele
s místostarostou Petrem Kouřilem.
Takto vznikla minimálně nutná,
ale vysoce stabilní většina, která
odhlasovala jeden bod programu
za druhým. Drobný údiv vzbudilo
pouze místostarostou navržené rozpočtové provizorium, ještě loni kritizované a dávané bývalému starostovi za vinu. „Nebylo v našich silách
nachystat rozpočet,“ hájil se Kouřil
situací na úřadě.

BYLI JSME
U TOHO

Kdo s kým a proti komu viděli určičtí občané podle zasedacího pořádku
na vlastní oči.
Foto: Tomáš Kaláb
Jako jedenadvacátý bod přišla na
řadu plným sálem očekávaná volba nového prvního muže (či ženy)
Určic. Po nominaci Kouřila místnost jen zašuměla při nominaci
jeho protikandidátky Marie Slezákové, kterou navrhl právě jí neustále kritizovaný exstarosta. Oba
kandidáti však dostali ve veřej-

ném hlasování pouhé čtyři hlasy.
Co to pro Určice znamená? Nejen
fakt, že obec bude pokračovat dále
s místostarostou, který si podrží
kompetence starosty, ale také ztrátu
zbytku rady obce, jenž je v tomto
případě ze zákona nucena odstoupit. Její kompetence přecházejí automaticky na celé zastupitelstvo, které

se tak bude muset scházet mnohem
častěji než čtyřikrát ročně.
„Tím, že se nezvolil starosta, nezvolil
se ani zbytek rady,“ konstatoval Petr
Kouřil, kterého Večerník během
víkendu požádal o reakci. „Nevím
co k tomu říci... Bylo velmi pravděpodobné, že se nedomluvíme. Rozhodovat se tedy bude na dalším zastupitelstvu. Zasedat by mělo příští
rok. Ze zákona by se tak mělo stát do
tří měsíců, ale předpokládám, že se
sejdeme dříve. V tuto chvíli vám neřeknu, jestli budu kandidovat znovu.
Uvidíme,“ uvedl Kouřil.
„Přiznám se, že mě samotného krach
volby překvapil,“ komentoval krátce
výsledek odstoupivší starosta Vlastimil Konšel s tím, že on v dohodu
zastupitelů na průchodném kandidátovi věřil.
Jak dlouho bude určické provizorium trvat a nepůjdou-li tamní
občané předčasně k volbám, ukáže
nadcházející rok 2016.

Proč Vlastimil Konšel opustil pozici starosty?
„Poslední kapkou pro rezignaci byla ztráta důvěry v radě!“

URČICE Bývalý starosta Určic
Vlastimil Konšel od své rezignace
zachovával mlčení a neposkytoval rozhovory. Neočekávaného
volného času podle svých slov
využívá k odpočinku a řešení
nahromaděných
zdravotních
problémů. Na úterním zastupitelstvu však vystoupil v závěru
s objasněním důvodů, které byly

bezprostředním impulzem ke
složení funkce.
Jak vyplynulo z výčtu třech zásadních momentů, všechny spojovala
ztráta důvěry ve své kolegy v radě
obce. První důvod se točil okolo
kontroly určické skládky TKO,
kterou provedla počátkem září
Česká inspekce životního prostředí.
Projednávání zajištění a zaplacení

kontrolních odběrů vzorků odpadů
za účelem chemické analýzy radou
nejprve neprošlo. „Po třech týdnech za mnou přišel místostarosta
s žádostí o revokaci původního usnesení poté, co sám kontaktoval
inspekci za zády starosty,“ přiblížil
Konšel tento bod.
Druhým podnětem bylo koncem
října doručené vyjádření právního

a legislativního odboru krajského
úřadu k připravovanému nařízení
obce majícímu za cíl regulovat
podomní prodej na území Určic.
„Toto nařízení přitom ještě nebylo
projednáno radou obce, opět zde
došlo k aktivitám bez vědomí stávajícího starosty,“ zdůraznil exstarosta.
Poslední kapkou byla organizace
dotazníkového průzkumu fir-

mou TZ Grants určeného ke
shromáždění podkladů pro strategický plán obce pro roky 2016 až
2021. „Dotazník začínal oslovením
´Vážení spoluobčané´ a odkazoval
na pověření zastupitelstvem obce.
V osobním roznášení dotazníku byla
významnou měrou zapojena radní
Kamila Sedláčková,“ uzavřel své vystoupení Konšel.
(tok)

Nìmèice mají
nový web
Němčice nad Hanou (mls) - Novou podobu webových stránek
představilo minulý týden město
Němčice nad Hanou. Na první
pohled jim nyní dominuje velká letecká fotografie na město
a přehledná grafika. Nový kabát
dostaly stránky necelý rok poté,
co byly oceněny Zlatým erbem
za nejlepší web města v Olomouckém kraji. Stalo se tak díky
tomu, že webové stránky Němčic
jsou pravidelně aktualizované,
občané na nich mohou najít velmi dobrý přehled o dění ve městě
i různé formuláře ke stažení. Jejich
součástí je mimo mnoha jiného
i webkamera či možnost přepnout
na zjednodušenou verzi.

Na Pøerov
po nové silnici
Prostějovsko (mls) - Od uplynulého čtvrtka mohou řidiči opět
bez problémů vyrazit z Prostějova přes Hrdibořice do Přerova.
Oprava tři kilometry dlouhého
úseku komunikace u Dubu nad
Moravou trvala půl roku a přišla
na třiasedmdesát milionů korun.
Byly zde vybudovány dva nové
mostky a kompletně zrekonstruován most přes řeku Moravu.
Jednalo se o letošní poslední dokončenou rekonstrukci silnice
v Olomouckém kraji.

15121511326

URČICE V řádném termínu se minulé úterý sešlo zastupitelstvo Určic, které po nečekané rezignaci dlouholetého starosty
Vlastimila Konšela mělo zvolit nového šéfa obce. Mělo, ale nezvolilo. Ani půldruhého měsíce nestačilo na to, aby se zbylí čtyři
radní domluvili na obsazení této funkce. Volby tak působily
přinejmenším rozpačitým dojmem... Večerník byl u toho!
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Jedno auto po
druhém...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Celkem pět osobních vozidel
poškodil v noci ze soboty 12. na
neděli 13. prosince v Přemyslovicích zatím neznámý pachatel.
Jednalo se o značky Volkswagen
Polo, Škoda Octavia, Renault
Clio, Škoda Fabie a Dacie Dokker. Na jednom z aut poškodil
a vypustil všechny čtyři pneumatiky, na několika místech kapoty
udělal vrypy, na druhém poškodil
dvě pneumatiky, na dalších dvou
všechny čtyři a na pátém z vozidel
tři pneumatiky. Předběžně byla
celková škoda poškozením vyčíslena na dvaačtyřicet tisíc korun.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání trestného
činu poškození cizí věci, za který
pachateli hrozí až roční pobyt za
mřížemi.

Lhal a nesplácel
Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání třiačtyřicetiletého
muže z Prostějovska, kterého obvinili ze spáchání trestných činů
podvodu a úvěrového podvodu.
V době od 22. listopadu 2014
do ledna letošního roku sjednal
u čtyř společností půjčky v rozmezí od dvou do desíti tisíc korun,
které se zavázal splácet v pravidelných měsíčních splátkách.
U dvou z nich uhradil pouze jednu
splátku a další již nehradil. Aktuálně tak dluží třiadvacet tisíc korun. Při prověřování kriminalisté
zjistili, že při sjednávání půjček
uvedl nepravdivé údaje týkající
se jeho zaměstnání a finančních
možností. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za oba trestné činy hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Platil ukradenou kartou
Uplynulý čtvrtek 10. prosince
v odpoledních hodinách využil
dosud neznámý pachatel v obci na
Němčicku nepozornosti starší ženy
a odcizil jí platební kartu i s přiloženým PIN kódem. Během následujících několika desítek minut kartu
pachatel použil k platbě v okolních
obcích. Poprvé to bylo za nákup
v prodejně potravin, podruhé za nákup pohonných hmot na benzínové
čerpací stanici. Následně platební
kartu použil ještě pro výběr finanční hotovosti ve výši pěti tisíc korun
z bankomatu v Prostějově. Celkem
tak svým jednáním pachatel poškozené majitelce platební karty
způsobil škodu ve výši 7 643 korun.
V případě dopadení hrozí pachateli
až dva roky vězení.

Břídil v Pivíně
Škodu za předběžně šest tisíc korun
způsobil zatím neznámý pachatel,
který se v noci ze čtvrtka 17. na pátek 18. prosince vloupal do jedné
z prodejen v Pivíně, do níž se dostal
po rozbití výlohy, kterou prohledal,
ale nic nevzal. V případě zjištění
pachatele mu za trestné činy poškození cizí věci a krádeže ve stadiu
pokusu hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Opilý a bez řidičáku
Minulý pátek 18. prosince krátce
před druhou hodinou ráno kontrolovali policisté v Určicích řidiče
vozidla Dacia Duster. U pětapadesátiletého šoféra provedli dechovou
zkoušku a naměřili mu více než 1,1
promile alkoholu v dechu. Při kontrole jim nepředložil ani řidičský
průkaz a ani doklady k vozidlu. Policisté mu další jízdu zakázali. Nyní
je muž podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí
až roční pobyt za mřížemi, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikp
www.vecernikpv.cz
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Koruny LEVNĚJI
volejte 582 333 433

NEZMAŘI NADCHLI PÍSNĚMI VÁNOČNÍMI, SVATEBNÍMI I ROZVODOVÝMI V BRODKU UKRADL SLAVII! Otaslavický kostel
Koncert v depozitáři Muzea kočárů rozsvěcoval duše přítomných
rozeznìly koledy
PŮVODNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin ZAORAL
ČECHY POD KOSÍŘEM Žádný sluneční paprsek se neztratí.
Někdy to však chce hodně času, aby tráva, na kterou dopadl, vyrašila v plné kráse. Světlo ovšem dříve či později vše kolem nás
oživí. Abychom ho vyzařovali i my, k tomu nepochybně mohl
dopomoci druhý adventní koncert, který se konal uplynulou sobotu v depozitáři Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Nejenže
na něm vystoupila skupina Nezmaři vynikající trefnými texty, navíc při něm zazněly myšlenky, které by svět určitě učinily lepším
místem k životu.

F o too r e poo r táá ž

sa

Příhodnou písní o Noemově arše, na
kterou bylo třeba „hřebíků a trámů pár“,
zahájila folková svůj koncert kapela
Nezmaři. „Jsme rádi, že můžeme vystupovat v této krásné budově, na kterou
těch hřebíků a trámů padlo opravdu
požehnaně,“ vzdal hold depozitáři Muzea kočárů basista Nezmarů Pavel Jim
Drengubák.
Samotný program byl rozdělen na dvě
části. V té první zazněl průřez tvorbou
kapely od jejích počátků v roce 1978
až po písně z nejnovějšího a doufejme,
že ne posledního alba. „Je dobré najít
někoho, kdo nezná slovo jindy, kdykoli

přijde na pomoc a vytáhne tě z bryndy.
Není dost času na hrdost, dny plynou,
voda stoupá, ze svého břehu stavěj
most, na city nebuď skoupá,“ znělo
z pódia při písni ´Co je dobré´. S touto skladbou kapela udělala zajímavou
zkušenost. „Celá řada lidí nás oslovila
s tím, zda by si ji nemohli nechat zahrát
na své svatbě. Navzdory neúprosné
statistice rozvodovosti jsme jim to nerozmlouvali. Ostatně za rozpad každého manželství mohou vždy obě dvě
strany. Jak manželka, tak tchýně,“ vtipkoval kytarista Pavel Zajíc předtím, než
kapela zahrála mrazivou píseň ´Písek´

jaký byl kon
ncertt v čeechácch pod kosířřem
m...

3x foto: Martin Zaoral

Nezmaři jsou asi nejstabilnější kapelou u nás. Pánská tro- Společně se stovkami posluchačů, kteří do posledního Majitel Muzea kočárů Václav Obr a jeho ruce, jejichž
jice spolu hraje již sedmatřicet let. „Benjamínek“ souboru místečka zaplnili depozitář, naslouchala koncertu i dvoji- zručnost ho z temného sklepení plumlovského zámku
vytáhla až do role hostitele výjimečných umělců.
ce andělů chránících tento jedinečný prostor.
Šárka Benetková se k nim přidala před čtvrtstoletím.

FOTO & VIDEO
GALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

BRODEK U KONICE Příznivci
slavného fotbalového klubu buďte
v klidu, nejedná se o krádež století.
To jen dosud neznámý zlodějíček
se vloupal do chaty a odnesl si z ní
vzduchovku známé značky...
„Ze spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody je

Nádherné prostředí depozitáře Muzea kočárů činí z každého adventního koncertu
událost s naprosto nezaměnitelnou atmosférou.
Foto: Martin Zaoral

o ženské touze „zkusit radši někde jiný
příběh, který bude lepší konec mít“.
„Jak vidíte, máme písně nejen svatební,
ale i ty vhodné k rozvodu. Jen nás mrzí,
že ty druhé si už manželé obvykle společně nevybírají,“ upozornil Pavel Jim
Drengubák, který se ještě podělil o jeden pozoruhodný výsledek sociologických průzkumů. „Ze statistik vyplývá,
že ženy s nadváhou se dožívají vyššího
věku než muži, kteří jim to řeknou,“ všiml si Drengubák.
I z tohoto bylo patrné, že po Písku již
koncert pokračoval v mnohem optimističtějším duchu. Navíc jeho druhou
polovinu tvořily skladby s tematikou
vánoční naděje, kterou v sobě nese prá-

vě adventní období. „Podobnou naději
jsem v sobě živil i v době, kdy jsem deset
let strávil zavřený ve sklepě plumlovského zámku a dával tam dohromady své
první kočáry. Právě tam se mi potvrdila
slova mého dědečka, že není dobré hledět příliš před sebe, ale že je lepší se třeba
jednou do roka ohlédnout za tím, co
člověk zvládl udělat a zeptat se sám sebe,
zda je to dobré,“ prohlásil Václav Obr,
za nímž stojí velký kus práce, která ho
z nadšence opravujícího shnilé kočáry
na plumlovském zámku dovedla až do
role majitele Muzea kočárů a pořadatele
výtečných i hojně navštěvovaných akcí,
na nichž může hostit nejen své přátele
řemeslníky, ale také skvělé umělce.

PTENÍ Nové hasičské auto za více
než pět milionů korun převzali
v uplynulých dnech dobrovolní hasiči ze Ptení. Dosavadní vozový park,
tvořený stařičkou byť nedávno opravenou Tatrou 148 a také poměrně
letitou avií, doplnila novotou zářící
scania. A brzy podobnou radost zažijí rovněž v Protivanově, Drahanech
a kousek za hranicemi prostějovského okresu v Náměšti na Hané.
„Máme z toho velkou radost a rádi jsme
využili možnosti získat dva a půl milionu od pojišťovny, zbytek nám doplatila
obec. Důkladně jsme prostudovali několik značek a nakonec jsme zvolili tu
nákladnější variantu, domníváme se, že
nejlépe odpovídá našim požadavkům,“
představil nového člena tamější jednotky velitel ptenských hasičů Miroslav
Peterka.
Jeho tým se každým rokem vydává přibližně na patnáct až dvacet výjezdů, nyní
očekává, že se tento počet lehce zvýší.
„Máme nové auto, tak asi budeme volá-

PŘES ČTYŘI PROMILE

OLŠANY U PROSTĚJOVA Předminulou neděli 13. prosince krátce po
půl druhé odpoledne došlo na silnici z Olšan u Prostějova na Prostějov
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Na tom by nebylo až tak nic
pozoruhodného. Jeden z havarujících šoférů ho však měl jako z praku!
Z prvotního šetření vyplývá, že čtyřiadvacetiletý řidič vozidla Seat Cordoba
z dosud přesně nezjištěných příčin najel do protisměru, kde se bočně střetl
s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia, které řídil šestatřicetiletý muž. Řidič
Seatu zastavil až o kousek dál na polní cestě,“ informoval zprvu o banální nehodě František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Co však přišlo poté, to otřáslo i jinak otrlými policisty. „Na místo přivolaní policisté
provedli u obou účastníků nehody dechové zkoušky. U řidiče Škoda Octavie byla
negativní, u řidiče Seatu Cordoba však byla hodnota výrazně pozitivní, naměřeno
mu bylo přes 4,1 promile alkoholu v dechu. Řidič u sebe navíc neměl řidičský průkaz,“ prozradil Kořínek s tím, že policisté totálně opilému řidiči další jízdu zakázali.
„Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

KRALICE NA HANÉ Řidič osobního auta se na silnici vyhýbal autobusu, přičemž „šťouchl“ zrcátkem
muže jdoucího po krajnici. Stane se.
Jenomže zarážející je, že při vyšetřování nehody muž nepředložil policistům řidičák a jeho vozidlo bylo
technicky nezpůsobilé provozu!
„V úterý patnáctého prosince o půl
sedmé večer došlo na silnici mezi
Kralicemi na Hané a Prostějovem
k dopravní nehodě osobního automobilu s chodcem. Pětatřicetiletý
řidič vozidla reagoval na protijedoucí
autobus a pravým zrcátkem narazil do
třicetiletého muže jdoucího při pravé
krajnici. Dopravní nehoda se obešla

bez zranění, došlo pouze ke hmotné
škodě na vozidle,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
Škoda na vozidle byla vyčíslena na pět
tisíc korun. Alkohol byl u obou řidičů
i chodce vyloučen provedenými dechovými zkouškami. „Příčiny, okolnosti a míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního
vyšetřování. Řidič vozidla se dále dopustil přestupku tím, že policistům při
kontrole nepředložil řidičské oprávnění, přestože je jeho držitelem. Navíc vozidlo, které řídil, nemá od září
letošního roku platnou STK,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

V Soběsukách společné kreslení vytvořilo most mezi generacemi
SOBĚSUKY V rámci celostátního projektu
s názvem „72 hodin“ se v Domově pro seniory
v Soběsukách konalo v pátek 9. října setkání dětí se
seniory, které tak spojilo dvě naprosto rozdílné generace. A společná práce na obrázcích vykouzlila
spokojené úsměvy na tvářích všech. Nejstaršímu
účastníkovi akce bylo přitom rovných sto let, nejmladšímu pouze osm.
Každoročně se v měsíci říjnu po dobu dvaasedmdesáti hodin zapojují dobrovolníci do tohoto projektu
po celé České republice. Projekt „72 hodin“ zahrnuje
aktivity těch, kteří chtějí pomoci ostatním lidem nebo
přírodě.
V Domově pro seniory Soběsuky se tak setkali děti ze
ZŠ Krumsín, pod vedením paní učitelky Naděždy Fidrmucové, a obyvatelé domova, aby strávili společné
chvíle. Akce nesla název „Kreslení spojuje generace“.
Děti klientům nejprve zazpívaly písničku o přírodě,
pak jim přednesly básničku o křišťálové studánce.
„Následně se společně pustili do vytváření obrázků
o přírodě. Rázem se začaly objevovat stromy, domy,
studánky a také rozmary počasí, převažovalo sluníč-

ko a modrá obloha. Důležité je, že se zapojili všichni.
Mnohé výtvarné výkony byly téměř profesionální.
Krásné obrázky podepsané autory, dvojicí senior-školák jsme vystavili na chodbě v hale domova, aby jim
příjemné chvíle připomínaly,“ prozradila Večerníku
jedna z dobrovolnic Zdenka Řezáčová, která rovněž
ocenila přístup učitelky Fidrmucové, která zvolila téma
a děti velmi dobře motivovala.
Následující sobotu v rámci stejného projektu proběhla beseda s mladými nadšenci pro pozorování ptáků
pod názvem „Loučení s tažnými ptáky“. Kluci Dušan
Řezáč a Tomáš Oplocký ukázali obyvatelům domova
fotografie ze svého pozorování a povyprávěli o výpravách za opeřenci. Proběhla vzájemná diskuse o krmení během zimy a obyvatelé na ni jistě vzpomenou při
sypání ptáčkům do krmítek. „Z mého pohledu bylo
velmi prospěšné dát příležitost ke spolupráci dvěma
rozdílným generacím. Obyvatelé domova doslova
pookřáli a děti si vyzkoušely něco jiného než jen písničková vystoupení či hrané scénky. Byla bych ráda,
kdyby se tato akce stala inspirací pro další dobrovolníky,“ vzkázala Zdenka Řezáčová.
(mls)

činu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Majiteli zloděj způsobil škodu v předběžné výši za 6 200 korun. „V případě
zjištění pachatele mu za výše uvedené
trestné činy hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi,“ dodala Urbánková. (mik)

Ptenští hasiči dostali předvánoční dárek

Nezvládl náledí, skončil na střeše OTŘESNÉ! Po nehodě nadýchal Chodce srazil zrcátkem
auta měl z pekla štěstí, že nedopadl
mnohem hůře.
„Z provedeného šetření policisté zjistili, že třiatřicetiletý řidič osobního
vozidla při průjezdu levotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, dostal smyk, sjel mimo silnici, kde narazil do travnatého břehu
a převrátil se na střechu,“ popsala havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl
řidič lehké zranění. „Alkohol u něj vyNa zamrzlé silnici se má jezdit opatrně, na to ale nepamatoval řidiči tohoto auta u
loučila dechová zkouška, hmotná škoSkřípova.
Foto: Policie ČR
da byla předběžně vyčíslena na sto paSKŘÍPOV Lehkým zraněním 11. prosince kolem půl deváté desát tisíc korun. Řidiči policisté uložili
skončila havárie osobního vozidla, ráno na silnici mezi obcemi Skří- blokovou pokutu,“ dodala Urbánková.
ke které došlo předminulý pátek pov a Konice. Šofér převráceného
(mik)

podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se někdy v čase od třináctého
do osmnáctého prosince vloupal do
jedné z rekreačních chalup v Brodku
u Konice, do níž se dostal po rozbití
okna. Celou ji prohledal, vyházel věci
ze zásuvek a skříní a odcizil z ní vzduchovku značky Slavia,“ uvedla ke zlo-

Ulomené zrcátko při srážce s chodcem byla jedna věc. Šofér tohoto auta bez
řidičáku a platné technické, zase věc druhá...
Foto: Policie ČR

NEŠTĚSTÍ v Dobromilicích
Zprvu byli obyvatelé domova i děti trochu rozpačití, ale postupně došlo ke vzájemné komunikaci o námětu
a ztvárnění obrázků, což pomohlo propojit příslušníky odlišných generací.
Foto: archiv Zdenky Řezáčové

DOBROMILICE Těžkým zraněním dělníka skončilo kácení vzrostlého, asi třicet metrů vysokého
topolu v Dobromilicích. Strom ho
zavalil, muže rychle převezla záchranka do nemocnice.
„Kácení stromu provádělo v pondělí
čtrnáctého prosince celkem pět pracovníků. Podle prvotního šetření dopadl strom na jiné místo, než dělníci

předpokládali. Při tom došlo k zavalení
jednoho z dělníků. Ten utrpěl těžká
zranění, se kterými byl přepraven leteckou záchrannou službou do nemocnice. Příčiny, okolnosti a míru zavinění
budou nadále v součinnosti s dalšími
odborníky vyšetřovat prostějovští kriminalisté,“ uvedl k neštěstí František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro
Územní odbor Prostějov.
(mik)

Díky Michaelu Pospíšilovi (v popředí vpravo) se posluchačům vedle krásné hudby
dostalo i poutavého vyprávění.
Foto: Tomáš Kaláb

Nejnovějším přírůstkem do ptenské hasičské rodiny se stala tato nová scania.
Foto: www.pteni.cz

ni častěji do akce. Ale je to velice příjemná změna. Zatím se s ním učíme jezdit
a poznáváme ho, hlavně se konečně
v kabině slyšíme. Navíc je to čtyřkolka,
co se dostane všude. Do terénu ale budeme využívat hlavně naši tatru, kterou
díky obecním financím loni opravili
svépomocí. Toto pěkné auto nebudeme
špinit a necháme si ho na silnici,“ pousmál se Peterka.

Co se týče nákladů, tak celkové výdaje se vyšplhaly na pět milionů tři sta
šedesát tisíc korun. „Dva a půl milionu
pokryla dotace ze zákonného pojištění,
sto dvaceti tisíci nám pomohl Olomoucký kraj a zbytek platí obec. Byly tam
i levnější varianty, ale vzhledem k složitému terénu v okolí obce se zastupitelstvo
rozhodlo raději pro scanii,“ sdělil starosta
Ptení Jiří Porteš.
(jim)

OTASLAVICE Na třetí adventní
neděli přijeli do Otaslavic zpěváci
a muzikanti ze Základní umělecké
školy v Němčicích nad Hanou,
aby ve zdejším kostele sv. Michaela Archanděla nechali zaznít
nevšední tóny starých mistrů i lidových tvůrců s tematikou adventu a vánoc.
Zaplněný stánek svědčil o zájmu
obyvatel o občerstvení duše, které
auditoriu popřál otaslavický duchovní správce Pavel Vágner. Všechny
přítomné přivítal také starosta obce
Marek Hýbl. Pak už zazněly tóny li-

dových koled z Valašska v podání
souboru žáků z místní pobočky ZUŠ.
Posluchači se mohli přenést do období
baroka nejen díky Händelově či Zrunkově
hudbě, ale i staročeským rorátům, neboli
radostným zpěvům adventním, které obecenstvu mistrně přiblížil Michael Pospíšil.
Tomu přepustil vedení pěveckého sboru
Canticum a komorního orchestru ZUŠ
pedagog Jindřich Novák.
Druhý koncert tohoto druhu si
v Otaslavicích našel početné publikum, které si slavnostní atmosféru
přeneslo větrným podvečerem do svých
příbytků.
(tok)

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Letos jsem se poprvé posadil až teď před svátky...,“
říká starosta Brodku u Prostějova Radek Rozmánek
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš KALÁB
B
BRODEK U PROSTĚJOVA
V den, kdy vznikal tento rozhovor, byly příslušným stavebním úřadem kolaudovány
nové chodníky podél průtahu
Brodkem u Prostějova. Čerstvý
padesátník Radek Rozmánek si
mohl konečně volněji vydechnout. Není se co divit, že tento
rok byl nejhektičtější v jeho
úřadu. A to ještě funguje jako
neuvolněný starosta. Profesí je
totiž právník, advokátní praxi
má v Olomouci. Sehnat jej k exkluzivnímu rozhovoru v rámci
našeho dlouhodobého seriálu
s čelními představiteli měst,
městysů a obcí tak nebylo nikterak jednoduché...
●● Kolikáté období jste ve funkci
starosty a co považujete za největší
úspěch za tuto dobu?
„Starostou městyse jsem druhé funkční období. Za nejdůležitější úkol toho
prvního považuji stabilizaci financí,
protože po převzetí funkce se Brodek potýkal s množstvím úvěrů, které musela obec pochopitelně splácet
a neměla tak peníze na další rozvoj.
Při mém nástupu jsme dokonce museli žádat obchodní partnery městyse
o shovívavost s termínem plateb. Úvěry se naštěstí dařilo splácet, dokonce
pak zbývaly finance i na další investice,

byť zpočátku malé a nesmělé. Zaměřili
jsme se na obnovu zeleně na Zámecké
ulici za hřištěm, kde byla vytvořena
klidová zóna, dále jsme zateplili školu,
školku a zdravotní středisko.“
●● S jakými předsevzetími jste přijal
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
„Motivací pro kandidaturu do zastupitelstva v roce 2010 byla snaha něco změnit. Nebyl jsem příznivcem konání tehdejšího zastupitelstva prosadit výstavbu
fotovoltaické elektrárny v místní části
Sněhotice, protože si myslím, že krajinu devastují. Údolí, v němž leží Brodek
a Otaslavice, je podle mě krásné a mělo
by zůstat bez rušivých vlivů. Jsem toho
názoru, že od rozdělané práce se neutíká a stála před námi rozpracovaná velká
investiční akce budování kanalizace.
A to byl jeden z důvodů mé opakované
kandidatury. Dále pak snaha dát Brodku
novou modernější tvář. Dával jsem šanci
i ostatním členům zastupitelstva, aby se
chopili funkce starosty, ale nezaznamenal jsem pozitivní ohlas.“ (úsměv)
●● Při pohledu z okna se dnes už díváte na téměř nový Brodek...
„Kanalizaci máme hotovou a v návaznosti na tuto akci se nám podařilo ve
spolupráci se správou silnic Olomouckého kraje renovovat průtah Brodkem
po císařské silnici, takže městys je dnes
plně průjezdný po nové komunikaci, která se od osmdesátých let pouze opravovala. Její stav byl naprosto
neúnosný. Jelikož je silnice užší, bylo
nezbytné opravit chodníky a revitalizovat veřejné prostranství. Letos jsme
se opravdu nezastavili a málokdo si dokáže představit, kolik administrativy je
s dotacemi spojeno. Obce do velikosti

oustu komplikaBrodku s tím mají spoustu
ovat všem svým
cí. Chtěl bych poděkovat
ovníkům, kteří
nejbližším spolupracovníkům,
edu na pracovní
mi pomáhali bez ohledu
izaci úkolů nebydobu. Bez nich by realizaci
lo možné zvládnout.“
●● Pracovalo se i mimo
mo Brodek, jak
to vše občané snášeli??
ící akcí byla re„Ano, další nesouvisející
jezdu s nájezalizace kruhového objezdu
munikaci ve
dem na rychlostní komunikaci
no Ředitelsměru Olomouc - Brno
stvím silnic a dálnic.
To
představovalo
další výrazné omezení pro normální
chod Brodku. Bylo to
náročné pro všechny
občany, letošní práce
se dotkly různou mě-

“

Foto: archív Večerníku

„Chtěl bych poděkovat občanům,
že jsme letošní rok společně zvládli
a budeme tak mít klidné Vánoce.“

rou různých částí Brodku. Omezeny
byly autobusové linky, všude byl prach.
Sluší se na tomto místě poděkovat
občanům, že jsme to společně zvládli
a budeme mít klidné Vánoce.“
●● Co zásadního ještě v probíhajícím volebním období chystáte?
„Budeme zahajovat ostrý provoz nové
čističky odpadních vod, další akce budou odvislé od finančních možností.
Každopádně budeme příští rok rekonstruovat sociální zařízení v jedné ze
školních budov.“
●● Jak je na tom Brodek ve vztahu
k mladé generaci?

„Jsem rád, že se podařilo obnovit
činnost mládežnického fotbalu, dnes
už hráči dorostli do dorostenecké
kategorie. Sport na vesnici patří,
v Brodku má dlouholetou tradici. Díky soukromému investorovi
máme při staré cestě do Vyškova
lokalitu Vila Park, která je už dnes
napojená na kanalizaci, takže padl určitý limit pro další výstavbu. Mohou
být tedy využity další parcely. Brodek leží na strategickém místě, je tu
kousek do přírody. Plánujeme vybudování dětského hřiště, rozšířili jsme
kapacitu mateřské školky.“
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rozhovor Večerníku

„JSEM STAROMIL, MÁM RÁDA TRADICE, TAKŽE URČITĚ STAROČESKÉ“
Světlana Nálepková při návštěvě Prostějova prozradila, jaké má ráda Vánoce...
PROSTĚJOV Vcelku nenápadné
květinářství VALO ve Svatoplukově
ulici vítalo kolemjdoucí předminulou
neděli i v pravé poledne. Tentokrát
ovšem nešlo v pravém slova smyslu
o zákazníky, spíše o věrné klienty
podniku, který se snaží poskytovat
komplexnější služby než pouze prodat květinu. Cestu si našli i ti, jejichž
duši oslovila herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. Její autogramiáda
totiž rámovala oslavy prvního výročí
otevření. Večerník využil příležitosti
k exkluzivnímu rozhovoru o vztahu
sympatické dámy k Prostějovu, květinám, Vánocům a došlo i na řadu dalších témat...

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
rník
se ptal

Tomáš

KALÁB
●● Co vás přivedlo znovu do Prostějova a jaký máte k našemu městu
vztah?
„Prostějov je na mě hrozně hodný.
(úsměv) Já jsem ve vašem městě asi
počtvrté. Jezdím samozřejmě hodně
po celé republice s divadlem či svými
projekty, ale do Prostějova jsem zvána
pravidelně. Před dvěma lety jsem zpívala na náměstí při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu, další rok jsem hrála
pro děti, před měsícem jsem tady měla
koncert. Právě při této příležitosti jsem
se domluvila s majitelkou kavárny Corso Janou Šimkovou, že zazpívám na
oslavách výročí otevření jejího podniku.
S Radimem Lochmanem jsme se potkali v brněnské kavárně Zemanka, kde
tehdy pracoval a kam jsem jezdívala několikrát koncertovat. Když se přesunul
do Prostějova, pozval mě na první výročí
otevření jeho květinářství. Ráda jsem
přijala.“
●● Jako žena máte ke květinám jistě
vřelý vztah...
„Ke květinám určitě a hlavně k milým
drobnostem. Jsem takový typ ´zdobiče´,
velký romantik, takže můj dům se podobá spíše přezdobenému skanzenu. Je mi
třeba hodně blízká dekorace Provence,
dobře se v tom cítím a ráda ji kupuji.“
●● A jaké máte nejraději?
„Růže všech barev.“
●● O vašem životě vyšla kniha, psal ji
někdo z rodiny, že?
„Knihu o mně napsala moje sestra,
která bývala spisovatelka. S psaním
přestala, protože by ji tato činnost
neuživila, byť dostala cenu za román
roku a její knihy byly okamžitě vyprodané. Nějakou dobu se snažila psát
při práci, ale pak zjistila, že se musí
věnovat pouze jednomu nebo druhému, takže roli spisovatelky na ně-

jakou dobu opustila, ale věřím, že se
k ní jednou vrátí.“
●● Co bylo impulzem k napsání vaší
knihy?
„Knihu jsme psaly na objednávku nakladatelství, takže jsme se rok scházely
a já vyprávěla, sestra moje vzpomínky
následně sepsala.“
●● V anotaci se čtenář dočte o zajímavých situacích nejen z vašeho života,
ale celé vaší rodiny, která má pozoruhodnou historii...
„To je pravda. Sama jsem se narodila
v Praze, ale otec je z východního Slovenska, byl bratrem kapitána Jána Nálepky.
Tato ´východniarská´ část naší rodiny
nás všechny hodně ovlivnila. Maminj
ka jje z jjižních Čech, ale třeba babička je
uska. Můj dědeček ji potkal coby leRuska.
onář, začali spolu žít a deset let strávili
gionář,
anghaji. Před válkou se vrátili do Písku.
v Šanghaji.
storie naší rodiny je zajímavá i v době
Historie
ečných a poválečných let. Vzpomínky
válečných
jsouu částečně zdrojem legrace, částečně
mutku, rozhodně bylo o čem psát. Knismutku,
ha je velmi dobře napsaná, vtip a smutek
je v ní docela dobře namixovaný.“
● Generace dnešních čtyřicátní●●
ků má hodně zafixované vaše půbení v rámci skupiny MIMTRIO
sobení
s Michalem Nesvadbou a Václam „Upírem“ Krejčím. Jak vás
vem
o práce ovlivnila do dalších let?
tato
ráce v této skupině nebyla ale pri„Práce
árně pro děti, nýbrž pro dospělé.
márně
S představeními jsme jezdili po
publice ještě dřív, než
republice
me se objevili v televijsme
zi. Měli jsme několik
ntomimických
pantomimických
edstavení, s nimiž
představení,
me objeli celý svět.
jsme
ry pro děti jsme
Hry
čali dělat až na obzačali
dnávku a nebyl to
jednávku
bec náš původní
vůbec
měr. Já osobně bych
záměr.
ke zkušenosti hrát pro
tské publikum asi
dětské
kdy nepřišla, protože
nikdy
m svoji práci nikdy
jsem
k nim neorientovala,
měla jsem ten správný
neměla
áštní vztah. Nakonec
zvláštní
i s naším dětským představem jsme vystupovali v mnoha
ním
mích a všude jsme okamžitě
zemích
děli, jestli se děti baví, nebo ne.
věděli,
to publikum je totiž hodně
Toto
ontánní a dává emoce naspontánní
vo. Ve své další kariéře jsem
jevo.
ale dlouho pro děti nedělala,
až před zhruba dvěma lety
měě oslovila jedna agentura,
tli bych nechtěla připrajestli
vit program pro děti. Takže
m se jedním představením
jsem
eho modifikací před malé
i jeho
blikum zlomkem svých
publikum
tivit vrátila a musím říci,
aktivit
že to člověka v jistém smyslu

obohatí. Je možné si takříkajíc otestovat,
co je vtipné, co zaujme, děti to totiž herci okamžitě dají najevo. Nedávno jsem
strávila příjemnou hodinku na náměstí
v Náchodě, a přestože byla zima, všichni
jsme si to moc užili.“
●● Jako zpěvačka se orientujete na
staré písničky z dob první republiky
a války. Co vás na nich oslovilo?
„Už na konzervatoři mě oslovil jeden
džezový orchestr, takže jsem s nimi zkoušela zpívat tradicionály, ale džezovou zpěvačkou jsem se nikdy necítila. K hudbě
té doby jsem ale měla vztah a následně
mě napadl projekt Marlene s písničkami
Marlene Dietrichové. Ve stejné době jsme s Ondřejem
Havelkou nastudovali
v karlínském divadle
muzikál Má férová Josefína,

který je celý složen z písniček z první republiky. Ondřej se nám všem hodně věnoval, abychom to hráli a zpívali opravdu
dobově, takže jsem se s touto muzikou
seznámila blíž a oslovila mě svým pozitivním nábojem. Z další práce vznikla
dvě cédéčka, kromě Marlene jsem nahrála Fatu morgánu, což jsou americké
swingové evergreeny. Nazpívala jsem
také české filmové písničky třicátých
a čtyřicátých let. Tato práce mě hodně
naplňovala, až jsem najednou začala cítit,
že bych chtěla víc uplatnit své herectví,
a pomalu jsem přešla ke zpívání šanso-

druhému, dala bych obě činnosti naroveň.“ (úsměv)
●● Čím stěžejním se v současné době
zabýváte?
„Kromě vlastních projektů hraji v několika pražských soukromých divadlech
komedie, se kterými jezdíme po vlastech
českých i moravských. Současným trendem jsou právě úsměvné hry, kterých
mám několik na repertoáru. V Divadle
Radka Brzobohatého už několik let
zpívám v komorním muzikále Milovat
k smrti o životě Edith Piaf. Dlouho jsme
hledali ke zpracování nové téma, které by

jako svátky lidské blízkosti. Sejdu se
během nich s celou rodinou, sestrou,
neteří, kamarády, každý večer dělám večeře, takže vlastně vařím, myji nádobí,
uklízím. Pokaždé přichází někdo jiný,
čehož si moc užívám, protože některé
lidi vidí člověk opravdu jednou za rok.
Mám radost z toho, že trávím čas s milými a příjemnými lidmi, to jsou pro mě
ty pravé Vánoce.“
●● Dáváte přednost spíše staročeským Vánocům nebo těm moderním?
„Já jsem takový staromil, mám ráda tradice, takže určitě těm staročeským.“

„Předsevzetí si nedávám. Důležité
je,
aby byl člověk zdravý a měl kolem
sebe
lidi, kt
kteří ho mají rádi a které má rád on
.“
●● Máte do nového roku nějaká
předsevzetí?
„Tak ty si už nějakou dobu nedávám žádná, protože nám nakonec všechno život
přinese jinak. (úsměv) Pro mě je důležité,
aby byl člověk zdravý a měl kolem sebe
lidi, kteří ho mají rádi, a které má rád on.
Nejvíce si vážím toho, že mám kamarády
a rodinu, která drží při sobě. Přeji si, aby
tohle všechno vydrželo a člověk měl
možnost dělat to, co jej baví a přišla mu
do cesty práce, která jej naplňuje i mu
dělá radost. Ale to už je jen taková třešnička na dortu.“
●● Co nového v nadcházejícím roce
chystáte?
„Mám teď vybrané dvě hezké francouzské komedie, takže bych po činoherně-zpívaných projektech zase udělala klasickou komedii. Je ovšem vždy otázka,
jak se plány podaří uplatnit a sehnat na
ně peníze. Situace není vůbec příznivá,
spíše se neustále zhoršuje, nabídka stále
převyšuje poptávku.“

skýtalo silný příběh, a přišli jsme na
život Fridy Kahlo, jejíž osudy jsou
liide
d m známy díky oskarovému
osk
lidem
filppříběh
íběh nabi
mu. Jde o př
nabitý emocemi,
který jsm
jsme převedli
na div
divadelní prkna
tím že jsme jej
s tím,
sta mexické
doplnili o staré
b lady, které jse
ba
balady,
jsem si nechala
češ
otextovat v češtině.
Tentokr jsme projekt
p
krát
nenamuziká ale kabaret.
zvali muzikál,
Také jezdím se dvěma
šansonovým recitály.“
šansonovými
● Nastává
Nastáv doba Vá●●
ký k nim máte vztah
noc. Jak
Jaký
a jak je n
nejraději trávíte?
„Moc se těším obecně na
svát dokonce
všechny svátky,
i na sobotu a neděli, když
Vžd
nehraji. (úsměv) Vždycky
se jich
snažím co nejvíce užít. Vánoce
j ou samozřejm
js
jsou
samozřejmě specifické
nů. V jejich
textech se totiž ukrývá
příběh, dávají možnost
sdělovat divákům hlubší
p ožitky, než skýtá swing coby
pr
prožitky,
t neční hudba. Na úvod svých
ta
taneční
koncertů říkávám, že to je
p slední legrace, kterou ten
po
poslední
večer posluchači slyšeli,
protože pak nastává, samozřejmě trochou nadsázky, deprese. V textech
šansonů se skrývají spíše
smutné, nenaplněné
příběhy...“
●● Cítíte se více jako
herečka, nebo zpěvačka?
„Nedávám přednost
Foto: Tomáš Kaláb ani jednomu, ani

vizitka
SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ
✓ narodila se 2. července 1960 v Praze
✓ vystudovala hudebně-dramatickou konzervattoř
✓ v osmdesátých letech působila v pantomimické
sskupině MIMTRIO
✓ hrála v divadle Ypsilo
Ypsilon, Hudebním divadle v Karlíně, teď spolupracuje s Divadlem Radka Brzobohatého
B
✓ kromě divadelního aangažmá vystupuje s vlastními projekty
✓ ztvárnila řadu znám
známých rolí ve filmech jako například Láska z pasáže, Poslední mejdan či Pánská jízda. Na televizních obrazovkách se
objevila i v zábavných pořadech Možná přijde i kouzelník, Sněhurka,
aneb Buzarem do problému
prob
či programech pro děti
✓ zpívá staré swingové písničky z dob první republiky a šansony
✓ má ráda dekorativní předměty
zajímavost:
j
její
j j babičk
babička pochází z Ruska, kde si ji namluvil dědeček
coby legionář, dlouhou dobu žili v čínské Šanghaji. Jejím strýcem je známý partyzánský velitel Ján Nálepka

Chcete pracovat a mít zajištěnou existenci?

POSLEDNÍ ÈÍSLO

Obraťte se přímo na nás...

PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU

V TOMTO ROCE I SE
SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM

AGENTURY HÓSER VYCHÁZÍ

607 158 055

V PONDÌLÍ 28. 12. 2015
CELÁ REDAKCE PØEJE VŠEM ÈTENÁØÙM A OBCHODNÍM
15082130790

U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

PARTNERÙM KLIDNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOÈNÍ
PROVOZNÍ DOBA

SOUTĚŽTE

STRANA 24

8.00 - 17.00 úterý

29. 12.

8.00 - 17.00

úterý

8.00 - 17.00 středa 30. 12.

8.00 - 17.00

středa
15121871340

O VSTUPENKY

pondělí 21. 12.
22. 12.

23.12 až neděle 27.12.

čtvrtek

31.12 až neděle 3.1.

ZAVŘENO
pondělí 28. 12.

8.00 - 17.00 pondělí 4.1.

ZAVŘENO
8:00 - 16:00

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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nabídka realit a nemovitostí
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PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
vychází v pondělí
28. prosince

15012320038
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Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
= vaše výhoda, konzult. zdarma
739 066 462, 603 317 378
Půjčka od 5000 Kč
Stačí zavolat
REALITY
Přijedeme vyplatit ještě dnes
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Prodám družstevní byt 3+1 v PV, pracuji pro jednoho věřitele
města. 777 602 873
1. patro, balkon, výtah. Dům po re- Tel.: 736 772 043
konstrukci, cena 1 300 000 Kč, tel.:
Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon: 604 185 244
774101818
Sháním ke koupi vlastní byt,
i původní stav. 773 513 220

Koupíme dům se zahradou
a sklepem.Vyplatíme ihned
zálohu 200 tis. Kč. 774 414 525

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pv,
tel.: 776 668 683
Koupíme dům v PV. Telefon:
774858723
Nabízíme k pronájmu zavedenou a vybavenou provozovnu
„Sport bar“ s možností provozování herny v Krasicích. V případě
zájmu zašlete kontaktní údaje na
e-mail: avs@avs-automaty.cz, nebo
volejte na tel.: 582 368 524 nebo
608 300 102, po-čt: 7.30 -15.30 hod.
Sháním ke koupi rodinný dům
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
773 545 092

15012320037

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

Prodám zděnou, patrovou, podsklepenou chatu 2+1 v obci Myslejovice. Více info Kamil Koňařík, tel:
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
602 192 583
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Prodáme cihl. družstevní byt 2+1
u centra Prostějova s lodžií a vlastPoskytuji půjčky od 5 do 70
ním topením. Původní stav, možnost tisíc, rychlé a diskrétní jednání,
okamžitě bydlet. RK nevolat!!! Cena
vše až do domu, pro jednoho
899 000 Kč. Tel. 739 104 377.
věřitele. Tel.: 605 507 236

Koupíme byt 1+1,spěchá. HotoPronajmu 2 kanceláře po rekonvost. Tel.: 774 421 818
strukci, 40 m2, 3.350 Kč/měs. Kol- POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍPronajmu garážové stání, nebo
lárova, Prostějov, tel.: 777 089 860 ZE A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?
MY ANO !! VOLEJTE 739 429 448
garáž na Svatoplukové ul. tel:.
777 01 03 23
Koupím byt 3+1 v Pv, RK ne, tel.:
Koupím byt 3+1 v Pv. Financování 776 210 671
zajištěno. 774 739 539
Pronájem bytu 2+1 (6 000 Kč)
Koupíme byt 2+1 v Pv. Spěchá. a 3+kk (8 000 Kč) naproti divadla
Tel.: 774 405 644
v Pv .Tel.: 725 549 790

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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9UDKRYLFH'ĤPMHWČVQČSĜHGGRNRQþHQtPYSĜtSDGČ
]iMPXPĤåHEêWLGRNRQþHQ3RGODKRYiSORFKDP
SR]HPHNP
&HQD.þ

9ROHMWH
Pokud není uvedeno jinak, SODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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vzpomínky / řádková inzerce
Kdo Tě znal,
ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Už to budou druhé vánoční svátky,
které budeme slavit bez našeho
milovaného synovce a bratrance
pana Davida SEKANINU.
Děkujeme všem, kteří na něho
v tomto adventním svátečním čase
vzpomenou. Děkuji všem, kteří pro
něho měli lásku a pochopení.
Teta, strýc a sestřenky.

Dne 27. prosince 2015
vzpomeneme
nedožité 71. narozeninyy
paní Dagmar SLAVÍKOVÉ
z Dětkovic.
Za tichoou vzpomínku děkuje
děkuj
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Provádíme rekonstrukce bytových
jáder od A do Z, Tel.: 774 06 22 53
ZIMNÍ AKCE SLEVA 10%

Maminky nikdy neumírají,
ony jen usínají, aby se
každé ráno probouzely,
ve vzpomínkách svých dětí.

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

Dnes tj. 21. prosince 2015
vzpomínáme 10. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky
paní Marie NOVÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou
vzpomínají syn Petr s rodinou
a dcera Lenka s rodinou.

Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: 582 370 058,
777 340 485. Více informací naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.
Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování
i úklidu, tel.: 799 797 657

vvz
vzpomeòte
z
nna zesnulé
NNOVÌ
v barevném
b
provedení
pouze

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

15021020132

za

Co vděkem za lásku
a péči Tvou Ti můžeme dát,
hrst krásných květů naposled
a pak jen vzpomínat.

Dne 26. prosince 2015
tomu bude 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří PIŇOS
z Prostějova.
Všichni, kdo jste jej znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 23. prosince 2015
uplyne 2. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Svatopluk KUKLA
z Prostějova.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Oči se slzami zarosily, zaplakaly
bolem, když jsme Ti naposled dávali
sbohem. Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit a slunce hřát, ale kdo Tebe
miloval, nepřestane vzpomínat.

Dne 17. prosince 2015
jsme vzpomínali 4. výročí úmrtí
paní Milady KRČOVÉ

Život zemřelých je
uložen v paměti žijících

Rovněž vzpomínáme s láskou
a úctou na mého tatínka
pana Ing. Jana PTÁČKA,
prosím, kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Děkuje dcera Nila a vnučky
Radanka a Barunka.

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
702 870 751
Provádíme také zcelování

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

17

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

Dne 20. prosince 2015
jsme vzpomínali 14 let od úmrtí
paní Mgr. Jitky VRBOVÉ,
DVORSKÉ, PhD.
z Krumsína.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče, bratr a sestra
s rodinami.
Kdo v srdcích žije,
neumírá….

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz
Dne 24. prosince 2015
uplynou 2 smutné roky, kdy nás
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Stanislav MATOUŠEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku s námi,
děkuje manželka s rodinou.

v ÚTERÝ 22. prosince 2015
ve 12.00 hodin

Dne 26. prosince 2015
uplyne první smutný rok
od úmrtí naší maminky
paní Heleny CHUDOBOVÉ
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera a syn
s rodinami.

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není
- proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.
Dne 16. prosince 2015
jsme vzpomínali 4. výročí úmrtí
našeho tatínka
pana Rudolfa KOČIŘÍKA

Dnes, tj. 21. prosince 2015
si připomínáme druhé výročí
od úmrtí naší maminky, babičky
paní Františky NOVÁKOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera Monika, Michaela
a vnoučata Martin,
Anetka, Adélka

200 Kè

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

Dne 22. prosince 2015
to bude 20 let, kdy zemřel
pan Oldřich KROUPA
z Víceměřic.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte na
laskavého člověka. Vzpomíná
manželka a děti s rodinami

POSLEDNÍ ÈÍSLO

www.vecernikpv.cz

a 25. prosince 2015
uplyne 14 roků
od úmrtí naší maminkyy
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ
Č ŘÍ
É
ze Smržic
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami
dě
rodinami.i.

a dne 25. ledna 2016
uplyne 10. výročí úmrtí
pana Františka KRČE.
Stále vzpomíná
vnučka Monika s rodinou,
dcera Libuše a celá rodina.
Vzpomeňte s námi.

Dne 23. prosince 2015
uplyne 14 let od úmrtí
pana Josefa STANIKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou

Dne 16. p
prosince 2015
jsme vzpomínali 18. výročí
od úmrtí naší maminkyy
paní Silvy EJEMOVÉ
É
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
syn Milan s rodinou.
sy

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

Pohřební služba Pavel Makový

PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU

Pondělí 21. prosince 2015
Ludmila Kohoutková 1933
Smržice Marie Kroupová 1939 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Otakar Zbořil 1925
Prostějov Úterý 22. prosince 2015
František Dopita 1928
Vyškov Dušan Hlubinka 1932 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Soldán 1932
Prostějov Radoslava Kučerová 1928 Seloutky 14.00 kaple Určice
Středa 23. prosince 2015
Vladimír Vysloužil 1947
Prostějov Josef Crhonek 1915 Otinoves 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Čermák 1953 Prostějov Ludmila Ondrouchová 1934
Naděžda Gillová 1933 Prostějov
Petr Pořízka 1952
Kostelec na Hané Františka Hromčíková 1927
Čechy pod Kosířem Vladimír Golis 1954
Vyškov
Marie Jakešová 1940 Prostějov
Kostelec na Hané Jaroslava Plášková 1939 Přerov
Jarmila Přidálková 1939 Kraličky Jiřina Doleželová 1933 Prostějov Milada Stančíková 1960 Prostějov

V TOMTO ROCE I SE
SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM

AGENTURY HÓSER VYCHÁZÍ

V PONDÌLÍ 28. 12. 2015
CELÁ REDAKCE PØEJE VŠEM ÈTENÁØÙM A OBCHODNÍM

Božena Josefíková 1929 Prostějov
František Cásek 1942
Prostějov
Jarmila Slavotínková 1923 Kelčice
Květoslav Ambrozek 1957 Vrbátky

PROVOZNÍ DOBA
pondělí 21. 12.

8.00 - 17.00 úterý

29. 12.

8.00 - 17.00

úterý

8.00 - 17.00 středa 30. 12.

8.00 - 17.00

středa

23.12 až neděle 27.12.

čtvrtek

31.12 až neděle 3.1.

ZAVŘENO
pondělí 28. 12.

8.00 - 17.00 pondělí 4.1.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

PARTNERÙM KLIDNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOÈNÍ

22. 12.

Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

ZAVŘENO
8:00 - 16:00

Poslední rozlouèení

Úterý 22. prosince 2015
Anna Burešová 1930 Prostějov 11.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Středa 23. prosince 2015
Kamila Menšíková 1933 Štětovice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Alfred Kuřil 1948
Prostějov
Jan Kratochvil 1944
Bedihošť
Josef Ponížil 1947
Čechy p/K
Božena Machalová 1930 Prostějov

Poslední rozlouèení

Pondělí 21. prosince 2015
Miloslav Zachar 1935 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 23. prosince 2015
Pavla Kvapilová 1938 Mostkovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

Přijmeme zedníky, brigádníky
tel.: 605 483 602

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Příjmeme KUCHAŘE a SERVÍRKU
Restaurace U Templáře v Prostějově příjme zaměstnance na
pozici KUCHAŘ a na pozici SERVÍRKA. Práce na HPČ nebo DPP.
Požadavky : Kuchař - minutková
kuchyně, hotová jídla, praxe výhodou, Servírka - zodpovědnost,
příjemné vystupování, praxe
v provozu výhodou. Platové podmínky : Servírka 17.000, kuchař
22.000 Kč/měs. Více informací
na tel.: 777 655 257.

Přijmeme kuchaře/-ku na HPP, minutky, nutná praxe. Životopis posílejte na : info@bowlingpalace.cz
Tel.: 728-634274

Firma na šití kožené konfekce
v PV hledá obsluhu vyšívacího
a sekacího stroje, dobré platové
Prodej palivového dřeva, polena 33cm, podmínky + stravenky. Kontakt
metrovky, odřezky od pily. Cena od 603 834 529
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
734 481 013
Přijmeme automechanika do autoBylinné preparáty - ALVEO, mob.: servisu v Prostějově. Platové ohod731543065, www.akuna.prostejov.cz nocení až 20 000,-. Nástup možný
ihned.Pro info. volejte 777 870 729.
AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
Hledáme stavebního dozora
+ 15% DPH. Doprava zajištěna.
ke
spolupráci, tel:. 605 483 602
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic.
Tel.: 582 388 101
Firma NEKR SERVIS s.r.o. v DržoPRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVR- vicích přijme do TPP technicko obDÉ + MĚKKÉ (PILINY+ZBYTKY chodního referenta/-ku, požadujeme
DŘEVA) , MOŽNOST DOPRAVY.
vzdělání technického směru. Nástup
Bližší informace na tel. čísle: 606 893 možný ihned. Kontaktní osoba pan
919, email:zouharhonza@email.cz
Hloušek tel.: 777 743 604

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/-ka
12-20 000 Kč
turnusový
střední odborné
Obec Skalka
Kuchař/-ka
20-30 000 Kč
turnusový
střední odborné
I. Šťastná, Hotel Plumlov
Barman/-ka
11-15 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Petr Říman Prostějov
Prodavač/-ka
5500 Kč
dvousměnný
střední odborné
ROSA MARKET Prostějov
Obráběči
18-26 500 Kč
třísměnný
střední odborné
Strojírny Prostějov
Kaliči
14 000 Kč
třísměnný
střední odborné
ALPER Prostějov
Vedoucí úseku kvality
25-30 000 Kč
jednosměnný
úplné střední odborné WISCONSIN ENGINEER.
Učitelé 1. stupeň ZŠ
21 130-27 220
jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ Drahany
Bližší info na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov, KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

ZIMA JE TU
HLEDEJ NÁS I NA WEBU

WWW.VECERNIKPV.CZ

GRATULACE

Dne 25. prosince 2015
se dožívá
pan Miroslav MUCHA
z Prostějova
životního jubilea 90 let.
Do dalších let mu přeje
dcera Iva a Zdeněk hodně zdraví
a stálou dobrou náladu.

Dne 23. prosince 2015
oslaví své významné výročí 50 let
paní Hana KYPĚNOVÁ
z Prostějova.
I když zapomněla na všechny své příbuzné,
přesto jí všichni přejeme hodně štěstí a pevné
zdraví do dalších let. Sestra Martina,
bratr Oto s rodinami a máma.

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
vychází v pondělí 28.
prosince
uzávěrka vydání
je v ÚTERÝ
22.12., 12:00 hodin

15121611337

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20. století,
zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperPřijmeme servírku na zkráceky a veškeré starožitnosti. Prosíme
ný úvazek po-pá od 10. -16. 00
pouze kvalitní a hodnotné předměty,
hod. pouze s praxí v restauraci.
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Tel.: 777 011 699
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Přijmeme pracovníky do pekařské proKoupím poštovní známky Česko- vozovny. Třísměnný provoz (možná
slovenska od r. 1945 – 1943. Tel.: úprava) i část úvazek. Info.: 582 342 095
603 859 314
Koupíme starožitný nábytek, obra- Firma H&D a.s. se sídlem Olozy, zbraně, vojenské předměty, hodi- moucká ul. 37, Prostějov přijme
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci do stálého pracovního poměru
a jinou veteš. Vykoupíme také celé samostatnou účetní. Požadavky:
pozůstalosti a zajišťujeme komplex- odborné vzdělání ekonomického
ní vyklízecí práce. Seriózní jednání směru s maturitou, nejméně 5 let
praxe na pozici samostatné všeoa platba hotově. Tel.: 773 113 303.
becné účetní, znalost podvojného
účetnictví a práce s účetními proPRODÁM
gramy. Nabízíme zázemí stabilní
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové a výkonné firmy i odpovídající
dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/ finanční ohodnocení. Odpovědi
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna. prosím na e-mail: finance@hdas.cz
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953 nebo na výše uvedenou adresu.
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po až pá: 7.00 do 15.00 hodin.
Tel.: 602 510 465

HLEDÁTE PRÁCI?

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
na zkrácený pracovní úvazek ženu
v invalidním důchodu. Místo výkonu Prostějov. Podmínka čistý
trestní rejstřík. Informace na tel. č.:
602786692

15121111275

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile, obrazy,
zbraně, uniformy, vyznamenání,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových trubek
i barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci
ze stříbra, šperky, staré hračky, veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473

Přijmeme přijímacího technika do
autoservisu v Prostějově.Nástup možný ihned. Praxe v oboru automotive
výhodou. Strukturovaný životopis zasílejte na email lukas@pneufloryk.cz.

15100970984

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, J. Skácel.

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

15121121273

KOUPÍM

15121811336
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soutěže
soutěž
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 50/2015:

Také ve třetím prosincovém vydání vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou 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 i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je 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 mimořádně do ÚTERÝ 22. prosince 2015,
12:00 hodin, pokud není u některého z klání uvedeno jinak!

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Knihařská
Jaromír SEIDLER, Libušinka 3, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč KOOSTAV OKNA.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

JJiří Cetkovský Jiří KOUDELKA, Sportovní 858, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 500 Kč
V
na ošetření pleti.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

ELLYLODEWYK
Soňa ŠVÉDOVÁ, Vítova 415, Kralice na Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 200 Kč na konzumaci a 200 Kč
na POČÍTAČOVÝ KOUTEK, který věnovala kavárna AVATARKA.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

9,2,9,8
Ivana KAMLEROVÁ, Resslova 4, Prostějov
Výherce
h
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy Ponožky od MARUŠKY.

15121561324

správně:

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od partnera LASER CENTRUM.

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Školní salón nabízí veškerou kosmetickou péči
Radka ZDRAŽILOVÁ, Doloplazy 15
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
kosmetického salónu SOŠ Prostějov.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
MARKETINGOVÁ SPOLEČNOST
TK PLUS VÁM PŘEJE KRÁSNÉ A ..... SVÁTKY

15121711342

15012860074

...s námi po cestách
ŠAMPIONŮ
SYFILIS, ŠAŠEK, MNIŠI, VYMAZAT, ROUSY, KTERÁ, BYSTA, PIANO, LIŠTA,
TRACHYT, UREUS, HNIDY, FEŠÁK, VÁLKA, FUŠKA, TRIKO, RAKEV, SMAHA,
NÁRAZ, AKARKA, HUKOT, ŽITNÁ, PUTKA, ÚBYTEK, ŠACHTA
Poušť
v Chile

Půlka
listu

Posila

Iniciály
fotbalisty
Panenky

Trestný
čin

Tiskový
odbor
zkratka

1. díl
tajenky
Alexej
domácky

Ovarová
Kus
polévka
trávníku
nářečně

Voltampér
značka

Balík
Odrůda Pomocné
slangově brambor křidélko

Náš tok

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Vysoké
napětí
zkratka

Proudové
čerpadlo

Podnik v
Adamově

Těstoviny

Zúžiti
Zmatený
řidčeji
Mlází
lesnicky

Karetní
hra
Krevní
obraz zkr.
Na které
místo

S
francouz.

Litevské
platidlo
Pileus
zkratka

Jméno
Ce-Tunga

Usazenina
Značka
svíček

Výbava
pekárny
SPZ
Blanska

Levý blok
zkratka

Žena

Ženské
jméno

Rozhodčí
knižně

Proud
15121561325

Kozácký
náčelník
Okraj
knižně

Výherce získá POUKAZ na výrobu OBRAZU
palmy
NA PLÁTNĚ v ceně 500 Kč, který věnoval
Plod ledpartner dnešního kola GRAFIKSTAR.
vinovníku

Stovky

Římský
mravokárce

Lenochod
tříprstý
Chůva
ze špan.
Kód letiště Napoli

Dravec

Zakoktání

Bečka
Rybí
plůdek
Spodek

Zkratka Spojka
bývalého
Karetní
úřadu
hra

Asiat
Nabitá
částice

Cukroví

Ozvěny

Strana
Podstata
filozof.
Značka
india

Šlechtična
Značka
železa

Čára
knižně
Mistři
svého
oboru

2. díl
tajenky

Koupě

Výstřih

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
starostku obce na Prostějovsku,
která je současně spisovatelkou...

Značka
lanthanu
Ambulance

Jezevčík
slangově
Druh

Sportovní
klub zkr.
Lyžařská
disciplina

Značka
zubní
pasty
Kulovitá
bakterie

Sídlo
Netloustu Prostěnout
jova

Nauka

Borec

Míchat

Iniciály
herečky
Nedošínské

Na ono
místo
knižně

In. plošin.
Erbana

Zbarvení
knižně

Citosl.
škubnutí

Kilotuna
značka
Kujný
materiál
Ar
sloven.

Cestovní
doklad
Kód Nizozemska

Starogermán

Primát

Ohlas
knižně

1000 kg

Rossijsk.
akaděmija nauk
rus. zkr.

avec;
entita;
Kato;
Apta
skat;
slot;
akašu;

15120161235

-BoK-

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy PONOŽKY OD MARUŠKY.

Výherce získá DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
v hodnotě 400 Kč od partnera TK PLUS.

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč KOOSTAV OKNA.
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zveme vás...

TIP Večerníku
VÁNOČNÍ PROHLÍDKY

KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

LEDNÍ HOKEJ:
Pondělí 21. prosince:
17.00: LHK Jestřábi Prostějov – Metropolia Silesia (22. kolo Ligy mladších žáků „D“,
sk. „T“, zimní stadion Pv).
19.00: LHK Jestřábi Prostějov – Metropolia Silesia (22. kolo Ligy starších žáků „B“,
sk. „T“, zimní stadion Pv).

21. prosince: FINÁLE
TK AGrofert Prostějov - I.ČLTK Praha

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

KDY: V SOBOTU 26. PROSINCE 2015, 14:00, 15:00 a 16:00 HODIN
KDE: KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KØÍŽE, FILIPCOVO NÁM. 4, PROSTÌJOV
Vánoční doba bývá často spjata s návštěvou kostela. Mnohdy i ti, kteří jsou
nevěřící, si přijdou poslechnout koledy na Půlnoční mši či vezmou děti, aby
se podívaly na vyzdobený kostel a vystavené jesličky. Vždyť kde jinde nasát
tu pravou vánoční pohodu a atmosféru než právě tady?
Již tradicí se stávají stále více oblíbené
prohlídky ve Farnosti Povýšení sv. Kříže,
kde se rozhodli zpřístupnit „hlavní“ prostějovský kostel opět široké veřejnosti
nejen během štědrovečerních mší, ale

i na „Štěpána“. Tato akce vznikla ve spolupráci se studenty Střední odborné školy
podnikání a obchodu, kteří návštěvníky
provedou. Prohlídky budou hned tři
a návštěvníci se dozví nejen o pohnuté
historii kostela, ale i o samotných Vánoc.
Málokdo ví, proč se náš „hlavní“ kostel
jmenuje zrovna Povýšení svatého Kříže.
Kostel byl ve své historii již třikrát zničen. Naposledy zcela lehnul popelem
při obrovském požáru, který 27. dubna
1697 zachvátil Prostějov a při němž byla
zničena velká část města, včetně radnice.

Při tomto požáru zůstal zázračně ušetřen
dřevěný kříž, který stával před bočním
vchodem do kostela. Po opravě kostela
byl tento kříž se svolením olomouckého arcibiskupa povýšen na hlavní oltář
a nově zasvěcen na titul „Povýšení sv.
Kříže“. V té době také vznikla tradice,
kdy se k tomuto zázračnému kříži pořádaly pouti.
Pokud se chcete dozvědět ještě více
z historie kostela či si užít povídání o Vánocích, přijďte na štěpánské prohlídky
farnosti.

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2015
Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den

Kostel Povýšení svatého Køíže
K
Mše svatá pro děti s živým betlémem
16.00 hodin
Mše svatá „v noci“
21.00 hodin
Půlnoční bohoslužba slova 24.00 hodin
Půlnoč

Kostel Svatého Bartolomìje - Vrahovice
K
Bohoslužba pro děti
svatá „v noci“
Mše sv

15.00 hodin
21.00 hodin

Kostel Svatého Petra a Pavla
K
Mše svatá „v noci“
22.00 hodin
Kostel otevřen, možnost odnést
si betlémské
betlé
světlo 13.00-16.00 hodin

Kostel U Milosrdných bratøí
Půlnoční mše svatá
Půlnoč

24.00 hodin

Kostel Svatého Cyrila a Metodìje
K
Mše sv
svatá pro děti

16.00 hodin

Kostel Svatého Josefa - Krasice
K

TIP

k obrazovce

NEDĚLE
24.12.2015
19:00 HODIN

KORUNNÍ PRINC
Pohádka ČR (2015)

Režie: K. Janák
Hrají: K. Hádek, P. Děrgel, E. Josefíková,
J. Abrhám, J. Hanzlík, P. Kříž, L. Mrkvička
Kdesi v Zapovězeném lese žije zlý čaroděj
Kruciatus. Ten se před sto lety pokusil zničit
království, kterému dnes vládne král Alexandr. Má dva syny, následníka trůnu Jana
a mladšího prince Karla. Karel se však nechce
s rolí druhého v pořadí za žádnou cenu smířit.

Mše sv
svatá „v noci“

S pomocí svého sluhy Pakosty se vloupá na
hradě do zakázané komnaty, získá kouzelné
rekvizity, které tu po zlém čarodějovi zůstaly,
a hodlá svého bratra zničit. Na první pohled
je to začátek pohádky jako mnohý jiný. To
ale platí jenom do chvíle, kdy princ Jan vypije
kouzelný lektvar, který mu jeho povedený
bratr naservíruje a který mu vmžiku vymaže
paměť. Jan se poté bezhlavě vydává na cestu

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
Raisova 1159, Prostějov
nevidomým a slabozrakým občanům na
Od pondělí 21. prosince 2015 až do 1. adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
ledna 2016 bude ICM Prostějov zavřené.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOKŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15,
TRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
Prostějov 796 01
rodičů s dětmi.
I v roce 2015 nabízíme možnost využít
každé pondělí a středa od 9:00 do služeb našeho zařízení. Kromě od12:00 hodin nabízí rodičovské inspirace, borného sociálního poradenství také
přednášky, hernu pro děti a tvůrčí a pohy- zajištění baterií do sluchadel a drobného
bové činnosti.
příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
RÙZNÉ...
velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
změnu telefonního čísla poradenského
v Prostějově, Kostelecká 17,
zařízení: 775 549 777.
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortope- V době vánočních prázdnin (18.12.2015
dické vozíky, chodítka, WC křesla aj. - 1.1.2016) se konají prohlídky stáje
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. CAVALO Hloučela denně od 15:00
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo do 16:00 hodin. Možnost přinést tvrdý
na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
chléb a cukr. Občerstvení pro zahřátí náPůjčovna rehabilitačních
vštěvníků bude otevřeno.
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
Taneční škola Šárky Milarové pořádá
Hacarova 2,
Taneční kurzy pro dospělé.Zahájení
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, v pátek 8.1.2016 v 19.30 - začátečníci,
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, ve čtvrtek 14.1.2016 v 18.00 - pokročiservírovací stolky a polohovací lůžka (me- lí. Pokračovací kurz pro středoškoláky
chanická, elektrická). Kontakt po telefonu začíná v pátek 8.1.2016 v 16.30 . Info:
pí. V. Zapletalová 776 054 299
www.tanecni-prostejov.cz, tel. 602 966 222.

23.00 hodin

Kostel U svaté Anny
Bohoslužba slova
Bohos

22.00 hodin

Kostel Svatého Floriána - Držovice
K
Mše svatá „v noci“

do Zapovězeného lesa, kde každý, kdo tam
kdy vkročil, beze stopy zmizel. Od tohoto
okamžiku se začíná odvíjet řetězec situací. Jan
poznává čaroděje Kruciata, setkává se ale také
s dědečkem Zahradníčkem, kterému se ho
zželíadámukouzelnouvětvičku.Janpakpodstoupí souboj s drakem, osvobodí princeznu,
do které se zamiluje, a ona do něj, jenže znovu
vše beznadějně zapomíná. Jeho bratr Karel
si zatím po celou dobu mne ruce a chystá se
převzít vládu po svém otci. A pochopitelně se
hodlá také oženit. S kým jiným než s ...

22.30 hodin

Pátek 25. prosince
– Narození Páně, Boží hod vánoční

Kostel Povýšení svatého Køíže
K
Mše svatá
7.30 a 10.30 hodin
Kostel otevřen – betlém 14.00-18.00 hodin

K
Kostel Svatého Bartolomìje - Vrahovice
Mše svatá
9.15 hodin
Kostel otevřen – betlém 14.00-16.00 hodin

Kostel Svatého Petra a Pavla
K
Mše svatá
9.00 a 18.30 hodin
Kostel otevřen – betlém 13.00-16.00 hodin

Kostel U Milosrdných bratøí
Mše svatá
11.00 hodin
Kostel otevřen – betlém 10.00-12.00 hodin

Kostel Svatého Cyrila a Metodìje
K
Mše svatá
9.00 hodin
Děti zpívají a hrají u jesliček 10.00 hodin
Kostel otevřen – betlém
14.30-16.30
hodin
hod
h
ho
od
o
din
in

Kostel Svatého Josefa - Krasice
K

Kostel
K
o
Povýšení svatého Køíže
Mše svatá
7.30 a 10.30 hodin
Kostelotevřen
ote
–betlém
14.00-18.00hodin

Kostel
Ko
K
os Svatého Bartolomìje - Vrahovice
Mše svatá
9.15 hodin
Kostel otevřen
ot
– betlém 14.00 – 16.00 hodin

Kostel Svatého Petra a Pavla
K
Mše svatá
9.00 a 18.30 hodin
Kostel otevřen
ot
– betlém 13.00 – 16.00 hodin

Kostel U Milosrdných bratøí

čtvrtek 24. prosince
22:00 D‘ n‘ B KAPR
Z některých akcí se už stává tradice
a tahle k nim určitě patři. Štědrý večer
si nejde užít bez pořádné d´n´b party...
pátek 25. prosince
20:00 VÁNOČNÍ
ROCKOVÁ NADÍLKA
KERVEŽEKSON, CORPS OF NOISE,
MISTED MIND, GARDEN GANG!

ŠPALÍÈEK
Špalíček, Uprkova 18
do 10. ledna 2016
Magdalena Dobromila Rettigová
a VÁNOCE V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ
slavnou českou osobnost představuje
kouzelná výstava české kuchyně a kuchařských receptů

kavárna Galerie
Národního domu
Školní 49, Prostějov
do 28. ledna 2016
JANA BAYEROVÁ: OBRAZY

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Středa 23.12.
Čtvrtek 24.12.
Pátek 25.12.
Sobota 26.12.

Neděle 27.12.

9.30 - 11.30
14.45 - 16.45
10.00 - 12.00
16.45 - 18.45
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00
17.30 - 18.30
8.00 - 9.00

KLUZIŠTĚ
ŠTĚ
TĚ

Kostel otevřen
o
– betlém 10.00 – 12.00 hodin

Kostel Svatého Cyrila a Metodìje
K
Mše svatá
9.00 hodin
Kostel otevřen – betlém
14.30 – 16.30 hodin

Kostel
K
Ko
o
Svatého Josefa - Krasice

Prostějov
nám. T.G.Masaryka
DENNĚ 9:00 - 21:00 hodin

Kostel otevřen – betlém 15.00 – 17.00 hodin

aneb, co se kde děje…

Apollo 13

(Husův sbor)

Sobota 26. prosince
– svatého Štěpána

OKÉNKO A VÝSTAVY

Školní 1, Prostějov
pondělí 21. prosince
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Krampus: Táhni k čertu
americká hororová komedie
úterý 22. prosince
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Krampus: Táhni k čertu
středa 23. prosince
17:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Krampus: Táhni k čertu
čtvrtek 24. prosince
NEHRAJEME
pátek 25. prosince
15:30 Malý princ
francouzský animovaný film
17:30 Padesátka
česká komedie
20:00 Trable o vánocích
americká komedie
sobota 26. prosince
15:30 Malý princ 3D
17:30 Padesátka
20:00 Trable o vánocích
neděle 27. prosince
15:30 Malý princ 3D
17:30 Padesátka
20:00 Trable o vánocích

sobota 26. prosince
16:00 MISSA BREVIS
od Jiřího Pavlici
Ženský pěvecký sbor Vlastimila
a Mužský pěvecký sbor Orlice

Mše svatá
17.00 hodin
Kostel
Ko
K
Kos
osstel
o
t otevřen – betlém
betl 15.00-17.00 hodin

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

Kino METRO 70

oční
n
á
V erty
konc

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
do 29. prosince
Tomáš Lorenc - MIHOTÁNÍ
VE VAKUU OSOBNÍ NORY
do 19. ledna 2016
FOTOKLUB PROSTĚJOV „VII.
klubová výstava“

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. ledna 2016
SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY
vernisáž výstavy mistrů české
krajinomalby.
do 31. ledna 2016
SKLO A BARVA
vernisáž výstavy Filipa Nízkého

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 23. ledna 2016
V. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů
(sál RIC)

akce
v regionu...
Vánoční koncert v Konici

Kruh přátel hudby
Konice a MěKS
Konice pořádají Vánoční koncert
duchovní hudby. Vystoupí Chrámový sbor Konice, učitelé a žáci ZUŠ
Konice a jejich hosté. Akce se koná
v sobotu 26. prosince v 17:00 hodin
v chrámu Narození Panny Marie.

Po stopách zlatého prasátka

Obec Tvorovice pořádá štědrodenní vycházku po stopách zlatého prasátka, sraz
je ve čtvrtek 24. prosince od 10:00 hodin u
kapličky. Štědrodenní zdravotní procházka
je vhodná zejména pro unavení nedočkavých dětí a odreagování nervózních tatínků. Vycházka povede na Zádoláky, kde
mohou zájemci pátrat po zlatém prasátku.
Připraveny budou různé úkoly a hádanky.
Návrat je plánovaný kolem poledne.

Z Plumlova na Chlum podesáté

Klub neorganizovaných turistů na Plumlově zve na X. ročník Předsilvestrovského
výšlapu na Chlum, který se koná v neděli
27. prosince. Sraz účastníků je v 9:30 hodin
vPlumlověnaTyršověnáměstí„Ulva“.Vcíli
na vrcholu Chlumu se budou opékat špekáčky, po návratu čeká vyhřátá místnost v
kempu Žralok s gulášem a točeným pivem.

Vytrubování u „Betléma“

Městys Tištín srdečně zve v neděli 27.
prosince na vánoční Vytrubování u „Betléma“. Od 16:00 hodin na rynku bude
hrát Morkovčanka.

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

15121111285

®

SPOLEČNOST

Pondělí 21. prosince 2 0 1 5
Číslo 51•Ročník 19

MEIDL SE ZENI Rodák ze Stražiska

Naleznete
uvnitř

KVITOVÁ VDÁVÁ v hokejové Síni slávy
EXKLUZIVNÍ
VÝSTAVA

●● V prostějovském muzeu můžete
vidět mistry české krajinomalby i o
Vánocích
strana 24

2x foto: internet

ROZDÁVALI
JSME CENY

●● V pátek se uskutečnilo vyhlášení soutěže FOTBALOVÁ
TIPOVAČKA VEČERNÍKU
strana 29

Foto: Facebook

Foto: internet

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Premiérové branky v národním týmu se při nedělním vítězném duelu proti Rusku dočkal
někdejší prostějovský obránce
Tomáš Kundrátek. Donedávna hráč Dynama Riga přispěl
v Moskvě ke dvěma výhrám a celkovému vítězství na One Channel
Cup.
●● Prostějovský kostel Cyrila
a Metoděje v Brněnské ulici rozehřály minulé úterý PROMĚNY.
Večerník vám přináší exkluzivní
reportáž, nalistujte stranu 25

31

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

PRAHA, PROSTĚJOV Velkého ocenění se ve čtvrtek 17. prosince dostalo bývalému československému útočníkovi, medailistovi ze zimní olympiády i světových šampionátů a hned sedminásobnému československému šampionovi Janu Hrbatému. Dnes třiasedmdesátiletá legenda vstoupila po boku dalších ofenzivních hráčů Roberta Langa, Jiřího Kučery a maséra Pavla
Křížka do Síně slávy českého hokeje. Rodák ze Stražiska, kde víceméně stále žije, se tak stal po
Oldřichu Machačovi druhým regionálním zástupcem mezi domácí elitou, která aktuálně čítá
přesně sto dvacet dva jmen.
(jim)

VÍCE K TOMUTO OCENĚNÍ NAJDETE NA STRANĚ 39

Dětem z domovů se plnila

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ...
FOTO GALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

●● Odchovanec místního hokeje
David Zachar s ex-Jestřábem Vladimírem Stejskalem přispěli shodnou bilancí 1+1 k výhře Poruby
7:3 nad Karvinou, první jmenovaný tak zakulatil svou podzimní
bilanci na dvacet branek a deset
přihrávek.
●● Marek Indra se v dresu Janowa rozstřílel, bilance 7+2 z posledních sedmi duelů a celkové
sezonní skóre 11+6 mu pomohlo
až do první formace účastníka
polské extraligy, který za tuto
dobu jen jednou prohrál a po
špatném úvodu se blíží celkově
deváté pozici.
●● Do Prostějova zavítal Blue
Effect, který v Apollu dojal všechny
dvojitou verzí populárního songu
z filmu Pelíšky. Čtěte na straně 24

čtěte na
straně

25

PROSTĚJOV Sobotní večer si v prostějovské restauraci Národní dům rezervovaly děti. Okrašlovací
spolek města Prostějova zde pořádal už pošesté v řadě akci s názvem Strom splněných přání.
„Největší radost mám právě ze šťastných dětských úsměvů,“ prozradila hlavní organizátorka Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku. K jednomu takovému přispěl i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník!
(zv)

➢

CO NAŠTVALO
M. ČERNOŠKA?

●● Velký exkluzivní rozhovor se šéfem
marketingové společnosti TK PLUS
strana 32 a 33

Zveme na šlágr Večerníku - TENIS

DNES FINÁLE S I.ČLTK

PROSTĚJOV Jediné vítězství dělí tenisty TK Agrofert
Prostějov od obhajoby titulu
v extralize smíšených družstev. Po postupu do finále
dnes, tj. v pondělí 21. prosince, narazí na výběr 1.
ČLTK Praha. Rozhodující utkání v boji o mistrovský
titul se hraje od 10:00 hodin v hale NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí
a vstup je volný.
„V předcházejících zápasech jsme potvrdili roli favorita a v posledním
utkání to chceme dotáhnout do úspěšného konce,“ plánuje nehrající
kapitán prostějovského družstva Jaroslav Navrátil.
ProstějovskýsoupeřsivdomácímprostředíporadilsnadnosPřerovem
a utkání s Milovicemi rozhodl už po dvouhrách. V těchto zápasech
se opíral především o Jany Šátrala, Hernycha, Mertla a nadějného
Robina Staňka, zkušenou Lucii Hradeckou a juniorskou světovou
jedničku Markétu Vondroušovou. „Chtěli jsme vyhrát skupinu a to
se podařilo. Teď se pokusíme potrápit Prostějov. V minulosti se nám
to už několikrát podařilo,“ poznamenal s úsměvem manažer 1. ČLTK
Vladislav Šavrda.
Domácí tým ovšem nasadí do zápasů nejsilnější možnou sestavu
v čele s Tomášem Berdychem a Petrou Kvitovou a věří, že se to výsledkově potvrdí.„Nikoho nepodceňujeme, ale kvalita je na naší straně. Vyhrajeme,“ doufá kapitán Navrátil.
TK Agrofert bude útočit již na celkově dvanáctý a v pořadí osmý titul
v řadě.
„Dlouhodobě jsme jednoznačně nejlepším klubem v České republice
a to chceme opět potvrdit ziskem zlaté medaile. Role největšího favorita se rozhodně nezříkáme,“ dodala krátce před startem finálového souboje Petra Černošková, ředitelka prostějovských tenisových
projektů.
(lv)

ZPRAVODAJSTVÍ Z TENISOVÉ EXTRALIGY 2015
NAJDETE NA STRANÁCH 30 A 31,
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výsledkový servis

Sportovní sumáø

UNIQA EXTRALIGA ŽEN - 13. kolo

kooperativa nbl - 19. kolo

BK
Opava

74

Prostějov

82

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

15:14
20:19
10:8
11:18

Rozhodčí:
Paulík ,
Kurz, Jedlička.
Diváci: 863.

Ariete
Střelba 2b.: 35/16:36/19 Asistence:
Trojky:
11/9 Osobní chyby:
Trestné hody: 14/9:19/17 Získané míče:
Doskoky:
21:36 Ztracené míče:

* výsledky * statistiky * tabulky

VK UP
Olomouc
VK AGEL
Prostějovv

skóre
29-26
20-21
10-19
15-16
49-47

0
3

set
1.set:
2. set:
3. set.

skóre min.
18:25
21
17:25
25
24:26
30

Šiřina 20,Gniadek 15, Vlček 14, Kvapil 8, Jurečka 7, Cvek 6,
Dragoun 4, Klečka 0, Zbránek 0, Blažek 0.
Trenér: Petr Czudek.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Palyza Lukáš 23, Roseboro Brett 15, Šteffel David 15, Marko
Roman 13, Slezák 8, Dokoupil Petr 5Kouřil Radovan 2, Tomanec Jan 1, Novák Martin 0, Peterka Ondřej 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.

SESTAVA
OLOMOUCE:

Suč - Rice 6:1, 3:6, 6:3; Stuchlá - Komardinaová 6:4, 6:7, 4:6; Majštajdr
- Novák 6:3, 6:2; Krejsová - Zálabská 6:7, 5:7; Martin - Martens 6:2, 4:6,
0:6; Schmid - Knatik 4:6, 2:6; Stuchlá,Krejsová - Komardinová, Zálabská
4:6, 4:6

SESTAVA

Weiss, Markevich, Steenbergen, Vargas, Topič,
Borovinšek, libero Kovářová. Střídaly: Soares, Matienzo.
Připraveny byly: Gambová, Heralová, Tinklová.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

Finálová skupina - Prostějov:

PROSTĚJOVA:

kooperativa nbl - 20. kolo

109

pp

Geosan

103

Kolín
Střelba 2b.: 46/25:62/32 Asistence:
Trojky:
11:8 Osobní chyby:
Trestné hody: 34/26:18/15 Získané míče:
Doskoky:
40:49 Ztracené míče:
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA
KOLÍNA:

čtvrtiny
1.
2.
3.
4.
poločas:

DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
skóre
22-18
21-16
23-28
25-29
43-34

Rozhodčí:
Matějek,
Nejezchleb,Kapaňa
Diváci: 529.

16:22
19:29
7:7
16:15

Roseboro Brett 27, Slezák Pavel 25, Palyza Lukáš 24, Šteffel
David 17, Kouřil Radovan 7, Marko Roman 6, Peterka Ondřej
3, Choleva Adam 0, Sehnal Marek 0, Dokoupil Petr 0, Novák
Martin 0.
Trenér: Zbyněk Choleva.
McEachin 17, Machač 16, Ličartovský 14, Glover 14, Skinner
14, Aušprunk 11, Hunt 8, Bakič 7, Vocetka 2, Harčar 0, Faifr 0.
Trenér: Predrag Benaček

„Toto vítězství má velkou cenu.“
trenér Prostějova Zbyněk CHOLEVA
strana 38

LTK Liberec - LTC Pardubice 2:5

Dedíková, Závodná, Dudová, Košická, Dumančič,
Kubová, libero Oborná. Střídaly: Sochorcová, Michalíková, Nováková. Připraveny byly: Orvošová, Čudová.
Trenéři: Jiří Teplý a Pavel Háp

„Odvedli jsme v derby výborný výkon
„Vyhráli jsme na d silným soupeřem.“
prostějovský kouč Zbyněk CHOLEVA a zaslouženě vyhráli.““
kouč VK AGEL Miroslav ČADA
strana 38
strana 36

Prostějov

RPM Milovice - TK Spartak Jihlava 6:1

Gojowczyk - Beck 6:0, 6:3; Lustig - Salaba 6:4, 6:4; Sevastová - Foretzová 6:4, 7:6; Alexandrová - Coinová 6:2, 3:6, 6:2; Minář - Čermák 6:1, 6:4;
Oswald - Slanař 7:5, 6:7, 6:7; Gojowczyk,Oswald - Čermák, Friedl 6:2, 7:5

Rozhodčí: Zimmermann a Trumpeš. Čas: 1:16 hodiny. Diváků: 300.

SESTAVA
OPAVY:

Ariete

Zápasy o účast ve finálové skupině:

13. kolo: Olymp Praha - Šternberk 3:0 (9, 15, 18). Nejvíce bodů: Nová 17, Hodanová
10, Vyklická 8 - M. Janečková a Jurčíková po 7 * Ostrava - SG Brno 3:0 (12, 17, 16).
Nejvíce bodů: Toufarová 12, Zedníková 9, P. Kojdová a Nachmilnerová po 8 - Valášková
9, Kopáčová a Černá po 7 * KP Brno - Frýdek-Místek 3:0 (19, 10, 12). Nejvíce bodů:
Měrková 19, Keddyová 11, Tesařová 7 - Štrbová 10, Pavelková 6.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 13. KOLE


Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VK Agel Prostějov
TJ Ostrava
VK UP Olomouc
PVK Olymp Praha
Volejbal Přerov Precheza
VK Královo Pole
TJ Sokol NIBE Frýdek - Místek
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

V2

P1

P0

13 12 0
12 9 2
11 8 0
12 5 2
11 5 0
13 4 2
12 3 0
12 1 1
12 0 0

Z

V1

1
0
0
0
2
1
2
0
1

0
1
3
5
4
5
7
10
11

Sety

Míče

38:5 1057:730
33:11 1044:893
25:11 838:692
22:20 921:890
20:20 870:773
23:26 1004:1046
15:30 871:1022
11:32 784:1020
4:36 640:963

Body

37
31
24
19
17
16
11
5
1

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. V3 je výhra 3:0 a 3:1 za tři body,
V2 výhra 3:2 za dva body. P1 je prohra 2:3 za jeden bod, P0 je prohra 1:3 a 0:3 bez bodu.

TK Agrofert Prostějov - TK Sparta Praha 5:3
Zdeněk KOLÁŘ - Patrik RIKL
Klára KOUKALOVÁ - Kristýna PLÍŠKOVÁ
Lukáš ROSOL - Matěj VOCEL
Barbora STRÝCOVÁ - Kateřina SINIAKOVÁ
Jiří VESELÝ - Lukasz KUBOT
Dominik THIEM - Marek MICHALIČKA
B. STRÝCOVÁ, T. SMITKOVÁ - K. PLÍŠKOVÁ, K. SINIAKOVÁ
L. ROSOL, D.THIEM - L.DLOUHÝ, P.RIKL
J. VESELÝ, A. PAVLÁSEK - M. KONEČNÝ, M. VOCEL

6:1, 6:4
4:6, 6:7
7:6, 7:6
6:1, 6:3
6:7, 6:3, 1:6
6:7, 6:4, 6:3
1:6,3:6
6:2, 6:3
NEHRÁNO

LTC Pardubice – TK SPARTA Praha 2:5

Rice - Konečný 7:6, 4:6, 1:6; Zalabská - Siniaková 2:6, 4:6; Novák - Kubot
4:6, 1:6; Novotná - Plíšková 1:6, 0:6; Mertens - Michalička 6:1, 2:6, 7:6;
Ignatik - Lojda 6:3, 6:2; Novotná, Zalabská - Plíšková, Siniaková 1:6, 3:6

TK AGROFERT Prostějov – LTC Pardubice 6:0
Petra KVITOVÁ - Zuzana ZALABSKÁ
Zdeněk KOLÁŘ - David NOVÁK
Tereza Smitková - Nikola NOVOTNÁ
Norbert GOMBOŠ - Jakub LUSTYK
Dominik THIEM - Yannick MERTENS
Jiří VESELÝ - Uladzimir IGNATIK

6:1, 6:1
6:3, 6:2
6:1, 6:2
6:1, 6:1
6:1, 6:2
6:7, 7:6, 6:4

Finálová skupina - Praha:
I.ČLTK Praha – TK PRECHEZA Přerov 7:2

Šátral - Sijsling 6:0, 6:3; Mertl - Zopp 4:6,3:6; Hernych - Copil 6:4, 7:6; Staněk - Karatsev 5:7, 4:6; Hradecká - Krejčíková 0:6, 7:6, 6:1; Vondroušová
- Muchová 6:7, 6:4, 7:5; Mertl,Staněk - Sijsling,Karatsev 7:6, 6:4; Hernych,
Šátral - Copil,Zopp 6:2, 7:6; Hradecká, Malečková - Krejčíková, Mendesová 6:2, 7:6

Milten Milovice – TK PRECHEZA Přerov 4:5

VOLEJBAL KAM PŘÍŠTĚ...
14. kolo, úterý 22. prosince, 17.00 hodin: SG Brno – Olymp, Šternberk – KP Brno
(předehráno 17.12.), Frýdek-Místek – Olomouc, Prostějov – Přerov.

Gojowczyk - Sijsling 7:5, 5:7, 3:6; Fischer - Zopp 1:6, 3:6; Sevastova - Krejčíková 5:7, 6:4, 6:1; Alexandrová - Muchová 6:4, 7:5; Lustig - Copil 7:6,
7:6; Minář - Karatsev 3:6, 3:6; Hlaváčková, Sevastová - Krejčíková, Muchová 4:6, 6:4, 4:10; Lustig, Minář - Copil, Karatsev 4:6, 5:7; Gojowczyk,
Fischer - Zopp, Sijsling 6:1, 6:2

I.ČLTK Praha – RPM Milten Milovice

Šátral - Gojowczyk 6:4, 6:2; Mertl - Blecha 6:1, 6:4; Hradecká - Sevastová
6:2, 6:3; Vondroušová - Alexandrová 6:4, 4:6, 3:6; Hernych - Minář 6:1,
6:4; Sikora - Oswald 6:2, 6:4.

DALŠÍ VÝSLEDKY
Dohrávka 18. kolo: Pardubice - Kolín 60:63 (27:18, 41:35, 47:43). Nejvíce bodů: Švrdlík
21, Wall 11, Pandula 9 - Bakič 18, Skinner 14, Ličartovský 11.
19. kolo: Kolín - Svitavy 84:58 (18:15, 40:27, 61:39). Nejvíce bodů: McEachin 23, Faifr 13,
Aušprunk 10 - J. Jones 15, Doaks 12, Teplý 10 * Jindřichův Hradec - USK Praha 87:65 (22:12,
47:38, 66:52). Nejvíce bodů: Vošlajer a Nofflet po 20, Lamar 16, Zuzák 11 - J. Bohačík 16, Michal Mareš a Josipovič po 11, Slavík 10 * Děčín - Ostrava 92:56 (22:11, 46:24, 60:42). Nejvíce
bodů: Šiška 17, Pomikálek 15, Vyoral 13 - Kerr 14, Leczo 13, Klímek 12, P. Bohačík 10 * Brno
- Pardubice 76:94 (17:26, 37:48, 55:74). Nejvíce bodů: Zachrla 17, Hrabovský a Nehoda po
11, Prachař 10 - Wall a Pandula po 17, Půlpán 15, Švrdlík 14, Nečas 11.
20. kolo: Svitavy - Brno 81:69 (16:24, 41:51, 58:57). Nejvíce bodů: Barker 30, Špaček 19,
Doaks 16, J. Jones 10 - Egwuongwu 18, Prášil 15, A. Jones 11 * Ostrava - Jindřichův Hradec
82:79 (23:25, 42:43, 60:63). Nejvíce bodů: P. Bohačík 36, Číž 18, Koloničný a Leczo po 9 Nofflet 17, Lamar 16, Zuzák 14, P. Novák 13 * USK Praha - Opava 61:68 po prodl. (13:15,
21:26, 39:40, 53:53). Nejvíce bodů: Michal Mareš a Josipovič po 14, J. Bohačík 13, Slavík 11
- Cvek 16, Vlček 9, Dragoun, Zbránek, Blažek a Šiřina po 8 * Ústí nad Labem - Děčín (Po 21.12.,
18:00).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 20. KOLE


Tým

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

BK ARMEX Děčín
ČEZ Basketball Nymburk
Ariete Prostějov
BK JIP Pardubice
BK Opava
USK Praha
BC GEOSAN Kolín
BOHEMILK Tuři Svitavy
NH Ostrava
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Lions Jindřichův Hradec
mmcité Brno

Z

V1

V2

P1

P0

18
5
19
19
19
19
19
19
18
17
20
18

16
4
14
12
12
8
8
8
7
6
6
4

2
1
5
7
7
11
11
11
11
11
14
14

1393:1168
468:380
1530:1377
1502:1375
1490:1403
1324:1331
1416:1468
1314:1468
1210:1282
1275:1375
1541:1661
1302:1477

88.9
80.0
73.7
63.2
63.2
42.1
42.1
42.1
38.9
35.3
30.0
22.2

KAM PŘÍŠTĚ...
Dohrávka 20. kola, pondělí 21. prosince, 18.00 hodin: SLUNETA Ústí nad Labem
- BK ARMEX Děčín.
21. kolo, úterý 29. prosince, 18.00 hodin: BK ARMEX Děčín - BK JIP Pardubice
(17.00), mmcité Brno - GEOSAN Kolín (18.30), Lions Jindřichův Hradec - SLUNETA Ústí nad Labem, USK Praha - Ariete Prostějov, BK Opava - NH Ostrava.
22. kolo, sobota 2. ledna, 17.00 hodin: GEOSAN Kolín - ČEZ Basketball Nymburk
(odloženo na 2.4.2016, 17.45), BK JIP Pardubice - Lions Jindřichův Hradec, BOHEMILK Tuři Svitavy - BK ARMEX Děčín (18.00), SLUNETA Ústí nad Labem - BK
Opava, Ariete Prostějov - mmcité Brno, NH Ostrava - USK Praha (17.30).

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu
●● více fotografií

o 7. místo - Milovice:
LTK Liberec - TK Spartak Jihlava 1:5

Na futsal nezvykle hlavou překonal Marka Chmelaře hráč Relaxu Adrian Černý.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Martin - Beck 3:6, 6:4, scr.; Schmid - Salaba 1:6, 1:6; Stuchlá - Foretz 1:6,
2:6; Krejsová - Coinová 3:6, 5:7; Süč - Čermák 3:6, 4:6; Majšajdr - Slanař
3:6, 6:3, 4:6

Souboj neporažených skončil debaklem:
Veteráni Relaxu načepovali Litrpůlu desítku!
NĚMČICE NAD HANOU Třásl se
trůn? Ani náhodou! V přímém souboji
týmů, které doposud procházely veteránskou soutěží beze ztráty kytičky,
k překvapení nedošlo. Nabitá sestava
mistrovského Relaxu sfoukla ambice
Litrpůlu doslova jako svíčku! „Byli
lepší, měli lepší sestavu a zaslouženě
původní reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
vyhráli,“ uznal kvalitu soupeře Sláva
Frýbort, hrající kouč Litrpůlu. „Takový průběh jsem samozřejmě čekal!“
s pusou od ucha k uchu, komentoval
Petr Ohlídal, autor čtyř branek Relaxu.
Nejhorší možný scénář, z pohledu Litrpůlu stanovila hned úvodní akce. Po
krásné kombinaci se prosadil Ohlídal, a

Relax se těšil z uklidňující vedoucí trefy.
Favorizovaný tým se dostal do pohody
a strojovými kombinacemi rozebíral
nečekaně rozháranou obranu Litrpůlu.
Na rozdíl dvou gólů zvýšil opět Ohlídal,
když zužitkoval delikatesní přihrávku
Michala Spáčila. Radost ‚kocoboys´ ještě nestačila vyprchat a bylo - 3:0, když si
Michal Spáčil položil Chmelaře a uklidil
míč do odkryté svatyně. Do pauzy pak
stačil rozjetý Relax přidat další dva zásahy a bylo založeno na debakl. „Úkolem
bylo udržet co možná nejdéle bezbrankový stav. Případně se držet na dostřel
maximálně dvou gólů. V momentu, kdy
padne třetí branka, tak už je to pro nás,
ale i jiné soupeře Relaxu neřešitelné,“ vyjevil své poločasové pocity Frýbort.
S pětibrankovým fórem se úřadující
mistři nespokojili a dusili soupeře dál.
Postupně se skóre vytáhlo až na - 8:0, teprve pak se ke slovu dostal Litrpůl. Největší snahu o překonání Milera projevoval celé utkání Karel Spáčil a díky dvěma
krásným náhrám Stani Ociepky, se mu
také dvakrát podařilo skórovat.

FC Relax Prostìjov - FC Litrpùl 10:2 (5:0)
Branky: 1., 7., 21. a 28. Ohlídal, 8., 15., 19. a 26. M. Spáčil, 13. a 17. Černý - 22.
a 25. K. Spáčil.
Rozhodčí: Protivánek, Komárek. Bez ŽK. Diváků: 40.
Sestavy - Relax: Miler - Ohlídal, Zbožínek, Černý - Gottwald, M. Spáčil,
Růžička, Macourek. Trenér: František Kocourek.
Litrpůl: Chmelař - K. Spáčil, Směšný, J. Kiška, Kutný - Frýbort, R. Bureš.
Hrající trenér: Sláva Frýbort.
Závěrečné gólové slovo si ovšem vzal
opět Relax. Svůj střelecký galakoncert
zakončila dvojice Michal Spáčil a Petr
Ohlídal. Druhý jmenovaný byl autorem
kulatého desátého zásahu - 10:2.
„Naše zkáza byla v tom, že jsme byli
netrpěliví. Zbytečně jsme se pokoušeli o vysoké napadání, asi jsme mohli
couvnout. Další věcí je gólman. Mara
neměl svůj den…, nějak mu to nevyšlo.
Já jsem odchytal výborně předchozí
zápas a Mara na můj výkon nenavázal,“
se smíchem si rýpnul do kamaráda Sláva Frýbort a dodal: „Marek Chmelař už
oslabil většinu mančaftů a letos jsme
přišli na řadu my… Druhá polovina

soutěže může být ještě zajímavá. Zbraně neskládáme.“
V nadstandardní pohodě pak opouštěli
plac borci vítězného souboru. „Vzhledem k tomu, že nás svou neúčastí posílili
Kódl s Pecou (Frantík a Petr Kiška pozn.
red.), bylo jasné, že v takové sestavě nemůžeme prohrát. František Kocourek
nám naordinoval útočný styl a já jeho
pokyny jen plnil…,“ zdůvodňoval své
čtyři trefy Ohlídal a pokračoval: „Dát
čtyři góly samozřejmě těší. Ovšem já
hraju naplno vždycky, ne jen proti Litrpůlu. Jestli jsme hráli o titul? O titulu
bylo přece rozhodnuto už před začátkem
soutěže!“

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

ŠIPKAŘI

Předehrávka WSM LIGY – 36. KOLO

HC Slovan
Ústí n/L

3 4
(0:1, 2:2, 1:1)

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 32. Tenkrát (Roubík, Kloz), 36. Roubík (Tenkrát, Kloz), 54. Pohl
(Roubík, Kloz) – 6. Illéš (Krejčík, Zadražil), 27. Venkrbec (Dragoun, Husák), 31. Venkrbec
(Cetkovský, Protivný), 55. Drtina (Dragoun, Venkrbec). Rozhodčí: Pražák – Šmika, Kreuzer.
Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 34:26. Diváků: 621.
Soukup – Pohl, Sobotka, Brož, Hes, Bernad, Smetana,
Macek, Holomek – Tenkrát, Roubík, Kloz – Dalecký, Melka,
Merta – Rys, Kuchler, Gengel – Křivohlávek, Kopta, Navarra.
Trenéři: Miroslav Mach a Tomáš Mareš.

SESTAVA
ÚSTÍ N/L:

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Protivný, Husák, Kaluža, Mojžíš, Vokurka,
Drtina – Cetkovský, Dragoun, Venkrbec – Novák, Moskal,
Luňák – Šlahař, Meidl, Čuřík – Zadražil, Illéš, Krejčík.
Trenér: Kamil Přecechtěl a Jiří Vykoukal.

„Disciplinovanou hrou jsme se dostali
do vedení 3:0 a v tomto momentě jsme
vypnuli a přestali hrát.“

WSM LIGA – 34. KOLO

Havířov

0 2
(0:2, 0:0, 0:0)

LHK Jestřábi
řáábi
Prostějov

Branky a nahrávky: 12. Šlahař (Čuřík, Drtina), 17. Venkrbec (Dragoun, Drtina). Rozhodčí:
Koziol – Barteček, Vengřín. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku:
38:19. Diváků: 1795.
SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Laco – Punčochář, Krisl, Lenďák, Mazanec, Štencel,
Graca, Chroboček – Štumpf, Hudeček, Tomi – Kanko, Maliník, Maruna – Kalus, Sedláček, Gřeš – Kotala, Sztefek.
Trenéři: Štefan Mikeš a Martin Janeček.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Vokurka, Drtina, Kaluža, Mojžíš, Protivný,
Husák, Sova – Cetkovský, Dragoun, Venkrbec – Novák,
Moskal, Luňák – Šlahař, Meidl, Čuřík – Zadražil, Illéš,
Krejčík.
Trenéři: Kamil Přecechtěl a Jiří Vykoukal.

„Náš brankář měl svůj den
a všechny jejich šance pochytal.“

DALŠÍ VÝSLEDKY WSM LIGY
34. kolo: Most – Kadaň 3:4 (2:2, 0:1, 1:1). Branky: 4. Doležal (Kubinčák, Tauš), 17. Nedrda
(Hanzl), 49. Kubinčák (Tauš) – 5. Szathmáry (Hlava), 9. Dušek (Račuk), 29. Hlava (Hejcman, Szathmáry), 57. Kverka (Vrána, Kadlec). Diváci: 208 * Jihlava – Slavia Praha 6:5 s.n. (1:1, 3:1, 1:3
- 0:0). Branky: 15. Diviš (Kaláb), 35. Kaláb (Šimek, Jergl), 37. Důras (Kaláb, Čachotský), 38. Kaláb
(Čachotský), 45. Důras (Zadražil, Skořepa), rozh. náj. Čachotský – 9. Kašpařík (Bahenský, Pavlin),
37. Mikulík, 54. Bahenský (Čermák, Kašpařík), 59. Vas (Hruška, Čermák), 60. Čermák (Pavlin,
Hruška). Diváci: 2468 .
35. kolo: Benátky n/J – Ústí n/L 4:6 (1:1, 2:3, 1:2). Branky: 2. Jonák (Špaček, Říha), 23.
Pletka (Plodek, Stránský), 28. Plodek (Stránský, Říha), 46. Ulrych (Pletka, Stránský) – 16. Merta
(Křivohlávek, Gengel), 24. Křivohlávek (Merta, Bernad), 24. Roubík (Tenkrát, Kloz), 38. Kloz
(Pohl, Sobotka), 47. Tenkrát (Sobotka), 60. Kloz (Melka, Tenkrát). Diváci: 100.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 34. KOLE
Tým

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

HC Dukla Jihlava
Rytíři Kladno
HC Motor České Budějovice
HC Slavia Praha
SK Kadaň
LHK Jestřábi Prostějov
HC Stadion Litoměřice
HC Zubr Přerov
SK Horácká Slavia Třebíč
HC Slovan Ústí nad Labem
AZ Havířov
HC Benátky nad Jizerou
Salith Šumperk
HC Most

Super nástup Tygrů!

klikni na

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA

www.vecernikpv.cz

NEZAMYSLICE, NĚMČICE NAD
HANOU Vládne Relax! Uplynulým
víkendem byla završena polovina
futsalové sezóny a pohled na tabulky
jednotlivých soutěží je všeříkající. Ve
všech soutěžích, kde startuje tým s názvem Relax, je půlmistr stejného jména… Jedinou výjimkou je 2.A třída,
kde si drží post lídra Botafoga, i když i
ona poprvé zaváhala. Vysokým rozdílem skončil šlágr veteránské soutěže.

Souboj neporažených zvládl Relax,
když nasázel Litrpůlu desítku!
Sledujte webové stránky vecernikpv.
cz, v průběhu týdne zveřejníme kompletní výsledkový sumář, doplněný o
pořadí kanonýrů v jednotlivých soutěžích.
Jízdní řád příštích turnajů najdete
v příštím vydání Prostějovského Večerníku, futsalové soutěže pokračují
až v roce 2016.
(zv, koc)

4. turnaj, sobota 19. 12. 2015, hala Nezamyslice n. H.:
FC Relax - SK Griffins 98 8:2 (5:1), M. Spáčil 2, Matoušek, Jahl, Kocourek, T. Machálek, Gryglák, M. Machálek - Trajer, Machynek. AC Zavadilka 2000 - FC Anděl
2:2 (1:2), Zelina, Kolečkář - P. Gottwald 2. ŽE-STAV Nezamyslice - SK Griffins 98
2:6 (1:4), Mariánek, Horák - Machynek 2, Trajer 2, J. Popelka, Ordelt. AC Zavadilka
2000 - FC Relax 1:4 (1:1), Zelina - Jahl 2, Matoušek, T. Machálek. FC Anděl - ŽE-STAV Nezamyslice 4:1 (1:0), Fládr 3, P. Gottwald - Konupka. SK Griffins 98 - AC
Zavadilka 2000 3:3 (2:3), Machynek 3 - Zelina, P. Halouzka, Homola.
5. turnaj, neděle 20. 12. 2015, hala Nezamyslice n. H.:
Vyprahlo Konice - Sexmeralda 3:1 (1:1), F. Přikryl 2, Antl - Blahoušek.
SK Ariston 92 - Mechechelen 2:5 (2:3), F. Halouzka, Neoral - F. Pospíšil
2, Mazouch 2, Pavlát. Mechechelen - Sexmeralda 3:1 (1:0), F. Pospíšil,
Mazouch, Ošlejšek - Jareš. SK Ariston 92 - Vyprahlo Konice 1:2 (1:0),
Neoral - Přikryl, Blaha. Sexmeralda - SK Ariston 92 1:3 (1:0), Š. Přikryl
- Pytela, F. Halouzka, Frýbort ml. Vyprahlo Konice - Mechechelen 1:7
(0:2), F. Přikryl - Pospíšil 2, Liška, Mazouch, Ošlejšek, Švéda, Pekař.

Prùbìžná tabulka 1. tøídy:
1. Relax Pv
2. Mechechelen
3. Anděl Pv
4. Griffins 98 Pv
5. Konice
6. Zavadilka
7. Sexmeralda
8. Ariston Pv
9. Nezamyslice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
3
3
3
2
2
2
2

1
0
3
2
1
2
1
0
0

0
1
2
3
4
4
5
6
6

35:11
38:18
25:23
32:32
20:24
13:22
16:20
13:26
15:31

22
21
12
11
10
8
7
6
6

2.A TØÍDA

trenér Jestřábů KAMIL PŘECECHTĚL
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HC AZ

Z

V

VP

PP

P

Skóre

34
33
33
34
34
35
33
33
33
35
34
34
33
34

21
19
18
15
15
14
12
15
11
14
13
9
8
8

3
4
5
5
4
2
6
2
5
1
2
2
3
0

1
4
1
5
2
7
4
2
5
3
1
2
3
4

9
6
9
9
13
12
11
14
12
17
18
21
19
22

115:83
131:92
115:85
114:82
107:97
87:103
104:114
97:96
82:89
122:127
99:108
86:102
86:122
83:128

Bodů

70
69
65
60
55
53
52
51
48
47
44
33
33
28

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
34. kolo, úterý 22. prosince 2015, 18.00 hodin: Šumperk - Přerov, České Budějovice - Třebíč (17.30), Jihlava - Slavia Praha (předehráno 16.12.), Most - Kadaň (předehráno 14.12.), Havířov - Prostějov (předehráno 18.12.), Litoměřice - Benátky nad
Jizerou, Ústí nad Labem - Kladno.

4. turnaj, sobota 19. 12. 2015, hala Nezamyslice n. H.:
Medvědi - Galacticos 5:0, kontumačně, hosté se nedostavili. Fakin FC Brodek u Pv 1:5 (0:4), Čížek - P. Piňos 3, Matoušek, Zapletal. Brodek u Pv
- Botafoga 2:3 (1:0), Zapletal 2 - Rus 2, Takáč. Fakin FC - Galacticos 5:0,
kontumačně, hosté se nedostavili. Medvědi - Brodek u Pv 2:11 (2:6), Čumperle, Vejvoda - Zapletal 5, P. Piňos 4, Matoušek 2. Atletico Smržice - Sexmeralda „B“ 2:4 (1:2), Klus 2 - A. Pospíšil 3, M. Pospíšil. Botafoga - Pobřeží
Kocoviny 4:7 (2:5), Abrahám, Vybíhal, Rus, Takáč - Václavík 2, Špaček 2,
Hladík, Šenkyřík, Bartoník. Sexmeralda „B“ - Botafoga 2:4 (1:3), A. Pospíšil,
Blahoušek - Vybíhal 3, Rus. Atletico Smržice - Pobřeží Kocoviny 3:4 (0:2),
Gotwald, Ježek, Mohelník - Bartoník 2, Jordán, Špaček.

Prùbìžná tabulka 2.A tøídy:
1. Botafoga
2. Brodek u Pv
3. P. Kocoviny
4. Sexmeralda B
5. Smržice
6. Fakin
7. Medvědi
8. Galacticos

10
10
9
9
9
9
9
9

9
7
5
4
4
3
2
1

0
0
1
1
1
0
0
1

1
3
3
4
4
6
7
7

66:26
49:34
30:25
26:26
22:24
23:41
31:49
11:33

27
21
16
13
13
9
6
4

2.B TØÍDA
3. turnaj, neděle 20. 12. 2015, hala Nezamyslice n. H.:
FC Relax „B“ - FC Vrahovice 4:2 (3:0), Bokůvka 2, J. Spáčil, J. Kiška - Panovský, Prucek. Torpedo - AC Zavadilka 2000 „B“ 2:5 (2:2), Novák, Hampl
- Spálovský, Homola, Kolečkář, Matula, Frňka. FC Orange - FC Memphis 1:1
(0:1), Grulich - Antoníček. FC Vrahovice - Torpedo 5:0 (5:0), Panovský 2, Farný, Prucek, Marek. AC Zavadilka 2000 „B“ - FC Relax „B“ 4:5 (0:2), Matula
2, Frňka, Zacpal - Bokůvka 2, J. Spáčil, Fabiánek, Gryglák. FC Memphis - BVD
0:8 (0:4), Kolkop 2, Olbert 2, Křížek 2, Varga 2. FC Orange - Bedihošť 4:0
(1:0), Šlajs 2, Tichý, Grulich. FC Relax „B“ - Torpedo 5:0 (2:0), Bokůvka 2,
Fabiánek, Gryglák, Matoušek. BVD - Bedihošť 6:4 (3:2), M. Svozil 2, Kolkop 2,
Varga, Šťastný - Tinka, Neckář, Fojtík, Hrubý.

Prùbìžná tabulka 2.B tøídy:
1. Relax B
2. Orange
3. Zavadilka B
4. BVD
5. Vrahovice
6. Bedihošť
7. Torpedo
8. Memphis

7
7
7
7
7
7
7
7

6
4
4
4
2
2
1
0

1
3
1
1
1
0
1
2

0
0
2
2
4
5
5
5

38:14
20:4
25:17
33:27
18:26
18:28
9:22
7:30

19
15
13
13
7
6
4
2

LIGA VETERÁNÙ
Prùbìžná tabulka Veteránù:
1. Relax Pv
2. Litrpůl
3. M. Modelárna
4. Bexim Pal.
5. Zavadilka
6. Kobeřice
7. Pokop D.
8. Štika Pv

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
2
1
0

23

výsledkový servis

0
0
1
1
0
1
0
1

0
1
2
3
4
4
6
6

53:10
24:18
22:16
26:19
16:21
14:21
8:34
7:31

21
18
13
10
9
7
3
1

4. turnaj, neděle 20. 12. 2015, hala Němčice n./H.:
FC Relax Prostějov - Pokop Domamyslice 9:1, M. Spáčil 2, Gottwald 2, Ohlídal,
Černý, Zbožínek, Macourek, Růžička - Cigr. Moravská Modelárna - FC Litrpůl 1:2,
Spiller - Kutný, K. Spáčil. Bexim Paletten - Kobra Kobeřice 6:0, Langr 2, Navrátil
2, Slouka, Doležel. Pokop Domamyslice - Moravská Modelárna 3:6, Koudela 2,
Cigr - Olšanský 2, Spiller 2, Tesařík, Škrkánek. FC Litrpůl - FC Relax Prostějov
2:10, K. Spáčil 2 - M. Spáčil 4, Ohlídal 4, Černý 2. Kobra Kobeřice - AC Zavadilka
2000 1:2, T. Bureš - P. Fialka 2. Bexim Paletten - AC Štika Prostějov 3:3, Doležel, Slouka, Bílý - Jančiar, Skalický, Doseděl. FC Relax Prostějov - Moravská
Modelárna 5:0, kontumačně, Moravská Modelárna k utkání pro nedostatek hráčů
nenastoupila. AC Zavadilka 2000 - AC Štika Prostějov 2:1, P. Fialka 2 - Pospíšil.

PROSTĚJOVSKO Velkou členskou základnou se v regionu může honosit i šipkový sport. Vedle turnajů jednotlivců, či dvojic, se šipkaři měří hlavně v dlouhodobých soutěžích družstev. V letošní sezóně se účastní oficiálních soutěží
osmnáct družstev z Prostějovska. Trio v nejvyšší krajské soutěži - extralize, osmička v B lize Prostějovska a šestice v C regionální soutěži. Níže vám nabízíme
aktuální výsledkový servis všech soutěží, v nichž figurují naši zástupci.

EXTRALIGA UŠO - OLOMOUCKÝ KRAJ
8. kolo: Dobří bobři Olomouc - Legend Olomouc 11:7, Sem Sex z Dolní-Horní
Moštěnice - U Jiřiny Prostějov 10:8, Poslanci Bělkovice-Lašťany - Sharks Olomouc 6:12, No Fear Šternberk - Draci Nová Hradečná 7:11, Tygři Prostějov Zavadila o jedličku Čechovice 12:6, Miagi Mohelnice - Brablenci Kojetín 10:8.
9. kolo: Sharks Olomouc - No Fear Šternberk 13:5, U Jiřiny Prostějov - Miagi Mohelnice 10:8, Draci Nová Hradečná - Tygři Prostějov 8:10, Legend Olomouc Poslanci Bělkovice- Lašťany 15:3, Zavadila o jedličku Čechovice - Sem Sex z Dolní, Horní Moštěnice 14:4, Brablenci Kojetín - Dobří bobři Olomouc 7:11.
Dohrávka 7. kola: Brablenci Kojetín - U Jiřiny Prostějov 8:10.

TABULKA:
1. Tygři Prostějov
2. Sharks Olomouc
3. Dobří bobři Ol.
4. Čechovice
5. Nová Hradečná
6. Legend Olomouc
7. Bělkovice-Lašťany
8. U Jiřiny Prostějov
9. H. Moštěnice
10. Miagi Mohelnice
11. No Fear Šternberk
12. Brablenci Kojetín

9
8
8
8
9
9
9
9
9
8
9
9

9
8
6
5
5
5
3
3
3
2
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0

0
0
2
2
3
4
4
6
6
5
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

114:48
100:44
84:60
88:57
90:73
93:69
72:92
66:96
59:103
59:86
55:108
59:103

27
24
18
17
17
15
11
9
9
7
2
0

B LIGA PROSTÌJOVSKO
8. kolo: Skalní Na Nové Doloplazy - Rafani Čelčice 7:11, Orli Kojetín - Fénix Prostějov 9:10, Hamerské kladivo - V Zeleném Prostějov 6:12, Mexičani Biskupice - O
tečku Prostějov 7:11, Twister Kroměříž - Darts La Putica Prostějov 10:9.
9. kolo: Darts La Putica Prostějov - Orli Kojetín 11:7, V Zeleném Prostějov - Twister Kroměříž 6:12, O tečku Prostějov - Hamerské kladivo 13:5, Rafani Čelčice Mexičani Biskupice 0:18, Fénix Prostějov - Skalní Na Nové Doloplazy 11:7.
Dohrávka 4. kola: Orli Kojetín - O tečku Prostějov 10:8.

TABULKA:
1. Twister Kroměříž
2. V Zeleném Prostějov
3. Darts La Putica Pv
4. Mexičani Biskupice
5. Fénix Prostějov
6. O tečku Prostějov
7. Orli Kojetín
8. Hamerské kladivo
9. Rafani Čelčice
10. Skalní Doloplazy

9
9
8
9
9
9
9
8
9
9

7
6
5
6
3
3
3
3
2
0

1
0
1
0
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1
0
2
1

1
3
1
3
4
4
4
5
5
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

109:54
97:65
86:60
85:77
78:86
81:83
78:86
68:76
68:96
48:115

23
18
18
18
13
12
12
9
8
1

C LIGA PROSTÌJOVSKO
8. kolo: Mlynáři Ochoz - Kamzík 21 Prostějov 13:5, Žabáci Ivanovice na
Hané - Fe-MAT Čehovice 10:9, Hanácká trefa Prostějov - Pávi Bedihošt 14:4.
9. kolo: Žabáci Ivanovice na Hané - Hanácká trefa Prostějov 8:10, Kamzík
21 Prostějov - Pávi Bedihošt 11:7.
TABULKA:
1. Hanácká trefa Pv
2. Fe-MAT Čehovice
3. Mlynáři Ochoz
4. Žabáci Ivanovice
5. Kamzík 21 Pv
6. Pávi Bedihošt

9
8
8
9
9
9

7
6
6
4
2
0

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

2
1
2
4
7
9

0
0
0
0
0
0

100:62
89:56
95:49
82:81
54:108
49:113

21
19
18
14
6
0

6. kolo extraligy boxu 2015/2016

Rohovník
Armex Děčín

Průběh
ěhh uutkání:
tká
tk
kání:
0:2, 2:2, 2:4, 2:6, 4:6,
4:8, 4:10, 6:10
Rozhodčí:
Novotný – Šmíd,
Král, Zetek
Diváci: 400

6

BC DTJ
Prostějovv

10

do 75 kg: Vitaliy Boyko - Jakub Bambuch
2:0 na body
do 81 kg: neobsazeno - Jan Mužík
0:2 bez boje
do 91 kg: David Hošek - Erik Tlkanec
0:2 na body
nad 91 kg: Pavel Šour - Michal Zezulka
2:0 na body

do 56 kg: Ivan Pavlyuk - Filip Barák
0:2 na body
do 60 kg: Erik Huliev - Viliam Tanko
2:0 na body
do 64 kg: Jan Klabeneš - Pavol Polakovič
0:2 na body
do 69 kg: Jiří Leitner - Miroslav Šerban
0:2 na body

PRŮBĚŽNÁ TABULKA


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

1.
2.
3.
5.
4.

BC DTJ Prostějov
SKB Lázně Třeboň
Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem
Rohovník Armex Děčín
Jihomoravský region

3
3
3
2
1

3
1
0
0
0

0
1
2
1
0

0
1
1
2
1

36:12
18:30
22:26
14:18
6:10

6
3
2
1
0

„Bylo to perfektní. Měli jsme silnou sestavu
a dva body z venku se počítají.“

prostějovský kouč PETR NOVOTNÝ
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KAM PŘÍŠTĚ...
7. kolo (6. a 7. února): Jihomoravský Region - BC DTJ Prostějov, SKB Lázně Třeboň - Armex Rohovník
Děčín, Fit Gym UL+ SKP Sever Ústí nad Labem volno.

24

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

FAMÓZNÍ BLUE EFFECT
OVLÁDL APOLLO
PROSTĚJOV Sérii vynikajících koncertů, které nabídl v poslední době hudební klub Apollo 13, završila grandiózním
způsobem legendární kapela Blue Effect. Od prvních tónů,
při kterých se prsty kytaristy Radima Hladíka rozběhly po
hmatníku kytary, bylo jasné, že se jedná o jeden z nejlepších
koncertů uplynulé sezóny. A Večerník byl, jakožto mediální
partner, pochopitelně opět u toho!
rozehřál známý prostějovský kytarista
i zpěvák Marek Soldán a kolem desáté
hodiny to pod pódiem už vřelo v očepro Večerník
kávání pořádného hudebního nářezu.
A to bylo do puntíku splněno.
Blue Effect dorazil ve vynikající
formě. Čtveřice doslova virtuózních muzikantů rozehrála své něApollo se minulý pátek zaplnilo přesně kolikaminutové rockové symfonie
tak, jak se na koncert kapely takové- a publikum bylo téměř „u vytržení“.
hoto formátu sluší. Fanoušky nejdříve Hltalo kouzla, která na svou „elek-

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Pavla
VAŠKOVÁ

triku“ prováděl Radim Hladík a podupávalo při neskutečně silných
i progresivních basových linkách
baskytaristy přezdívaného Wojttech.
Zpěvácký projev Honzy Křížka také
nelze zaměnit s žádným jiným. Shluk
návštěvníků pod pódiem okamžitě
začal spolupracovat a nadšeně zpívat
i tleskat. „ Je to fantastická kapela.
Smekám před tím, co umí. Navíc
jsem měl možnost je poznat osobně
a vážím si jich i lidsky. Nejsou to vůbec žádné namyšlené hvězdy, i když
by na to vlastně měli právo,“ nadšeně
poznamenal velký fanoušek kapely
Oli Vidmuch.
Během koncertu zazněly skladby ze
všech tvůrčích období skupiny. Publikum také dostalo pořádnou hudební nálož v podobě dvacetiminutové
skladby Nová syntéza II, kterou do té

ZAZNĚLY TAKÉ PELÍŠKY,
A TO HNED DVAKRÁT
BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTO

GALERIE

Pavla Vašková
Již před patnácti lety se začala psát
historie velkolepých projektů, které
uvádí Muzeum a galerie v Prostějově
vždy před koncem roku. Jako vrchol
sezóny je zde pokaždé k vidění soubor děl těch nejrenomovanějších
umělců. V minulosti to byly například výstavy obrazů Emila Filly, Jana
Zrzavého, Alfonse Muchy či Jakuba
Schikanedera. Díky letitým kontaktům muzeum spolupracuje s mnoha

VIDEO&FOTO

GALERIE
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BYLI JSME
U TOHO

Kurátorka výstavy u obrazu svého oblíbeného autora Václava Radimského.
Foto: Pavla Vašková
prestižními galeriemi v celé České
republice a tím umožňuje Prostějovanům na jednom místě vidět umělecké díla vysoké umělecké hodnoty.
Letos organizátoři vsadili na krásy
české krajiny. „Krajina je jedno z témat, které je lidem blízké, přístupné a srozumitelné. Patří k našemu
životu odjakživa,“ uvádí kurátorka
výstavy Kamila Husaříková. V několika výstavních sálech lze zhlédnout
obrazy autorů, bez kterých by se
výstava krajinomalby neobešla. Jsou

to bezesporu například Antonín Mánes, M. Haushofer, Julius Mařák, Josef Navrátil, Adolf Kosárek, Antonín
Chittussi, Antonín Slavíček, Václav
Radimský nebo Jan Zrzavý. Zároveň
ale návštěvníci můžou vidět i malby
autorů, které prozatím na své zhodnocení čekají. Těmi jsou například
Jan Honsa či Bohuslav Dvořák. Obrazy jsou zapůjčeny ze čtrnácti galerií
z celé republiky.
„Přestože většina těchto umělců
v určitých obdobích tvorby cestova-

Z VERNISÁŽE

Co na Vánoce vařila Magdalena Dobromila?
Odpoví vám výstava ve Špalíčku
PROSTĚJOV Jak asi mohl vypadat adventní čas ve slavné rodině Rettigových, to se můžete
dozvědět na výstavě ve Špalíčku. Expozice s názvem „Magdalena Dobromila Rettigová
a Vánoce v měšťanské rodině“
zde byla zahájena ve čtvrtek 10.
prosince.

Pavla Vašková

Kouzelná výstava české kuchyně a vánočních kulinářských receptů nás provází obdobím poloviny devatenáctého století a zavede nás do tehdejší měšťanské
rodiny. V této době už začínají vznikat vánoční tradice podobné těm současným.
Na výstavě si tedy můžeme prohlédnout

Malý Filípek ukazuje, že zrovna tohle auto by chtěl od Ježíška a vůbec mu
přitom nevadí, že je tak „staré“.
Foto: Pavla Vašková

jedny z prvních adventních pohlednic
i kalendářů a historické vánoční ozdoby
či papírové betlémy. Také se zde dozvídáme, co asi slavná kuchařka podávala
na štědrovečerní tabuli. Kdo má chuť,
může si vyzkoušet odpovědět na otázky
v testu, které se týkají právě Magdaleny
Dobromily Rettigové. Dozvíte se v něm
například, jaký cukr používala, či jestli například znala a používala kapary.
Součástí výstavy je také část expozice zapůjčená z Muzea hraček v Rychnově nad
Kněžnou. Díky tomu si můžeme udělat
obrázek, co asi nacházeli pod stromečkem kluci a holčičky v době vrcholného
Národního obrození.
„Ráda bych pozvala na výstavu velké, ale
i malé návštěvníky, myslím, že si tady každý najde něco, co ho zaujme,“ podotkla
kurátorka výstavy Kamila Husaříková.
Výstava bude trvat až do 10. ledna příštího roku. Určitě stojí za to se do krásných
prostorů Špalíčku vypravit už jen proto,
že je to příležitost se v tomto čase na chvíli
zastavit a nasát vánoční atmosféru.

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

PEVNÁ!
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PROSTĚJOV Předsváteční utkání
s výraznou atmosférou blížících
se Vánoc sehrají volejbalistky VK
AGEL Prostějov v samotném závěru tohoto kalendářního roku.
Jde o duel čtrnáctého kola UNIQA
extraligy žen na vlastní palubovce
s Přerovem pouhé dva dny před
Štědrým dnem, tedy v úterý 22.
prosince od 17:00 hodin v hale
Sportcentra DDM.

klikni na
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Hanácké derby logicky bude zápasovým loučením se současným letopočtem, neboť mezi svátky má nejvyšší
česká soutěž tradičně volno. A tým
Agelek vyrazí do nadcházejícího střetnutí opět v roli jasného favorita nejen
díky tomu, že jako obvykle vede s větším náskokem ligovou tabulku.
Naopak Precheza v poslední době
ztratila předchozí dobrou formu
a nebýt kontumačního vítězství na

hřišti KP Brno, už by se nedržela
v horní polovině průběžného pořadí.
V Králově Poli totiž utrpěla debakl
0:3, stejně hladce pak podlehla také
doma Olomouci. Přesto má i s výše
zmíněnou kontumací na kontě sedmnáct bodů a drží pátou příčku.
Podcenit nejbližšího soupeře však
určitě nelze, vždyť v úvodním vzájemném souboji vékáčko víc než jeho
polovinu citelně trápil a teprve v zá-

věru odpadl ke konečnému výsledku
1:3. „Přerov je schopný hrát kvalitně,
čímž dokáže být nebezpečný. Tím
pádem je pro nás jasně dané, abychom i k závěrečnému utkání před
pauzou přistoupili s maximální zodpovědností a nepřipustili žádné větší
problémy. Na svátky chceme odcházet v klidu a spokojení,“ přál si hlavní
trenér prostějovských žen Miroslav
Čada.
(son)

Po svátcích budou ženy VK

Kytarový virtuóza Radim Hladík hrál na svůj nástroj dokonce i smyčcem.
doby na koncertě hráli pouze jednou.
„ Tuhle kapelu mě naučil poslouchat
táta, vlastně jsem na ní vyrůstal. Znám
všechny jejich desky téměř nazpaměť,“
prozradil svůj vztah ke skupině Filip
Kiršbaum. Návštěvníci samozřejmě
čekali na nejslavnější hit Blue Effectu
Sluneční hrob, který se nesmazatelně

vryl do paměti všech jako ústřední melodie kultovního filmu Pelíšky. A zklamáni nebyli. Dočkali se dokonce dvou
verzí této písně.
Do konce letošního roku nabídne ještě
Apollo program pro fanoušky rocku
a metalu. Na První svátek vánoční se
bude nadělovat rocková nadílka v po-

la hodně po Evropě, především jižní
a také po Francii, takže častým motivem byla rakouská jezera, bavorské
Alpy, motivy z Francie a Itálie, my
jsme se při pořádání výstavy zaměřili
čistě na krajinu českou. Navíc jsme
chtěli ukázat i vývoj v tvorbě jednotlivých autorů, proto jsou zde umístěny i celé kolekce děl některých
malířů,“ přidává ještě ke koncepci
výstavy Husaříková. Navíc ji podle
jejích slov velmi potěšila hojná účast
na vernisáži, která se uskutečnila již
3. prosince. „Zahájení výstavy proběhlo velmi úspěšně, zúčastnilo se
ho kolem stovky návštěvníků a byli
velmi nadšení,“ uvádí známá kurátorka.
Pokud máte rádi umění a zároveň
nechcete Vánoce trávit jen u plného
stolu a televizní obrazovky, mají
pro vás v muzeu dobrou zprávu. Výstava „Skvosty české krajinomalby“
bude veřejnosti přístupná i během
vánočních svátků. Dveře výstavních
sálů se otevřou již na první svátek
vánoční po poledni a expozice bude
k vidění až do konce ledna.

bez tří reprezentantek

Foto: Pavla Vašková
době koncertu kapel Kervežekson,
Corps of Noise, Misted Mind, Garden
Gang a příští pondělí 28. prosince
přijdou na řadu Vánoce v metalovém
provedení se skupinami Roland Grapow, Titanic, Loretta, Unholy Ones
a dalšími. Vyhrát vstupenku můžete
ze soutěže na této straně!

Muzeum představuje MISTRY ČESKÉ KRAJINOMALBY V Avatarce zahrála
Nejexkluzívnější výstavu roku můžete vidět i o Vánocích obměněná skupina

PROSTĚJOV Skutečně výjimečnou expozici si aktuálně máte
možnost prohlédnout v hlavní
budově muzea na náměstí T. G.
Masaryka. Exkluzívní výstavní
projekt, který je vrcholem celé
muzejní sezóny, představuje nejlepší české malíře krajin v historii.
Velká kolekce s názvem „Skvosty
české krajinomalby“ obsahuje
devadesát obrazů autorů skutečně
zvučných jmen, jako jsou například Antonín Slavíček, Antonín
Mánes, Jan Zrzavý či Václav Špála.

netové stránky www.vecernikpv.cz

BAND-A
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jsme prokázali, že výkonnostně jdeme
nahoru, na čemž budeme stále pracovat. Zlepšovat je pořád co a my chceme být v extralize i Českém poháru
naprosto přesvědčiví,“ nehodlá Miroslav Čada připustit žádné pochyby.

PROSTĚJOV Sobotní večer
v umělecké kavárně Avatarka patřil folku. Vánoční koncert přinesl
vystoupení kapely Band-A. Ta si
pořídila nového bubeníka a kytaristu a náramně jim to šlapalo.

Představili autorské písně a zahráli i známé hity. Jako hosty večera si pozvali kytaristku a zpěvačku
Veroniku Vičarovou a kytaristu
skupiny Karanténa Laďu Berku.
(pav)

CHCETE VYHRÁT LÍSTKY NA...
METALOVÉ VÁNOCE?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner rockového klubu Apollo 13, pro vás v rámci nového projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil letos poslední SOUTĚŽ O VSTUPENKY.
Tentokrát na exkluzivní vystoupení kapel s příznačným názvem METALOVÉ VÁNOCE! Ty
jsou na programu už příští PONDĚLÍ 28. PROSINCE 2015 právě v rockovém klubu Apollo
13. A vzhledem k tomu, že ten bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku šanci být
u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 21. do středy 23. prosince, přičemž hned PŮLTUCET Z VÁS bude moct
do Apolla ZDARMA právě ve chvíli, kdy vypukne ta pravá pařba...
Co je potřeba pro to vykonat?
Opět nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv
způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...
SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

JAK SE JMENUJE BRNĚNSKÁ METALOVÁ DRAČICE,
CO SE VRACÍ NA SCÉNU?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„METALOVÉ VÁNOCE“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 23. PROSINCE, 12.00 hodin. ŠESTICI výherců pak
zveřejníme v příštím čísle a budeme také kontaktovat telefonicky, proto nezapomeňte uvádět na
sebe svá spojení.
Vstupenky budou připraveny přímo u vchodu do Společenského domu.

budeme makat každý den dvoufázově,
velice tvrdě s rozdělením přípravy půl
na půl mezi kondici a hru. Na silvestra odtrénujeme pouze dopoledne,
Nový rok je vyhrazený odpočinku.
A následně už najedeme na normální
přípravný režim,“ prozradil kouč
vékáčka Miroslav Čada.
Nepříjemností je, že se bude muset
obejít bez tří státních reprezentantek. Německou nahrávačku Kathleen

Weiss, nizozemskou blokařku Quintu
Steenbergen i chorvatskou smečařku
Miru Topič totiž čeká od 4. do 9. ledna závěrečná fáze olympijské kvalifikace o postup na LOH 2016 v Rio de
Janeiro a k dispozici svým národním
výběrům musí být s větším časovým
předstihem.
„Katy odcestovala už v neděli dvacátého prosince a bude tudíž chybět proti Přerovu, Quinta s Mirou odjedou

hned po tomto utkání. Jsme domluveni, že co nejdříve po skončení kvalifikace vyrazí zpátky do Prostějova,
ovšem dříve než jedenáctého ledna
je tady mít určitě nebudeme. Přitom
již čtrnáctého nastoupíme v Olomouci k prvnímu semifinálovému zápasu Českého poháru. Nepůjde o nic
snadného, ale jako obvykle se s tím
musíme vypořádat,“ řekl Čada jasně.
(son)

Tatsiana Markevich: „Tahle sezóna je zatím divná...“
PROSTĚJOV V týmu, který oproti
minulému ročníku trápí větší kolísavost výkonů, častější chybovost
a tím i poněkud horší výsledky, je
Tatsiana Markevich dál jednou z
nejstabilnějších jistot. Ani jí se však
nevyhnuly některé výpadky a jak
sama říká, letos to prostě není úplně ono. „Pořád však makáme na
zlepšení a já věřím, že brzy přijde,“
pověděla běloruská smečařka volejbalového výběruVK AGEL v otevřeném rozhovoru pro Večerník.

Marek SONNEVEND

Vánoční píseň z vlastní tvorby zahrála skupina Band-A a jako hosta si
přizvala Veroniku Vičarovou.
Foto: Pavla Vašková

PROSTĚJOV Zápasová náplň
roku 2015 končí pro volejbalistky VK AGEL úterním duelem
s Přerovem. Poté si prostějovské
ženy užijí Vánoce a hned po jejich
uplynutí šup znovu do práce!
„Po Přerovu mají holky čtyři volné
dny, to znamená od třiadvacátého do
šestadvacátého prosince včetně. Trénovat pak opět začínáme v neděli sedmadvacátého a až do jednatřicátého

ƔƔ Začněme nejdůležitější soutěží,
tedy Champions League, v níž se vám
nepodařilo zopakovat loňskou senzaci.
Proč?
„Dostaly jsme se do hodně těžké skupiny,
určitě ještě náročnější než před rokem.
Přesto jsme samozřejmě chtěly bojovat
o co nejlepší výsledky a pokusit se znovu vyhrát aspoň nějaký zápas. Bohužel
to zatím nevyšlo a teď už je jisté, že lepší
než čtvrté v tabulce neskončíme. Po špatném prvním utkání v Polsku, kde jsme
s novými hráčkami v sestavě ještě zdaleka
nefungovaly podle představ, přitom následovalo zlepšení ve druhém souboji doma
s Istanbulem. Proti Eczacibasi jsme hrály
fakt dobře, jenže v rozhodujících okamžicích přišly zbytečné chyby vedoucí k těsné
porážce ve všech třech setech. Načež jsme
v dalších dvou střetnutích šly zase dolů

právě vinou zmíněných vlastních chyb,
kterých letos děláme strašně moc. Tím
pádem nedokážeme vyrovnaně držet
krok celou dobu, naopak silní soupeři nám
vždycky bodově odskočí.“
ƔƔ Je problém kromě hrubek ještě
v něčem jiném?
„Hlavně ze začátku byla velmi složitá komunikace s oběma mladými Kubánkami.
Ony mluví jen španělsky a tím pádem
jsme se s nimi kromě Soli prostě nedomluvily nejen mimo hřiště. I na něm je potřeba
okamžitě nebo rychle řešit vzniklé situace,
důležité je především postavení při obraně,
ale taky další věci, jako útočné signály, reakce na nečekané míče a podobně. Tohle
všechno nám dlouho moc nefungovalo,
a ačkoliv se komunikace za uplynulé týdny o poznání zlepšila, ideální pořád ještě
není. Stejně jako je pro soudržnost celého
kolektivu důležité, aby všechny jeho členky držely pospolu a netvořily se oddělené
skupinky.“
ƔƔ Nehrozí ztráta motivace kvůli faktu,
že si v základní skupině C Ligy mistryň
už nemůžete tabulkově polepšit?
„Bez ohledu na lednové výsledky sice
skončíme v pořadí až čtvrté, ale přesto
se vůbec nebojím toho, že bychom do
zbývajících dvou zápasů neměly dostatek
motivace. Naopak budeme chtít o to víc
dokázat, že umíme hrát opravdu špičkový volejbal nejvyšší mezinárodní úrovně.
Zejména v závěrečném utkání proti Chemiku budeme chtít doma hrozně moc
zvítězit pro naše fanoušky, kterým jsme
zatím zůstaly trochu dlužny loňské krásné

zážitky. Třeba to aspoň na závěr vyjde, byť
Police má ohromně silné družstvo a uspět
tak bude velice náročné. Zvlášť když oni asi
budou do poslední chvíle bojovat o postup
do play off. Dáme však do toho všechno.“
ƔƔ Ani do UNIQA extraligy jste nevkročily správnou nohou, ovšem po
úvodní porážce od Ostravy opět jen
vítězíte. Jak hodnotíte dosavadní počínání v elitní soutěži ČR?
„Ten špatný začátek a prohra v Ostravě
nás pochopitelně mrzely, ale bez nějakého
vymlouvání šlo o důsledek komplikované
přípravy. Holky celou dobu trénovaly jen
v pěti nebo šesti, my reprezentantky jsme
dorazily těsně před startem české ligy
a podle toho bohužel vypadalo zahajovací
střetnutí. Tak rychle se srovnat fyzicky i týmově prostě nešlo. Naštěstí se od té chvíle
postupně zlepšujeme a už ani jednou jsme
neměly větší problémy dovést zápas do vítězného konce. Jenže ani na domácí scéně
se nedokážeme vyvarovat občasného většího chybování, například v Přerově nebo
nedávno na vlastním hřišti s Brnem. Navíc
děláme dost vyloženě laciných až divných
hrubek, třeba k nám letí vysoký balón zadarmo a spadne na zem, což se prostě nesmí stát. Někdy je to jedním slovem chaos.
(smutný smích) Celá tahle sezóna je zatím
taková trochu divná.“
ƔƔ Jak se po herní stránce cítíte vy
osobně?
„Výkony celého týmu mají samozřejmě
vliv na jednotlivé hráčky, takže se mi určitě
nehraje tak dobře jako v minulé sezóně. Ta
nám vyšla skvěle, teď je to horší. A moje

výkony tomu odpovídají, rozhodně můžu
hrát lépe. Cítím, že nejvíc ze všeho mi
chybí společná letní příprava s holkama,
kterou jsem nemohla absolvovat kvůli reprezentačním povinnostem.“
ƔƔ Co očekáváte od druhé poloviny
soutěžního ročníku?
„Hlavně to, že se budeme stále zlepšovat,
abychom poslední dva zápasy v Champions League a pokud možno všechny zbylé
duely v českých soutěžích odehrály v maximální možné kvalitě. Tohle je teď naše největší motivace, proto každý den dál poctivě
makáme. Vyhrát národní pohár i extraligu
je vždycky jasný cíl a povinnost, za jejímž
splněním půjdeme. A měly bychom přitom zvládnout všechny zápasy bez porážky, ideálně 3:0 na sety. Neboť tak se to od
nás právem očekává. Já věřím, že půjdeme
volejbalově nahoru a vítězné předpoklady
naplníme.“
ƔƔ Na Vánoce se chystáte domů do Běloruska?
„Samozřejmě, a strašně se těším. Během
této sezóny jsem totiž v Prostějově bez
dcerky, která zůstala doma, a po pravdě
se mi moc stýská. Pořád na ni myslím a je
jasné, že i tohle může v mých výkonech
hrát svou roli, ačkoliv se pokaždé snažím na
maximum. Teď konečně budeme aspoň
pár dní spolu. Takže hned v úterý dvaadvacátého prosince po posledním utkání
s Přerovem vyrážíme s mým mužem na
cestu autem do Běloruska, abychom byli
co nejdřív doma. Všichni společně si užijeme krásné svátky a pak zase musím zpátky
sem. Naštěstí vypadá slibně možnost, že by

Foto: Josef Popelka

dcerka mohla za mnou do České republiky přijet někdy koncem února, za což bych
byla opravdu šťastná.“
ƔƔ Za VK AGEL hrajete už třetím rokem. Plánujete i dál zůstat, nebo vás to
táhne jinam?
„Já jsem v Prostějově naprosto spokojená,
a pokud nebudu muset, tak nikam jinam
nechci. Máme výborného trenéra, který je
nejen skvělý kouč, ale také dobrý člověk. A
rovněž všichni ostatní z realizačního týmu
i vedení klubu stejně jako všichni lidé tady
v Prostějově jsou moc hodní, s holkama
v družstvu si rozumíme, líbí se mi prostředí
klidného menšího města a celé zdejší zázemí. Prostě to tu nemá chybu, jsem na vše
zvyklá a cítím se zde skutečně jako doma.
Tudíž bych velice ráda i nadále zůstala.“
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Trénink nad zlato
Prostějov (son) - Už nejednou
při hodnocení extraligového duelu
použily volejbalistky VK AGEL následující (či podobnou) větu: „Při
vší úctě k soupeřům nám příprava
dává mnohem víc než většina utkání
v české lize.“ A například čtvrteční trénink tomu naprosto odpovídal.
Prostějovský tým se sešel v plném počtu dvanácti hráček, makalo se o sto
šest a míč celé dvě hodiny létal jako
divý. Většinu tréninkového času přitom Agelky strávily vzájemným bojem
v cvičných setech šest proti šesti, když
celkem stihly čtyři sady při pravidelně
obměňovaných sestavách. „V současném období se složitě hledají kvalitní
soupeři pro přípravné duely, tak si aspoň
pomáháme tímhle způsobem. Snažíme
se v rámci možností navodit zápasovou
atmosféru, byť to samozřejmě jde jen
částečně. Přesto nám každá takto kvalitní
jednotka v rámci přípravy dost pomáhá
na nekončící cestě za neustálým zlepšováním,“ řekl hlavní kouč Prostějova
Miroslav Čada. Modelovaný boj se jeho
svěřenkám bohatě vyplatil hned o dva
dny později tím, jak dobře zvládly derby
v Olomouci.

V lize kadetek
boj o záchranu
Prostějov (son) - Čtyři prosincová
střetnutí starších žákyň VK Prostějov
v 1. lize kadetek 2015/16 rozhodla
o tom, že naše mladé volejbalistky budou po Novém roce bojovat (stejně
jako loni) o udržení této soutěže. V základní skupině D totiž čtyřikrát podlehly
avzhledemkvyššímubodovémumanku
na postupové třetí místo je nemine účast
v nadstavbové grupě o 7. až 12. příčku.
Nadějné Agelky nejprve zajížděly na hřiště suverénně vedoucího celku tabulky
do Frýdku-Místku, kde ani přes velkou
snahu nestačily. Favorit si bez větších
problémů pohlídal oba vzájemné mače
a zvítězil 3:0 (9, 20, 17) + 3:0 (14, 13, 10).
Poté svěřenky trenérské dvojice Pavlína Částková - Solange Soares přivítaly
v klíčových zápasech Nový Jičín, s nímž
se teoreticky mohly přetahovat o výše
zmíněnou třetí pozici. Holky bojovaly ze
všech sil a svedly dvě vyrovnané bitvy, ze
kterých však urvaly jediný bodík po výsledcích 2:3 (-18, 19, -19, 22, -11) a 1:3
(-19, -23, 25, -21).
Své poměřování s věkově staršími soupeřkami v základní části děvčata uzavřou
během druhé poloviny ledna v Uherském Hradišti a doma proti Kroměříži.
1. liga kadetek, skupina D
2015/2016 - pořadí po 16. kole:
1. Frýdek-Místek 48, 2. Olomouc 33,
3. Kroměříž 23, 4. Nový Jičín 21, 5. VK
Prostějov B 10, 6. Uherské Hradiště 9.

ƔƔvíce informací
ƔƔvíce fotografií, videí

www.
vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV To se hned tak nevidí! Mladé
volejbalistky Prostějova svedly o minulém
víkendu čtyři nervydrásající bitvy v extralize
ČR 2015/2016 do 19 i 17 let se šternberskými vrstevnicemi, přičemž všechny se protáhly na maximálních pět sad s těsným konečným vyzněním v domácí prospěch! Kadetky
VK tím definitivně stvrdily svůj postup do
finálové skupiny o 1. až 6. místo a juniorské
Agelky dělí od téhle jistoty pouhé čtyři body.

Sestava v prvním utkání: Zatloukalová,
Faksová, Valášková, Adamčíková, Kociánová,
Stavinohová, libero Slavíková – Hubrová, Baláková, Weidenthalerová. Sestava v druhém
utkání: Zatloukalová, Boudová, Valášková,
Adamčíková, Kociánová, Stavinohová, libero
Slavíková – Hubrová, Baláková, Weidenthalerová, Faksová.

Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Hráli jsme s těžkým soupeřem o první místo
v tabulce a tomu odpovídal předváděný volejbal, který měl z obou stran dobrou kvalitu
VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:2 včetně mnoha dlouhých pěkných výměn.
(-18, 16, -23, 22, 11) a 3:2 (20, -14, 22, -22, 13) Úvodní zápas jsme přitom dokázali otočit

JUNIORKY

z nepříznivého průběhu, čehož si cením.
Ukázala se síla našeho týmu i jeho charakter.
Naopak odvetu jsme měli lépe rozjetou my
a mohli zvítězit 3:1, což se nepovedlo a to mě
trochu mrzí. Někdy se nám prostě stává, že
zbytečně ztrácíme koncentraci a sami si komplikujeme situaci. Na tom musíme pracovat.
Celkově však určitě převládá spokojenost,
holkám děkuji za bojovnost a gratuluji k cenným výhrám.“
Extraliga juniorek ČR 2015/16, základní
skupina B – pořadí po 16. kole: 1. Šternberk 35, 2. Prostějov 33, 3. Brno 31, 4. Přerov
25, 5. Ostrava 16, 6. Kadetky ČR 8, 7. Frýdek-Místek 8.

KADETKY
VK AGEL Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:2
(-12, 16, 22, -22, 10) a 3:2 (-18, 20, 21, -19, 13)
Sestava v prvním utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová, Baláková, Strnadlová, Boudová, libero Slavíková – Marvanová,
Masopustová, Kabilková. Sestava v druhém
utkání: Dvořáčková, Weidenthalerová, Kociánová, Marvanová, Strnadlová, Boudová, libero
Slavíková – Baláková, Masopustová.
Hodnocení trenéra Jaroslava Matěje:
„Čekal nás těžký protivník a lídr tabulky s dobrými vysokými hráčkami, na které jsme museli

vyrukovat s naší nejsilnější zbraní, což je hlavně kvalitní obrana. To se nám převážně dařilo,
holky odvedly kompaktní a zřejmě nejlepší
výkony v sezóně bez tolika vlastních chyb jako
dříve. Tím se potvrdilo, že mančaft jde nahoru
a postupně se zlepšuje. Klíčová přitom byla právě naše zmíněná obrana, kterou jsme vychytali
spoustu míčů, a soupeř následně sám chyboval.
Díky tomu máme dvě velmi cenná vítězství i jistotu postupu do elitní šestky, tedy splnění prvního a vůbec ne snadného dílčího cíle.“
Extraliga kadetek ČR 2015/16, základní
skupina B – pořadí po 16. kole: 1. Šternberk
40, 2. Přerov 38, 3. Prostějov 35, 4. Brno 22, 5.
Hradec Králové 11, 6. Ostrava 4.
(son)
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navštivte stále více oblíbenější inter

volejbal

AGELKA PODLE

VEČERNÍKU
MELISSA VARGAS

Jediný zápas prostějovských volejbalistek během uplynulého týdne nejvíce ozářila mladičká univerzálka z Kuby svou zničující ofenzivou. V útoku dokázala šestnáctiletá bomberka z jedenatřiceti
pokusů plných dvacet proměnit ve vítězný bod,
čímž dosáhla skvělé úspěšnosti pětašedesát procent. O titul nejlepší hráčky střetnutí ji nepřipravilo ani horší podání, na kterém čtyřikrát chybovala bez jediného esa, ani slabší blokování též bez
bodového příspěvku. V opačném případě mohla
dosáhnout ještě mnohem vyšší užitečnosti, než
konečných plus deset. Je tedy nabíledni, že Melissina dominance tentokrát měla značné rezervy.

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„Asi vůbec poprvé v této sezóně jsme se opravdu hodně soustředily na přípravu
směrem k extraligovému utkání - a hned to bylo dost znát. V olomoucké hale
přitom vždycky míváme problémy s přihrávkou kvůli orientaci a navíc domácí tým tady pokaždé hraje velmi dobře. My se s tím ale musíme umět srovnat
a s výjimkou třetího setu se nám to tentokrát podařilo. Za což jsem moc ráda, ve
většině zápasu jsme odvedly opravdu kvalitní výkon. Teď potřebujeme stejně
dobře zvládnout ještě v úterý na svém hřišti Přerov, no a potom bude konečně
čas užít si Vánoce i trochu odpočinout. Čtyři volné dny si určitě vychutnáme,
než se znovu vrhneme do práce.“
SOLANGE SOARES
kapitánka VK AGEL Prostějov
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PRAHA, PROSTĚJOV Třinácté pokračování UNIQA extraligy
volejbalistek se kromě střetu Olomouce s Prostějovem, jemuž se
podrobně věnujeme na jiném místě
této dvoustrany, neslo jednoznačně
v režii domácích týmů. Shodně triumfovaly dost výrazným rozdílem
a Večerník se krátce podívá, jak
konkrétně.
Začneme v tabulce druhou Ostravou, která deklasovala poslední SG
Brno 3:0 (12, 17, 16). „Z naší strany
to byl koncentrovaný výkon. Proti
takovému soupeři jsme dali prostor
lavičce, hosté hráli špatně a my dobře. Bereme tři body a už se musíme
soustředit na výživný leden,“ hodnotil
trenér TJ Zdeněk Pommer. „Bohužel
naše přihrávka je na takové úrovni,
na jaké je, a bez ní se kvalitní volejbal
hrát nedá. Jediným pozitivem v našem
družstvu bylo premiérové vystoupení
nahrávačky Bouškové, která potvrdila
oprávněnost své nominace,“ okomentoval kouč SG Aleš Novák.
Podobně dominantním způsobem
si Královo Pole poradilo s Frýdkem-Místkem, jenž si odvezl debakl 3:0

(19, 10, 12). „I když se to nezdá, úplně
jednoduché utkání to nebylo. Holky
ale předvedly výborný výkon a já jsem
dnes opravdu spokojený,“ neskrýval
dobrou náladu italský lodivod KP
Bruno Napolitano, jehož tým po nedávné kontumaci duelu s Přerovem
a čtvrteční hladce zvládnuté předehrávce ve Šternberku poskočil na šesté
místo těsně za Prechezu.
Naopak sedmé Severomoravanky
v Brně vyhořely. „Byl to náš nejhorší
zápas v letošní sezóně, přitom jsme
sem jeli vzhledem k prvnímu vzájemnému duelu s nějakou nadějí. Vůbec
jsme si však nedokázali poradit zejména s Vendulou Měrkovou, která
hraje v kolektivu Králova Pole naprostý prim,“ shrnul kormidelník Sokola
Leopold Tůma.
Do třetice vládl suverénním způsobem Olymp Praha při smetení Šternberka 3:0 (9, 15, 18). Díky tomu PVK
předstihl Přerov a v pořadí elitní soutěže ČR figuruje opět na čtvrté pozici.
Naopak TJ Sokol zůstává dál osmý,
přičemž bodovat dokázal v dosavadním průběhu extraligových bojů pouze proti SG Brno.
(son)

Olomouc zlobila jen bloky

OLOMOUC Vcelku tradiční obrázek číselných hodnot vznikl z utkání volejbalistek VK Prostějov, tentokrát na olomoucké palubovce. Agelky jako obvykle kralovaly v útoku a navrch měly i na přihrávce, o něco lepší byly také na servisu. Pouze
v bodových blocích za svými soupeřkami citelně zaostaly, což je v letošní sezóně už
takový kolorit.
Z jednotlivkyň se na hostující straně výborně dařilo při zakončení Melisse Vargas
a Sonje Borovinšek, na podání Miře Topič a na příjmu Julii Kovářové. Mezi domácími hráčkami dokázala favoritovi výrazněji zatápět jediná Monika Dedíková.
(son)

STATISTIKY DUELU
VK UP Olomouc – VK AGEL Prostìjov
TÝMOVÉ
Úspěšnostútoku:Olomouc 36 % - Prostějov 47 %, Úspěšnostpřihrávky:Olomouc
44 % - Prostějov 53 %, Podání – esa/chyby: Olomouc 5/8 – Prostějov 6/8, Bodové
bloky: Olomouc 7 – Prostějov 2, Celková užitečnost: Olomouc +9 – Prostějov +19
INDIVIDUÁLNÍ
Nejvíc bodů: Monika Dedíková 12, Beta Dumančič 7, Veronika Závodná 6 – Melissa
Vargas 20, Mira Topič 10, Tatsiana Markevich 9, Sonja Borovinšek 8
Nejvíc bodových útoků: Monika Dedíková 10, Beta Dumančič 6, Paula Kubová 4 Melissa Vargas 20, Mira Topič a Sonja Borovinšek 8, Tatsiana Markevich 7
Nejvyšší úspěšnost útoku: Beta Dumančič 55 %, Monika Dedíková 40 %, Veronika
Závodná 33 % - Melissa Vargas 65 %, Sonja Borovinšek 57 %, Tatsiana Markevich 44 %
Nejvíc bodových bloků: Monika Dedíková a Veronika Závodná 2 – Quinta Steenbergen a Tatsiana Markevich 1
Nejvíc es: Veronika Závodná 2 – Mira Topič 2
Nejvyšší úspěšnost přihrávky: Simona Hronová 70 %, Martina Michalíková 57
%, Darina Košická 33 % - Julie Kovářová 70 %, Sulian Matienzo 60 %, Tatsiana
Markevich 54 %
Největší užitečnost: Monika Dedíková +9, Katarína Dudová +3, Veronika Závodná
+2 – Melissa Vargas +10, Mira Topič +5, Sonja Borovinšek a Tatsiana Markevich +4

EXTRALIGOVÁ VLÁDA AGELEK JE

Bitva v Olomouci měla velkou důležitost pro zbytek sezóny na

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zdánlivě mohlo jít v sobotu na olomoucké palubovce o nic zásadního neřešící souboj v rámci UNIQA
extraligy žen. Pro volejbalistky Prostějova však mělo derby Hané
značný význam. Proč? Šlo o potvrzení, že nehrozí žádné vážnější
ohrožení jejich dlouholeté hegemonie v českých luzích a hájích
pod vysokou sítí. Povedlo se, výsledek 3:0 ve prospěch VK hovoří
jasnou řečí!
„Je pravda, že po čtyřech porážkách
v letošní Champions League, byť proti extrémně silným soupeřům, jsme
potřebovali naplno ukázat své vlastní
kvality v náročném utkání domácí
soutěže. Proto jsme se na Olomouc
hodně soustředili i důkladně připravili. Případné zaváhání bychom složitě
něčím zdůvodňovali, proto je dobře,
že nic takového nemusíme dělat,“ pousmál se spokojený trenér Agelek Miroslav Čada. „Náš výkon v hale papírově největšího rivala tohoto ročníku
se mi celkově líbil. Jen zpočátku jsme
měli problémy v obraně a ke konci
na přihrávce, když nás domácí dostali
pod tlak servisem. Jinak hrály holky
opravdu výborně tak, jak jsme zamýšleli a chtěli. Především jsme mnohem
lépe útočili, v čemž vynikala Melissa
Vargas zakončující všechny důležité
těžké míče neomylnými body,“ vyzdvihl Čada.

Sobotní triumf měl v jeho očích tím
větší hodnotu, že UP má v probíhající sezóně velmi solidní družstvo.
„Současná Olomouc rozhodně je
nebezpečná a schopná předvádět volejbal slušné mezinárodní úrovně, což
ukazuje v evropských pohárech. Jakmile jsme trochu polevili, hned toho
využila a hlavně v závěru třetího setu
usilovně šla za prodloužením utkání.
Naštěstí jsme koncovku zvládli,“ oddechl si lodivod prostějovských volejbalistek.
Pro své svěřenkyně měl tentokrát
jen slova chvály. „S děvčaty jsme
si v týdnu jasně řekli, že vzhledem
k jistotě lednového konce v Lize
mistryň teď musíme hrát co nejlépe v českých soutěžích. Abychom
se pokud možno vyhnuli i dílčím
výpadkům, které nás trápily v některých předchozích zápasech.
Děvčata tohle očividně vzala za

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

Chladný kostel rozehřály sbory

PROSTĚJOV Hlava na hlavě.
Prostějovský kostel svatého
Cyrila a Metoděje v Brněnské
ulici zaplnili minulé úterý do
posledního místečka lidé
vyznávající krásnou hudbu.
Tradiční Vánoční koncert pěveckého sboru Proměny je
z tohoto pohledu musel potěšit. „Snažili jsme se vybrat od
každého něco, aby si jakýkoliv
posluchač přišel na své,“ prozradila Pavla Copková, členka
souboru Proměny.

své a v Olomouci celý mančaft příkladně zabral. Teď je potřeba stejně
pokračovat dál,“ zdůraznil ostřílený
lodivod.
Šňůru dvanácti extraligových vítězství od vstupního nárazu v Ostravě

kvituje s povděkem. „Vyhrávat v národní soutěži a být první bereme jako
povinnost, ale samozřejmě je dobře,
že kromě toho úvodního klopýtnutí
jsme zatím v žádném jiném střetnutí
neměli opravdu velké problémy. Nyní

Proměny si tentokrát přizvaly posilu v podobě Dívčího pěveckého
sboru Gymnázia Jana Blahoslava
a Střední pedagogické školy Přerov. Oba sbory se prostřídaly a nabídly vskutku rozmanitý repertoár.
Pěvecký sbor Proměny dirigovala Lenka Dohnalová Mlynářová
z Olomouce. „Krásná atmosféra,
pěkný kostel. Zpívaly jsme písničky, které máme rády, takže spokojenost,“ usmívala se sbormistryně.
Zatímco přerovská děvčata předvedla především koledy a písně

a
ptali jsme se v ulicích

MÁTE KE
ŠTĚDROVEČERNÍ
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VEČEŘI KAPRA?
ANO
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Hanácké derby jasně pro VK AGEL
0:3

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 0:2, 2:2,
3:3, 3:6, 6:6, 8:7, 10:8, 11:9, 11:12,
12:14, 14:14, 15:15, 15:18, 17:19,
17:24, 18:25. Druhý set: 0:2, 1:5, 3:5,
5:6, 7:9, 9:9, 9:14, 10:18, 13:19, 13:21,
15:22, 15:24, 17:25. Třetí set: 1:0,
1:2, 3:2, 3:6, 5:6, 5:8, 7:8, 7:10, 10:10,
11:13, 12:14, 16:14, 16:17, 18:17,
18:21, 20:21, 21:24, 24:24, 24:26.
OLOMOUC Nelehký zápas 13.
kola UNIQA extraligy žen ČR zavedl prostějovské volejbalistky na
horkou půdu olomouckých rivalek,
kde hrozily možné problémy. Agelky je však nadmíru dobrou hrou nepřipustily (částečně s výjimkou třetího setu) a hanácké derby dovedly
k bezpečnému vítězství. Vedení
v průběžné tabulce včetně náskoku
šesti bodů na druhou Ostravu tak
zůstalo nedotčeno.
S napětím očekávaný souboj dvou
potenciálních finalistů soutěže odstartoval lépe hostující tým, jenže
o získaný náskok dvakrát okamžitě
přišel (z 0:2 na 2:2, z 3:6 na 6:6). Domácí družstvo opakovaně zlikvidované manko povzbudilo natolik, že
se vzápětí samo ujalo vedení a rychle
uteklo na 10:8. Agelky se potýkaly
s nepřesnou přihrávkou, často kazily

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Zdeněk
VYSLOUŽIL

Anketaneb

podání, také máloco ubránily. Jakmile však tyto herní atributy vylepšily,
znovu převzaly taktovku a zahajovací sadu dostaly pod svou kontrolu
(12:14). Rozhodující byl následný
únik z 15:15 na 15:18, načež v závěru
se rozdíl mezi oběma celky drtivou
koncovkou favorita ještě výrazně
zvětšil - 18:25 a 0:1.
Získanou výhodu herní převahy zúročily úřadující mistryně republiky též
v nástupu do druhé části (1:5).
A opět měl hlavní roli výborný servis,
který oproti počátečním fázím střetnutí zkvalitnily opravdu pronikavě.
Bohužel soupeře postavily na nohy
dva nesmyslné výroky hlavního sudího, po nichž se průběh vyrovnal - 5:6.
Prostějovské plejerky se tím ale nenechaly rozhodit, a byť se od stavu 9:9
jelo nanovo, nabranou přesvědčivost
neztratily. Naopak protivnice dostaly
zase dolů nekompromisním trhákem
na 10:18, jejich výkon v dané pasáži
dosahoval špičkové úrovně. Až pak se
úpéčko trochu zvedlo, leč na záchranu
setu bylo příliš pozdě - 17:25 a 0:2.
Stále ovšem hrozilo nebezpečí, že se
Teplého parta v prostřídané sestavě chytí a jednoznačný vývoj derby
zdramatizuje. Úvod třetího dějství
tomu nasvědčoval (3:2), avšak obhájkyně sedmi národních titulů bez
váhání otočily na 3:6. Přesto Olomoučanky dál bojovaly a po třech
získaných bodech za sebou (ze 7:10
na 10:10) donutily kouče Čadu vzít
si premiérový oddechový čas během

FOTOGALERIE

pro Večerník
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Foto: Josef Popelka.

„Dá se říci, že Štědrý den u nás
probíhá tradičně. Držíme půst až
do večeře, kdy máme rybí polévku
a nešlo by to u nás ani bez kapra
s bramborovým salátem. Celý tento
den pak pouštíme vánoční koledy,
které navodí tu pravou atmosféru.
Vánoční svátky vnímám jako svátky
klidu, pohody a odpočinku a už se na
ně moc těším. “ (úsměv)
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16:14. Naštěstí vékáčko vznikající
krizi včas zažehnalo (16:17), aby poslední fázi duelu navzdory třem promarněným mečbolům v řadě nakonec těsně zvládlo - 24:26 a 0:3. (son)
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-LÔÉ7HSOÙ - trenér VK UP Olomouc
„Byl to dobrý zápas a rozhodl jej faktor rozdílových hráček, jakou je prostějovská Vargas. Takovou u nás nemáme. Když měl soupeř problém, tak jí to
půjčil a ona míč složila. Jinak byl náš výkon slušný, ale právě dominantní útočná tahounka nám chyběla.“
Miroslav Èada - trenér VK AGEL Prostìjov
„Diváci viděli kvalitní utkání, během kterého bylo poznat, že se střetly dva přední české týmy. Hrálo se vyrovnaně zejména v koncovce třetího setu. My jsme byli mírně
lepší na přihrávce, ale hlavní rozdíl byl v útoku, kde jsme měli Melissu Vargas.“

Proměny si zvláště filmové písničky hodně užívaly.

s vánoční tematikou, Proměny se
nebály ani filmových hitů, které
byly úplně z jiného ranku a přenesly posluchače do atmosféry zámořských svatých stánků. Celkově si
mohli posluchači vychutnat osmnáct songů, devět v podání Proměn, osm jich zapěly mladé Přerovanky. Závěrečnou Give thanks si

Foto: Zdeněk Vysloužil

pak střihly oba soubory společně.
Uznalý a dlouhý potlesk navnadil
účinkující i k přídavku - rozloučení obstarala jedna z nejkrásnějších
koled Tichá noc v podání všech
vystupujících.
„Vzhledem k chladu, který tady
byl, to bylo náročné na hlasivky.
Ti starší z Proměn si ale moh-

PROSTĚJOV

„K večeři máme kapra s bramborovým salátem, tomu předchází
výborná kapří polévka. Na Štědrý
den nemůžou u nás chybět ani
některé tradice jako rozkrajování
jablka či třeba pouštění lodiček
a samozřejmostí jsou pak koledy. Závěrem tohoto dne pak
chodíme na půlnoční mši do
československého kostela církve
bratrské, kde je vždy nádherná atmosféra.“ (úsměv)
ptala se: Aneta Křížová

PROSTĚJOV Opět po roce bude
městem projíždět kolona nazdobených automobilů. Parta nadšenců kolem Charlese a Čendy se totiž
rozhodla znovu zorganizovat akci,
která je zážitkem do konce života.
O co jde?
„Je tomu rok, co mi zavolal kamarád
Čenda, že bychom mohli uspořádat
vánoční průjezd Prostějovem a ukončit ho na náměstí společným fotem,“
zavzpomínal pro Večerník Karel Kolář.
„Jelikož počasí motorkářům poslední
roky přeje, spojil jsem se s Karlosem
a slovo dalo slovo, šli jsme do toho.
Telefony začaly fungovat a my během
dvou dnů sezvali kamarády i jejich
kamarády motorkáře na benzinku
OMV v Plumlovské ulici. Ve štědrodenní ráno jsem vyrazil i s batůžkem,
přezdívaným Žába. Když jsme dorazili
na místo srazu, nestačili jsme se divit,
kolik se nás sešlo. Čenda se ujal slova
a v kostce vysvětlil, jak vše proběhne.
Většina měla zkušenosti s jízdou v koloně, takže nenastal problém,“ pochvaloval si zdárný průběh Kolář.
Kolonu vedl jako nejzkušenější Karlos a ostatní se vydali za ním. Všichni
vyrazili Plumlovskou ulicí, dále kolem náměstí, pokračovali Vápenicí,
kde odbočili k radnici. „Naše miláčky jsme zaparkovaly na obdiv všech
kolemjdoucích. Společně jsme poté
zapálili svíčky u vánočního stromu na
počest všem zesnulým kamarádům
motorkářům. Přáním všeho nejlepšího do nového roku a společným fo-

j
l čili a rozjeli
j li se užít
žít
tem jsme
se rozloučili
si Vánoce ke svým rodinám. Obdobné to bude letos.“
A jak se vůbec tento nápad zrodil?
„Jsme parta motorkářů, kteří se občas sejdou na benzínce k společným
projížďkám například do Přerova
nebo jen tak na kávu do Jedovnice,
kde se u rybníka sjíždějí i motorkáři
z jiných lokalit. Naše parta se účastní
také různých motoakcí,“ prozradil za
prostějovské motorkáře Charles-Pv..
A teď to hlavní - pro velký zájem se
připravuje už druhý ročník Vánoční
jízdy Prostějovem! „Trasa zůstává
zhruba stejná, odjezd je plánován
kolem 11:30 hodin od Svaté Anny
(parkoviště u pasáže Anděl). „Pojede se Plumlovskou ulicí k radnici,
kde máme od dvanácti do třinácti
hodin povolen vjezd. Opět dojde na
focení a zapálení svíček. Kdo bude
mít zájem, může si prohlédnout naše
stroje. Odjezd necháváme na přítomných podle svého uvážení, nejpozději však onu hodinu po poledni,“ podal závěrečné instrukce Kolář
s tím, že za nepříznivého počasí se
akce ruší.
(pav, pk)

V
„NÁRODĚ“
SE
DOSTALO
ÚPLNĚ
NA
VŠECHNY!
PŘÁNÍ:
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Myšlenkou akce „Strom
splněných přání“, kterou si už půltucet
roků vzal za svoji Okrašlovací spolek
města Prostějova, je pokusit se dostat na tváře dětí z dětského domova
úspěch v podobě naplnění jejich vánočního snu.

Zdeněk
VYSLOUŽIL

V průběhu roku si děti namalují nebo vyfotí
svůj vytoužený dáreček a umístí jej se svým
jménem na internetovou stránku www.stromsplnenychprani.cz. Na organizátorech pak je,
aby se pokusili jejich přání splnit. „Celkově
bylo dvaašedesát dárečků - čtyřicet z dětského
domova v Prostějově a dvaadvacet z Plumlova. Chtěla bych lidem poděkovat, že zakoupili
úplně všechny! Jako máma vím, že nejkrásnější odměnou je dětský úsměv a těch jsem
dnes viděla nepočítaně,“ informovala Večerník
Milada Sokolová a dodala: „Dárky byly navíc
opravdu hodnotné. Například cizojazyčný
tablet nebo boty Converse.“
Právě tuto obuv věnoval sedmnáctileté Míše
z plumlovského domova PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jenž se k akci připojuje už tradičně.
„Pomáhat potřebným a udělat radost především dětem je ta nejkrásnější věc, co lze na
tomto světě vykonat. Večerník se snaží vyho-

vět každému po celý rok, před nejkrásnějšími
svátky v roce to platí dvojnásob. U podobných
událostí, které pomáhají obyčejným lidem
a obzvlášť dětem, budeme i v roce 2016,“ konstatoval Petr Kozák, šéfredaktor nejčtenějšího
regionálního periodika.
„Také já tuto akci vnímám velmi pozitivně.
Jsem zde už pošesté a mohu říci, že je to rok od
roku lepší. Děti se na Vánoce těší strašně moc
a sem do Národního domu taky. Jsou zde velice důstojné prostory pro pořádání podobných
akcí,“ uvedl Radim Kratochvíl, ředitel plumlovského domova.
O tom, že má organizace Stromu splněných
přání cenu, nebylo třeba při pohledu do rozzářených dětských tváří pochybovat. Že se
dočkáme sedmého ročníku, je stoprocentně
jisté. „Letos se dostalo úplně na všechny děti.
Rozhodně budu pokračovat i příští Vánoce,“
rozloučila se Milada Sokolová.

Jedním z dárků byl i značkový batoh.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Betlémské světlo už „Pošťáckou pohádku“
Žáci z Tetína vykouzlili

roznáší lásku a naději
➢ ZE STRANY 3

LADISLAVA ZATLOUKALOVÁ

li něco na obalení hlasivek dát,
ti mladší z Přerova musejí dodržovat nealkoholický pitný
režim,“ smála se Pája Copková
a na závěr dodala: „Tuším, že jsme
zde vystupovali potřetí a lidí chodí
čím dál více. Věříme, že si své tradiční posluchače udržíme a snad
nalezneme i nové.“

VÁNOČNÍ VYJÍŽĎKA

STROM splněných

původní reportáž
pro Večerník
VERONIKA HUBENÁ
SOBĚSUKY

utkání. Na chvíli pomohl (11:13), ale
probuzené hostitelky nutily znejistělé rivalky zvýšeným tlakem k chybám. A při účinném podání Závodné
přišel čtyřbodový zvrat z 12:14 na
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VÁNOČNÍ KONCERT hladil po duši ŠTĚDRÝ DEN A MOTORKÁŘSKÁ

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
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PROSTĚJOV Prostějovští skauti si uplynulou „zlatou“ sobotu
připravili pro všechny Prostějovany ten nejvzácnější dárek. Pod
vánočním stromem na náměstí
T.G.Masaryka nadělovali po celé
dopoledne betlémské světlo. Právě mihotavý plamínek zvěstující
lásku a naději je v dlouhých prosincových nocích potřebnější než
cokoliv jiného. A šťastný je každý
z nás, kdo jej může vnímat jak ze
svíčky, tak i z očí svých blízkých...

Martin ZAORAL
„Jak láska a jmelí, jak zvony, co zní.
Pár hodin nás dělí - od překvapení.“
Tato krásná píseň v milém podání
pěveckého sboru Proměny a skaut-

Foto: Martin Zaoral

ských Světlušek zazněla v sobotu 19.
prosince pod prostějovskou vánoční
jedlí. Od devíti hodin až do pravého poledne se zde tři prostějovské
skautské oddíly vystřídaly při odpalování plamínku, který byl původně
zažehnut v bazilice Narození Páně v
Betlémě. Ta je uctívána jako místo
Ježíšova narození.
„Betlémské světlo je skutečně velice

vzácné, protože i v té nejtemnější
době zvěstuje víru v lepší budoucnost. Doufám, že vám tohle světýlko
vydrží až do Štědrého dne,“ popřála
všem shromážděným Eva Dudíková, vedoucí oddílu Světlušek, který
se pravidelně schází v klubovně ve
Šmeralově ulici. K přání všeho dobrého se přidala i odrostlejší děvčata
z Proměn. „Přejeme vám krásné
Vánoce a hodně příjemných překvapení nejen pod vánočním stromečkem,“ popřály Proměny ústy Pavlíny
Copkové.
Pro betlémské světlo si zájemci
mohli během soboty zajít také v
Mostkovicích či ve Ptení, v neděli
pak ve Vrbátkách. Kdo si světýlko
i přesto dosud nestihl odnést domů,
má jej šanci získat v některém z prostějovských kostelů.

Vánoční pohádka měla u publika velký úspěch.

Foto: Olga Krpcová

PROSTĚJOV Již podruhé handicapovaní žáci SŠ, ZŠ a MŠ Jistota
předvedli v jednom z prostějovských obchodních domů vánoční pohádku, kterou nacvičili se svými vyučujícími v dramatickém kroužku.
Děti se připravovaly několik měsíců. A není divu. Vždyť vystoupení v takto velkém prostoru pro ně bylo velkou událostí. Za přítomnosti rodičů,
zaměstnanců hypermarketu i běžných nakupujících zahráli žáci „Pošťáckou
pohádku“ o velké lásce. Prostředí obchodního domu se tak na chvíli
proměnilo v jeviště, kde mohli i ti nejmenší předvést své herecké umění.
„Za snahu i své herecké umění dostaly děti od ředitelství sladkou odměnu
a škola získala pro děti vánoční dárky pod stromeček, které budou žáci školy
využívat při pobytu ve škole,“ sdělila Večerníku Olga Krpcová, zástupkyně
ředitelky SŠ, ZŠ a MŠ Jistota. Tato škola působí v Prostějově již třiadvacet let
a stará se o sedmdesát žáků s kombinovaným postižením.
(red)
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Užjenpárdnůzbývádochvíle,kdyProstějovanéusednoukeštědrovečernítabuli.Aprávě teď je ta pravá chvíle, kdy je zapotřebí odhodit všechno, co každého jednotlivce trápí.
Problémy se nemají odkládat, v tomto případě ale lze udělat výjimku.

BERANI - 20.3. až 18.4. Dávejte si
pozor na lidi, kteří se pohybují ve vaší
bezprostřední blízkosti. Chystají na vás
pěknou lumpárnu! Nebojte, nepůjde
o žádnou ničemnost, nicméně kanadský žert vás pěkně vyvede z rovnováhy.
Myslete už na pomstu.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Mnoho důvodů
k radosti mít nebudete, nepodařilo se
vám totiž vyřídit všechny resty. Naopak vás může hřát skutečnost, že u
štědrovečerního stolu letos konečně
nebudete sami. Čeká vás velmi romantický večer.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Na pár
dní se zbavte strachu z přebytečných
kalorií. Tentokrát si můžete dát do
nosu, vyhýbat se nemusíte ani cukroví,
kterého je kolem vás nespočet. Nebojte se, od nového roku těch pár kilogramů navíc shodíte.
RACI - 20.6. až 21.7. Někdo se vám
neustále snaží pocuchat nervový systém. Stane se tak i těsně před Vánoci,
kdy budete muset řešit problémy
někoho druhého. Na to je nejlepší
recept - odjet na Štědrý den na hory a
vypnout si mobil!

LVI - 22.7. až 21.8. Až do Štědrého
dne vás bude trápit pocit, že jste nakoupili málo dárků pro své příbuzné.
Pokud si to budete myslet i čtyřiadvacátého prosince, vyrazte hned ráno do
supermarketu. Nákupy na poslední
chvíli jsou ty nejlepší.
PANNY - 22.8. až 21.9. Jste normální, hádat se v tyto romantické dny?
Okamžitě s partnerem zakopejte
válečnou sekyru a přestaňte se hádat
kvůli naprostým malichernostem. Na
druhé straně, co se škádlivá, rádo se
mívá, že?
VÁHY - 22.9. až 21.10. Jste přesvědčeni, že vám před Štědrým dnem pořád ještě něco chybí. Pořád ale nemůžete přijít na to, co to je. Možná byste
měli udělat inventuru nakoupených
dárků, určitě jste na někoho zapomněli. Třeba na rodiče...
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Vy osobně
se nebojte sportování ani během vánočních svátků. Pohyb vám rozhodně
neuškodí, obzvláště když čerstvě nabyté kilogramy potřebujete ihned shodit.
Ještě během Štědrého dne si domluvte
tenis s partnerem.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Místo
klasických dárečků pod vánočním
stromečkem uděláte svému partnerovi největší radost úplně něčím jiným.
Zkuste mu slíbit, že se polepšíte a nebudete koketovat s jinými. Snad vám
to nějaký ten měsíc vydrží...
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Pohodovou náladu vám může pokazit
snad jen někdo, s kým jste dlouhodobě v konfliktu. Proto se takovým lidem
vyhýbejte a už vůbec je nezvěte ke štědrovečernímu stolu. Naštvali byste se a
kapří kůstka by vám zůstala v krku...
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Pokud
dokážete „klepnout“ kapra sami, tak
prosím. Po zkušenostech z minulých
let byste však na tuto zabijáckou práci
měli najmout někoho jiného. Nebo
co takhle letos udělat výjimku a místo
kapra usmažit kuřecí řízky?
RYBY - 19.2. až 19.3. Vy jste nenapravitelní! Práci si stále taháte domů a
otravovat s ní budete i na Štědrý den!
Pokud se nechcete u vánočního stromečku hádat, zapomeňte na řešení
nějakých faktur či objednávek. Jinak
zažijete čertovské peklo!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: K

RYBĚ ...
..

Filé porce 300g

54,90

59,90
(400g)

59,90

49,90
(200g)

39,90(
200g)

54,90

Žralok steak 350g

49,90

-

-

-

52,90

-

Pstruh kuchaný 500g

79,90

19,90
(100g)

89,90

99,90( 900
g)

109,90

69,90

Olej slunečnicový priv.
zn.1l

29,90

29,90

29,90

29,90

29,90

49,90

Strouhanka 500g

12,90

18,90
(750g)

16,90

11,90

11,90

11,90

Pangasius 1 kg

-

-

99,90

149,00(
900g)

99,90
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Někdo kapra tuze nerad a proto u štědrovečerního stolu improvizuje. Porci filé koupíte momentálně nejlevněji v Albertu a Penny marketu, kde rovnou vemte i kuchaného
pstruha. Pro pangasiuse zaskočte do Billy či Teska a steaka ze žraloka nabízí nejvýhodněji Albert. Jestliže rybu rádi smaženou, za stejně levnou cenu jej nabízí Kaufland,
Tesco i Penny market, slunečnicový olej privátní značky pak mají na shodné cenové
hladině hned pět ze šesti marketů.
Ať se dílo podaří!
Průzkum proveden ve středu 16. prosince 2015

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!

netové stránky www.vecernikpv.cz

ŠESTÍ

Foto: archív OHK Prostějov
Dne 13. listopadu 2015 proběhlo
v Kostelci na Hané již páté „Hanácky glétováni“. Tato slavnostní akce se uskutečnila za účasti
vedení města Kostelce na Hané
- starosty Ladislava Hynka a místostarosty Františka Horáka, dále
se účastnil náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova
Pavel Smetana a ředitelka Okresní
hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková.
Projekt Hanácky glétováni je dílem občanského sdružení Šikulky u Sýkorek z Loučan, partnery
jsou Okresní hospodářská komora

v Prostějově, Institut svazu průmyslu ČR, Letokruhy – řemeslníci
a umělci Hané a Platforma spolupráce praxe se školami. Účelem projektu je vyhledávat šikovné řemeslníky
z oblasti Hané a ty ocenit za jejich
činnost tzv. Hanáckym stavovskym
glétem. Oceněný má pak právo užívat logo Hanácké vérobek.
Na glétováni si návštěvníci mohli
zakoupit nádherné ruční výrobky
přítomných řemeslníků - dřevěné
hračky, výrobky z fima a pedigu,
vyšívané ubrousky, dečky, kovářské výrobky, keramické výrobky
a další.

Tentokrát byli oceněni tito řemeslníci:
Soňa Holíková – malba, kresba
a dekorace z polymerové hmoty
Ing. Martina Holcrová – výrobky
z tkanin zhotovovaných na ručním
stavu
Miloslava Zatloukalová – výrobky
ze slámy a přírodních materiálů
Mgr. Marie Paulová – dekorativní
keramika
Celkem již máme 25 udělených
glétů. Všem srdečně gratulujeme.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21.12. 2015 DO 3. 1. 2016
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Pomocí dvou speciálních
dalekohledů lze na Slunci pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře (sluneční skvrny, protuberance,
filamenty , erupce…). Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 19:30 hodin. Večerní obloze vévodí Měsíc, na jehož povrchu můžeme dalekohledem dosáhnout s rozlišení asi 2 km. Jsou pozorovatelné, krátery,
pohoří a další útvary. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE prof. RNDr. Miloslav Druckmüllera, CSc., obsahující unikátní fotografie slunečních zatmění i dalších krásných astronomických objektů a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

Zvýhodněná nabídka na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku stále trvá

UŠETŘÍTE 104 KORUN, ZÍSKÁTE VÝHODY AŽ ZA 2000 Kč
a JEŠTĚ MŮŽETE VYHRÁT!
* místo standardní ceny 17 Kč za jedno vydání vámi oblíbeného
SOUTĚŽTE
periodika zaplatíte
N
POUZE 15 Kč!
U
R
O
K
C
Í
S
I
T
* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
O DESET
(v případě jakýchkoliv potíží vám Večerník zajistí dodání chybějícího čísla
OSTI!
V
O
T
O
H
V
maximálně do 2 hodin od nahlášení!)
* každý předplatitel obdrží upomínkový předmět
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
* všichni předplatitelé budou zařazeni do SLOSOVÁNÍ
O HODNOTNÉ CENY!

AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2015!
všechny beneffity budou poskytnuty během ledna 2016

Vyhrát můžete také zájezd
na prestižní sportovní akci
s mezinárodním charakterem,
pobyt v hotelu s wellness službami
a řadu dalších zajímavých cen.

JSME JEDNA

RODINA
'RSRUXêVGËOHM
DGHMOLNHQD

www.facebook.com/vecernikpv

9(ÿ(51Ì.

Zkušený útočník válí v Prostějově, teď míří pomoci Spartě

Jiří MOŽNÝ

volnější režim i o týden později, neboť
po Litoměřicích naskočí Jestřábi až další
pondělí doma proti Šumperku.
„Budeme mít hezké Vánoce a věřím, že
po nich znovu naskočíme na vítěznou
vlnu a nebude se tak opakovat to, co po
minulé přestávce. Poučili jsme se z toho,
chceme potrénovat a dát se zdravotně do
kupy,“ sdělil Vykoukal.
Díky příznivějšímu zápasovému rytmu
je tu také prostor pro akce s fanoušky. Již
v sobotu večer se uskutečnilo bruslení na
hlavním prostějovském náměstí, jehož
se z řad LHK zúčastnili vedle Vykoukala
také Matouš Venkrbec, Lukáš Krejčík,
Patrik Husák, Václav Meidl, Jakub Šlahař,
Jakub Čuřík, Lukáš Duba a Michal Černý.
No a už toto úterý 22. prosince se od 17
do 18 hodin uskuteční na zimním stadionu ojedinělá akce – trénink vybrané skupinky fanoušků pod vedením dua Kamil
Přecechtěl, Jiří Vykoukal.
„Chtěl bych fanouškům poděkovat, že
nám zachovávají přízeň a že vidí, že se
klub snaží něco dělat i pro ně a chce je
zahrnout do své hokejové rodiny. Podpora fanoušků je pro nás strašně důležitá.
Všem příznivcům Jestřábů bych chtěl popřát hezké a klidné Vánoce, ať si je každý
užije. A po Vánocích ať se všichni sejdeme
na vyprodaném zimním stadionu proti
Litoměřicím,“ přeje si dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný šampion nejvyšší
české či československé soutěže Jiří Vykoukal.

ƔƔ Přidali jste na své konto další dvě
výhry, jak složitá k nim vedla cesta?
„Oba zápasy jsme odehráli dobře a
výsledky tomu odpovídaly. Těžké to
bylo, ale myslím si, že poslední dobou
hrajeme dobrý hokej a soupeře přehráváme.“
ƔƔ Matouš Venkrbec před týdnem
říkal, že venku hrajete lépe než
doma. Souhlasíte?
„Asi jo. Venku je to takové uvolněnější, jdeme do toho s cílem pokusit se
nějaký bod urvat a hrajeme víc v pohodě, protože můžeme jen získat, zatímco doma se od nás výhra očekává
víc a prostě musíme.“

ƔƔ Opět se dařilo i vaší lajně a vy
sám jste svou bodovou sérii natáhl
již na osm zápasů. Jak vy si pochvalujete úspěšnou spolupráci?
„Musím říct, že mi to hodně pomohlo,
a jak jsem nyní osmkrát v řadě bodoval, tak jsem předtím osmkrát za sebou
nebodoval. Bylo to v období po první
reprezentační přestávce, kdy se mně
ani celému týmu nedařilo. Trenér pak
udělal nějaké změny, které pomohly, a
mně osobně se hraje dobře. Celá naše
pětka hraje dobře, zápasy rozhodujeme
a doufám, že to tak bude pokračovat.“
ƔƔ Nyní před sebou máte krátkou
vánoční prvoligovou přestávku, jak
ji využijete?
„No, já bohužel žádnou přestávku
nemám, zítra (v pondělí 21. prosince –
pozn. autora) se mám hlásit na Spartě,
za niž budu 23. a 26. prosince hrát, a
pak bych se měl opět stěhovat zpátky
do Prostějova a přijedu 28. na zápas s
Litoměřicemi. Co bude dál, to zatím
sám nevím.“
ƔƔ Je to příjemná odměna za to, že
si nemůžete užívat vánočního klidu?
„Samozřejmě. Jsem rád za to, že mi
Sparta dala šanci a nemusím jen trénovat. Doufám, že se tam nějak prosadím.“
ƔƔ A nebojíte se toho, že budete
zápasově přesycen, když i první liga
jela ve vysokém tempu?

„Neřekl bych. Po zápase v Mostě jsme
měli den volna, nyní dva dny volna,
takže nepociťuji fyzickou únavu. Samozřejmě ta psychická tam trochu
je, když se pořád hraje, ale fyzicky se
cítím v pohodě, a bude to pro mě lepší
než jen trénovat.“
ƔƔ Jak se těšíte zpátky do extraligy?
„Neřekl bych, že je to něco jiného než první liga, ale na Spartě
budu mít trochu jinou úlohu
a odlišné úkoly než v Prostějově. Budu se soustředit
na to, abych to dobře odehrál.“
ƔƔ Takže vás čeká spíše
defenzivnější role?
„Určitě. Když jsem začátkem sezóny podepisoval
smlouvu se Spartou, tak mi
bylo jasně řečeno, že ode
mě chtějí hlavně defenziv-

“

Jurík skonèil ve Slavii
Praha (jim) – Na vlastní žádost
ukončil třiatřicetiletý slovenský
útočník Lukáš Jurík své angažmá ve
Slavii Praha. klub o tom informoval
na svých webových stránkách. V letošním ročníku druhé nejvyšší soutěže si zvolenský odchovanec a loňský kapitán tamějšího HKM připsal
celkem dvacet startů, zaznamenal v
nich pět bodů za čtyři góly a jednu
nahrávku. V rozletu ho přibrzdilo
zranění ze zápasu v Jihlavě, kde utrpěl zlomeninu čelisti.

.XQGU½WHNMHYROQÙ
Riga (jim) – Na listině volných
hráčů KHL se nečekaně ocitl český
reprezentant a v minulosti rovněž
krátce prostějovský obránce Tomáš
Kundrátek. Ačkoliv patřil k nejvytíženějším hráčům Dynama Riga a ve
čtyřiceti zápasech si připsal třináct
kanadských bodů za dvě branky a
jedenáct asistencí, lotyšský klub už
s pětadvacetiletým bekem se zkušenostmi z NHL dál nepočítá.

(QVQ,KąÊ/QåPÚ

Jak jsem nyní osmkrát v řadě bodoval,
tak jsem předtím osmkrát za sebou
nebodoval... Trenér následně udělal
nějaké změny, které pomohly.

Rozhodèí pøehlédli gól

ní práci, dobře ubránit oslabení. Na získávat. Ale moje prvořadá práce tam
góly a nahrávky jsou tam jiní hráči, ale bude jinde a bude to rozdílné než v
tím neříkám, že bych je tam nechtěl Prostějově.“

Venkrbec usiluje o WLWXO6\PSDõiND
PROSTĚJOV Český svaz ledního hokeje vyhlásil ve spolupráci
se svými partnery novou anketu
Sympaťák WSM Ligy. V prvním
kole vybraly redakce jednotlivých
oddílů vždy jednoho zástupce a z
řad Jestřábů byl v úvodním ročníku nominován Matouš Venkrbec.
Šestadvacetiletý útočník může zaujmout nejen svými výsledky na ledě,

kdy pomohl Jestřábům ze druhé ligy
a sám se navzdory tříleté hokejové
pauze prosadil až do mužské extraligy, ale také svým vystupováním v
civilu.
Jeho třináct soupeřů tvoří Nathan
Robinson ze Slavie Praha, Radek
Prokeš z Českých Budějovic, Roman Erat z Třebíče, jihlavský Jiří
Dobrovolný, kladenský David Stach,

Liga juniorù, skupina „2AB“:

havířovský Jan Maruna, Jan Plodek z
Benátek nad Jizerou, Jaroslav Roubík
z Ústí nad Labem, Kamil Charousek
z Kadaně, Aleš Pavlas z Litoměřic,
šumperský Karel Plášek, mostecký
Jan Alinč a přerovský Vlastimil Dostálek.
Hlasovat lze až do pátku 5. února
2016 do 23:59, ale pouze prostřednictvím facebooku na oficiálním pro-

filu serveru www.hokej.cz. Hokejista,
který obdrží nejvíce hlasů a stane se
historicky prvním vítězem ankety
Sympaťák WSM Ligy, obdrží nejen
pamětní plaketu, ale i hodnotné ceny.
V neděli večer patřilo Matouši Venkrbcovi díky zhruba 220 hlasům páté
místo, vedoucí Jan Maruna jich ale za
stejné období získal o více než stovku
více.
(jim)

0ODGvÉGRURVWVNXSLQD9ÙFKRGsQDGVWDYEDc&p

18. kolo: Poruba – Hodonín 11:1, Frýdek-Místek – Warrior Brno 2:1, Opava 3. kolo: Černí Vlci – Uherské Hradiště 2:5, Nový Jičín – Poruba 0:8, Kroměříž
– Uherský Brod 11:3, Havířov – Uničov 7:4, Karviná – Prostějov 1:5, Vsetín „A“ – Prostějov nehlášeno.
– Přerov nehlášeno.
19. kolo: Přerov – Poruba 0:5, Hodonín – Frýdek-Místek nehlášeno, Warrior
TABULKA
Brno – Opava 8:2, Uherský Brod – Havířov 4:5, Karviná – Uničov nehlášeno,
Prostějov – Vsetín 13:4.
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HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Výrazné
střelecké převaze v poměru dva
ku jedné čelili prostějovští hokejisté na ledě Havířova. V rámci
předehrávky
předvánočního
čtyřiatřicátého kola je domácí Slezané zasypali téměř čtyřmi desítkami pokusů, ani jeden z nich si ale
cestu za Horčičkova záda nenašel
a zkušený brankář tak vychytal
druhou nulu během deseti dnů.
Úspěšně zvládnuté duely třetího
prosincového týdne tak vynesly
Jestřábům posun na šesté místo
neúplné prvoligové tabulky.
Vstup do zápasu vyšel prostějovskému
celku velice dobře. Na počátku sice
musel čelit několika nepříjemným
střelám soupeře, jako první ale zlo-

mil bezbrankový stav Jakub Šlahař.
Ještě na jaře hráč „Azetu“ ukončil
své téměř dva měsíce trvající čekání
na třetí vstřelenou branku a po
Čuříkově přihrávce vymetl šibenici
Lacovy brány - 0:1.
Poté Jestřábům pomohla také
havířovská nedisciplinovanost. Krátce po sobě se faulu dopustil Grasa s
Krislem a před hosty byla přibližně
minutová početní výhoda dvou hráčů.
A byla z toho vydařená kombinační
akce, kterou po Dragounově vybídnutí
zakončoval do prázdné brány Matouš
Venkrbec - 0:2. V ještě pokračující
klasické přesilovce pak útočil na svou
první prostějovskou branku Zadražil,
leč nebylo mu přáno.
Po první dvacetiminutovce si Jestřábi
udržovali také mírnou střeleckou
převahu, po druhé části platil v tomto
směru vyrovnaný stav 17:17. Začalo
tedy přibývat i nebezpečných pozic
před Horčičkou, sedmatřicetiletý
gólman měl však svůj den a byl

neprůstřelný. Nejvýrazněji to platilo
v poslední části, tu totiž domácí na
střely ovládli podle oficiálních statistik drtivým poměrem 21:2.
Blízko snížení byl Maruna, jemuž se
nepodařilo trefit poloodkrytou klec,
poté Havířov nevyužil celkem čtyři
přesilovky. Domácí pálili ze všech
pozic a zkoušeli to technicky i silou,
hosté ale odolávali.
Dvě minuty před koncem si
havířovská lavička, na níž v pozici asistenta působí někdejší prostějovský
kapitán Martin Janeček, vzala oddechový čas a Slezané to ještě zkusili
bez brankáře, na dramatickou koncovku ale nedošlo a dvoubrankový
náskok Jestřábů se již nezměnil.
Pro hosty to byla celkově šestnáctá
výhra v sezóně, podruhé v krátké
době navíc okořeněna čistým kontem. Luboš Horčička vychytal svou
již třetí nulu sezóny a potvrdil rovněž
pozici nejvytíženějšího gólmana ligy.
Nyní si může celý tým užít krátkého

Jihlava (jim) – Velké chyby se ve
středu večer dopustil hlavní rozhodčí Miroslav Petružálek, když
ve šlágru první ligy mezi Jihlavou
a Slavií Praha nepostřehl regulérní branku s podání hostů. Stalo se
tak hned v první třetině, kdy se už
slávisté radovali z vedení 1:0 a gratulovali Davidu Hruškovi, hlavní
sudí ale zřejmě viděl puk na tyčce
a rozpažil. Domácí se následně dostali do vedení 3:1 i 5:2, přesto o
své výhře rozhodli až v nájezdech.
V tomto utkání navíc za Duklu poprvé v sezoně naskočil její někdejší
kapitán Tomáš Čachotský, jenž přijel při extraligové přestávce pomoci
ze Zlína. A třiatřicetiletý útočník se
činil, zapsal gól a přihrávku.

Trška opustil Benátky
Benátky nad Jizerou (jim) – Po dvanácti zápasech vyplněných dvěma
asistencemi, šesti trestnými minutami a osmi mínusovými body se s
prvoligovým benáteckým klubem
rozloučil slovenský obránce Peter
Trška. Mateřská Mladá Boleslav,
za níž v tomto ročníku sehrál čtyři
utkání, nově poslala třiadvacetiletého zadáka na hostování do taktéž
extraligové Komety Brno.

V Kadani zaèala nová éra

2%-('1(-6,3ą('3/$71§35267÷-296.§+29(é(51«.81$52.

00(192'-$.8j(7ą,79«&(-$..25810«72%/«%(1§
129,1<$å'2'208=«6.$7'5(.$-(j7÷9<+57
UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC NALISTUJTE STRANU 26

Vítězná série pokračuje, Havířov byl bezzubý
HC HAV
JES PV
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PROSTĚJOV Třináct bodů za pět
gólů a osm nahrávek, taková je vizitka Michala Dragouna (na snímku) z posledních osmi prvoligových
střetnutí v prostějovském dresu.
Dvaatřicetiletý útočník po utvoření
formace s Jiřím Cetkovským a Matoušem Venkrbcem znovu pookřál
a nyní vede s výrazným náskokem
oddílovou produktivitu. Je tomu
tak zejména díky jednadvaceti asistencím, v tomto směru atakuje
nejlepší pětici celé soutěže. Radost
může mít i z výsledků a odměnou
pro něj nyní je povolání do mateřské Sparty.

HANÁCKY GLÉTOVÁNI

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

volna, další ostré utkání mají před
sebou Jestřábi až v pondělí 28. prosince, kdy doma přivítají svého aktuálního tabulkového souseda – sedmé

Litoměřice. Po odehrání zbylých
duelů předvánočního kola ale může
být pohled na průběžné pořadí opět
jiný.
(jim)

¸67<75(1§5č
Martin JANEÈEK
– asistent HC AZ Havíøov 2010:
„Zápas rozhodla naše neproduktivita
a také malý důraz před soupeřovou
brankou. Až ve třetí třetině jsme hráli
to, co jsme chtěli předvádět od začátku, ale abychom překonali brankáře v
takové formě, tak bychom museli ještě
více clonit a dorážet. Venku se nám momentálně daří více, protože tam hrajeme
skromněji, přímočařeji a jednodušeji.
Doma hrajeme sice líbivější hokej, ale
pokud nám to tam nenapadá ani z vyložených šancí, tak nemůžeme vyhrát.
Všichni do jednoho musíme zabrat, aby
přišly výsledky a pozice pro play-off.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Podle mě rozhodl utkání náš aktivní
a výborný vstup do utkání. Hráli jsme
přesně to, co jsme si řekli, domácí
jsme překvapili výborným bruslením
a byli jsme za to odměněni brankami
z rychlého brejku a přesilovky. Ve
druhé polovině utkání byli domácí
hodně nepříjemní, ale náš brankář
měl svůj den a všechny jejich šance
pochytal.“

predplatné za 15
- jen do konce roku

Kadaň (jim) – Utkání Kadaně s Třebíčí předcházela v sobotu 12. prosince slavnostní chvíle, kterou samotný
oddíl prezentuje jako novou éru
kadaňského hokeje. Veřejnosti bylo
představeno nové logo a také název
SK Trhači Kadaň. Novým maskotem se pak stal Maxipes Fík. „My
to vnímáme rozhodně pozitivně,
klukům se moc líbí. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na realizaci
podíleli. Teď už jen zbývá, aby se vše
projednalo na oficiální úrovni a my
mohli začít název a logo používat,“
uvedl pro tamější webové stránky
trenér „A“-mužstva Jaroslav Beck.

www.
YHFHUQLNSYF]
ƔƔvíce informací
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34

navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

JESTŘÁB PODLE

STOPROCENTNÍ
PŘEDEHRÁVKY
A
JESTŘÁBI
JSOU
Mužstvo opustili „Vydra“ a Špaček, nyní si zatrénují fanoušci

VEČERNÍKU
LUBOŠ HORÈIÈKA

PROSTĚJOV Tam, kde by chtěli být, se znovu po několika týdnech vznesli prostějovští Jestřábi. Zdejší hokejový soubor bezezbytku využil možnosti dané předehrávkami předvánočního
a také posledního letošního kola a v neúplné tabulce se vyšvihl již
na šesté místo. Po krizovém listopadu totiž přišel snový prosinec
vyplněný pěti výhrami za plný počet bodů a dvěma prohrami
v nastavení. Tým Kamila Přecechtěla tak natáhl bodovou sérii již
na sedm duelů a v posledních čtyřech ani jednou nezaváhal.

Po zatím posledním domácím duelu proti
Jihlavě příliš chvály neslyšel, následující dvě
venkovní střetnutí už ale byla o něčem jiném.
Na ledě Ústí nad Labem lapil jednatřicet puků
asúspěšnostínadjednadevadesátprocentpřispěl
k zisku všech bodů. O tři dny později zneškodnil
v Havířově dokonce všech osmatřicet ran a třetím
čistým kontem v sezóně se dostal do čela celé
této prvoligové statistiky. Mimo to jako
první gólman této sezóny překonal
ve WSM lize hranici tisíce zásahů
a s šestnácti vychytanými výhrami
se posunul na čtvrtou pozici. Průměr zhruba dvě a půl branky na
zápas ho řadí na šesté místo, úspěšnost zásahů 92,3 procenta na sedmé. Šestatřicetiletý gólman je také
nejvytíženějším hráčem soutěže,
odchytal už přes dva tisíce minut.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
2CXNC/QLæsäG
Minulý týden nám vyšel velice
dobře a myslím si, že základem
byla poctivá hra v defenzivě
a skvělý Luboš v bráně. Hrajeme
jako tým a daří se nám bodovat,
ani se mi nechce věřit tomu, že
poslední třetina skončila tak drtivou převahou Havířova. O to
víc je super, že jsme nedostali
gól a vyhráli s nulou. (úsměv) Já
osobně jsem se vracel po nemoci,
ale mám už něco za sebou a vím,
co udělat, abych byl v pohodě.
Díky bodovému zisku nyní
budeme mít klidnější Vánoce
a pevně věřím, že nám pauza
neublíží. Vzhledem k tomu, že
teď bylo zápasů víc než dost, tak
se na ni všichni těšíme. Všem od
vedení až po fanoušky přejeme
krásné Vánoce a šťastný nový
rok a přejeme si, ať na nás chodí
fanoušků co nejvíc.
PAVEL MOJŽÍŠ
obránce
LHK Jestřábi Prostějov

o '9÷

Koruny

/(91÷-,
volejte
582 333 433

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

Uplynulý týden byl pro Jestřáby stoprocentně úspěšný a šest získaných bodů
znamenalo posun na šestou
pozici. Po výhře v Ústí nad
Labem přišlo vítězství v Ha-

6

vířově, tedy šestý tříbodový
zisk v sezóně. Takto úspěšné
období zařídilo šest vstřelených branek a nebýt třígólového Matouše Venkrbce,
postaralo by se o ně i šest
různých střelců.

Reprezentační „áčko“ vítězilo v Moskvě
a vracelo se domů s prvenstvím na Channel One Cupu, jistou inspirací pro něj
mohly být i výsledky Prostějova. Tomu se
totiž také vydařila dvě utkání na ledě soupeře, když nejprve v úterý zvládl napínavou bitvu v Ústí a poté v pátek vynuloval
havířovské střelce. „Předehrávky nám vyšly, takže spokojenost, nahráli jsme si teď
body. Před sezónou jsme nevyhlašovali
konkrétní umístění, samozřejmě bychom
chtěli být do desítky. A čím výš se nám podaří skončit, tím to bude jen lepší. Pro nás
je hlavně podstatné hrát stejně jako nyní,
abychom i po Vánocích potěšili lidi,“ má
jasno sportovní manažer Jestřábů a současně asistent „A“-mužstva Jiří Vykoukal.
On sám coby někdejší špičkový obránce
mohl chválit i defenzivní práci mužstva,
po nevydařeném duelu proti Jihlavě totiž
nastalo velké zlepšení. „Luboš odchytal
výborné zápasy v Ústí i v Havířově, tým

mu maximálně pomohl. Zejména v Havířově to kluci odbojovali, odmakali, skákali do střel. To je to, co každý fanoušek
ocení,“ vyzdvihl.
U toho již nebyla dvojice Lukáš Vydržel,
Michal Špaček, s níž se oddíl rozloučil.
„Lukáše se nám nepodařilo udat do druhé ligy a usoudili jsme, že držet tři brankáře pod smlouvou je zbytečný komfort.
U Michala jsme také zvažovali co dál, a
měli jsme pod smlouvou devět obránců.
Nakonec jsme se rozhodli, že jich budeme držet jen osm a uvidíme, jestli ještě
během ledna něco nestane. V současné
době nikoho nehledáme, ale můžeme
sáhnout k nějakému posílení, je to i věc
financí,“ ozřejmil Vykoukal nejnovější zásahy do jestřábího kádru.
Čtyřiadvacetiletý Vydržel je prostějovským rodákem a odchovancem zdejšího
klubu, prošel tu mládeží a v pozici dvojky
až trojky se podílel na postupu ze druhé ligy i záchraně vyšší soutěže, celkem
naskočil do dvou prvoligových a více
než čtyřiceti druholigových mačů. O
rok mladší Špaček je plzeňským odchovancem a předešlé čtyři sezóny strávil v
zámoří, mezi Jestřáby poprvé okusil českou dospělou soutěž a v deseti zápasech
zapsal premiérový bod.

sport

TREFA D

Prostějovský hokej nebude mít na
letošním světovém šampionátu dvacítek svého zástupce. Ve hře byla dlouho
dvě jména spjatá s Jestřáby, ani jeden
z mladíků ale zúžením kádru neprošel. Účast na finském turnaji musí
oželet útočník Filip Kuťák, jenž přišel
na střídavé starty z Vítkovic a nastoupil do jednoho přípravného i čtyř
ligových střetnutí. Další zápasy přidal
ve vítkovické „juniorce“ a mužích Benátek nad Jizerou. Stejně tak se mimo
aktuální šestadvacítku hráčů ocitl
obránce Dominik Rudl. Taktéž hokejista ročníku 1996 nastoupil v létě
k pěti přípravným duelům a následně
přidal i pět soutěžních, mimo to šestkrát naskočil do vítkovické „juniorky“.
Na setrvání v souboru reprezentačního kouče Jakuba Petra to ani jednomu
nestačilo.

Jiří MOŽNÝ
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Špačkův odchod tak znamená větší šanci
pro jiné mladíky. „Postupně se více dostávají na led Mára Kaluža a Jirka Vokurka,
chtěli bychom, aby se více dostal do sestavy i Dominik Rudl. Doufáme, že nám
bude pořád plnit roli ‚devadesát šestky‘,“
upozornil na poměrně nedávný ročník
narození a hráče, který dlouho bojoval o
účast na světovém šampionátu U20.
Stejně tak se minimálně na chvíli stabilizovaly útoky a daří se jak triu Cetkovský,
Dragoun, Venkrbec, tak znovu složené
lajně Čuřík, Meidl, Šlahař. „Také to bude
o tom, jak se nám podaří uzavřít jednání s
Pardubicemi o Jirkovi Cetkovském, jak to
bude s Matějem Zadražilem, jak to bude
se zraněními. Bylo by to dobré, kdyby
útočné trojice zůstaly, ale také se to může

všechno změnit,“ upozornil Vykoukal na
možné změny.
Právě Jiří Cetkovský a nakonec i Michal Dragoun absolvují během vánočních svátků extraligová střetnutí, ale
v pondělí 28. prosince budou znovu
připraveni na Litoměřice. „Mezitím
budou probíhat jednání mezi LHK a Dynamem a mezi Jirkou a námi. Uvidíme,
jak se to vyvrbí, v tuto chvíli to nedokážu
odhadnout,“ nakousl nejistou budoucnost celkově trojnásobného českého
šampiona.
Zbývající hráči se nyní mohou těšit na
krátké volno, od středy 23. do pátku 25.
prosince tréninky nebudou a další setkání
se uskuteční až v sobotu o druhém vánočním svátku. Stejně tak bude panovat

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

VEDENÍ NAŠLO RECEPT NA SOUPEŘE

Dnes je situace taková, že prakticky v každém prvoligovém klubu
- a platí to zejména pro ty nejhorší
- je nějaký hráč, který během minulé či zpočátku této sezóny prošel
jestřábí sestavou.
Působí to téměř jako scéna z nějakého špionážního filmu, ale jsou
to ve skutečnosti agenti připraveni
pomoci, když bude potřeba, aby
se prostějovské mužstvo neocitlo
v podobné situaci jako na jaře,
ale aby naopak atakovalo vyšší
pozice. Celá taktika totiž spočívá
v oslabení soupeřů vlastními hráči, nejnověji o tom přesvědčil Dan
Sobotka. Když už se zdálo, že Ústí
sahá po bodech, tak se nechal vyloučit, a bylo po starostech...
Jediným, kdo tuto taktiku nepochopil a v dresu soupeře či vedl až
příliš aktivně, byl Václav Meidl.
Proto se musel vrátit, aby svým
pravidelným bodováním nenadělal víc škody než užitku.

Roubík zlobil, body ale brali Jestřábi
HO ÚNL
¸67<75(1§5č
JES PV 3:4
Miroslav MAREŠ
– Hokej Ústí nad Labem:
„Měli jsme dobrý vstup do utkání a měli
jsme i pohyb. Poté jsme udělali několik
hrubých chyb, z čehož vyplynulo, že
jsme prohrávali 0:3. Následně jsme se
dostali do zápasu, vyrovnali jsme na 3:3,
ale bohužel přišlo oslabení, ve kterém
jsme inkasovali. S Prostějovem jsme bojovali, ale nevyšlo nám to. Myslím si, že
jsme v duelech se Šumperkem a Havířovem urazili hokejového boha.“

Kamil PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Vstoupili jsme do zápasu velmi dobře. Disciplinovanou hrou jsme se
dostali do vedení 3:0 a v tomto momentě jsme vypnuli a přestali hrát.
Ústí nad Labem se dostalo znovu do
hry, ale naštěstí jsme utkání v závěru
zvládli. Slovan dokázal využít dvě
přesilovky, což je velmi nepříjemné.“

na druhém místě mezi oddílovými
střelci, když lepší je jen Martin Novák.
Pohodlná cesta za třemi body ale velice záhy skončila. Ani ne o půldruhou
minutu později se po přesilovkovém
signálu a spolupráci s Roubíkem a Klozem trefil Tenkrát, předčasně se tak na
led mohl vrátit Mojžíš, jenž pykal za
krosček - 1:3. Uběhly další tři minuty
a bylo to už jen o branku. Při hře pět
na pět si elitní ústecké trio zopakovalo
spolupráci a Roubík načal třetí desítku
svých zásahů - 2:3. Domácí se začali o
to víc hnát za vyrovnáním a odměny
se dočkali v čase 53:42. Podruhé v
utkání se jim podařilo využít přesilovku, když obránce Pohl propálil úplně
vše - 3:3. Necelých sedm minut před
koncem základní hrací doby se tak začínalo znovu od nuly.

Utkání sledovalo celkem 621 fanoušků
včetně jednoho v hostujícím sektoru. A
právě tento věrný podporovatel se mohl
po předešlých minutách utrpení radovat
v úplném konci pětapadesáté minuty,
když i na druhé straně zaúřadoval zadák
Marek Drtina. ten již několikrát během
ročníku přesvědčil o tom, že má tvrdou
i přesnou ránu. Jako poslední to poznal
ústecký Jaroslav Soukup, jemuž puk proletěl až do sítě - 3:4. Domácí si ještě zkusili vzít oddechový čas, když inkasoval
Zadražil menší trest za vyhození puku
mimo hřiště, až tak hektický závěr se
ale nekonal, neboť brzy putoval za katr
také Sobotka. Přesto se v posledních
sekundách odhodlalo Ústí k power play,
v jejich poslední možnosti si ale Kloz na
Horčičku nepřišel a body tak putovaly
na Hanou.
(jim)

PROSTĚJOV První zářijový víkend příštího roku přinese Prostějovu velký sportovní svátek. Právě na střední Moravě se totiž v sobotu 3. a v neděli
4. září 2016 uskuteční VIII. všesportovní hry Svazu Dělnických tělovýchovných
jednot České republiky. Ty dosud poslední se konaly letos v polovině září
v Hradci Králové a do východních Čech se sjelo takřka tři sta padesát sportovců. Dá se tedy očekávat, že i na Hanou se sjede několik stovek zástupců ze
všech šestadvaceti domácích jednot. Soutěžit se bude v celkem deseti disciplínách určených pro děti a čtyřech vypsaných pro mládež. K lítosti prostějovské DTJ ale mezi nimi nefiguruje box, ten se totiž provozuje pouze na Hané...

více čtěte
na straně

První změny v kádru eskáčka známy

„Benzin“ se bude loučit BUREŠE NAHRADÍ NEORAL!

zjistili jsme

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Svěřenci Kamila Přecechtěla se zřejmě rozhodli, že nebudou diváky nudit jednotvárným průběhem zápasu,
kdy je od počátku až do konce jasné,
jak to nakonec dopadne, ale místo
toho vsadí na atraktivní podívanou
plnou zvratů a překvapení. Platilo to
o předminulém víkendu proti Jihlavě a bylo tomu tak i při úterní předehrávce na půdě Ústí nad Labem. Při
ní vedli hokejisté Prostějova na ledě
celku ze severozápadních Čech již o
tři branky, přesto ještě stihli o celý
svůj náskok přijít a rozuzlení přinesly až závěrečné minuty.
Tento duel šestatřicátého kola první
ligy se měl podle původního rozpisu
objevit na programu až ve středu 30.
prosince, na přání soupeře se ale uskutečnilo ještě týden před vánočními
svátky. Hosty ale tento přesun trápit nemusel, odměnou za dlouhé trmácení se
přes velkou část republiky jim byl předčasný ježíšek v podobě všech tří bodů.
Takové venkovní vítězství se Jestřábům
podařilo naposledy před více než devíti
roky - v říjnu 2006.
Očekával se mimo jiné velký souboj
obou elitních útočných formací, jimž
se poslední dobou velice daří, a skutečně tomu tak bylo. A opět nastalo jejich

ČERNÉHO

„DĚLNICKOU OLYMPIÁDU“!

Foto: archív Večerníku

velké představení. Domácí Tenkrát,
Roubík, Kloz byli u všech branek svého mužstva a dohromady pobrali osm
bodů za 2+6, ani hostující trio Cetkovský, Dragoun, Venkrbec se ale nenechalo zahanbit a v tomto minisouboji
přidalo šest bodů za dvě branky a čtyři
přihrávky.
Po celé střetnutí si domácí udržovali
mírnou střeleckou převahu, góly však
zpočátku sázeli pouze hosté. Hned v
závěru šesté minuty se od mantinelu prosmýkl Krejčík, svou přihrávku
adresoval Illéšovi a mladý útočník se
po zakončení do odkryté brány mohl
radovat ze své šesté trefy v tomto prvoligovém ročníku - 0:1. První dvě
oslabení se Jestřábům pozornou hrou
podařilo přežít. Byť tedy na počet střel
prohrávali 8:14, v té nejpodstatnější
statistice byli po úvodní části o branku
napřed. Poté se vylučovalo i na druhé
straně, když se provinil exprostějovský
Sobotka, hosté se ale prosadili opět až
za plného počtu hráčů. Dragoun vybídl Venkrbce a spolupráce ve formě
hrajících forvardů skončila další střelou do prázdné kasy a zvýšením na
0:2. A nebylo to ještě vše, vydařený
úsek završil těsně po přehoupnutí duelu do své druhé poloviny opět Venkrbec. Krátce po ubránění již třetí početní nevýhody se vytáhlý forvard dostal
do úniku a podruhé v utkání skóroval
- 0:3. Celkově devátou brankou dopřál svému celku na první pohled pohodové vedení a navíc se osamostatnil
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BOXEŘI BUDOU V PROSTĚJOVĚ POŘÁDAT

ZJISTILI
JSME ...

elektronická tužka

Premiérová sezóna od postupu do
první ligy se v Prostějově nevyvíjela dobře a bylo z toho drama až do
posledních kol. Již tehdy se dlouze
diskutovalo o desítkách hráčů, kteří se protočili ve zdejší šatně, proč
jich bylo tolik. Při zpětném pohledu na tehdejší situaci a současnou
tabulku je ale zjevné, že to byl od
klubového vedení geniální a dobře
promyšlený tah hodný šachových
velmistrů.
Přesun hokejistů mezi oddíly
není ničím výjimečným, ale víceméně každodenní realitou. A právě toho se rozhodli využít na Hané.
Loni tedy oslovili maximální
počet lidí, které zvládl ufinancovat tehdejší rozpočet, a úkol byl
jasný - získat si je trvale na svou
stranu, ať už budou hrát kdekoliv. Zpočátku to byla velice
nákladná záležitost s nejistými
výsledky, nyní už ale nese první
ovoce.

Pondělí 21. prosince 2015
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PROSTĚJOV Před nejbližším
domácím utkáním proti Litoměřicím dojde k příjemné oficialitě.
Nestane-li se totiž něco neočekávaného, nastane totiž právě v pondělí
28. prosince ta pravá chvíle na slavnostní uzavření hráčské kariéry
Michala Černého a poděkování
mu za dlouholetou práci, kterou
v Prostějově odvedl.
„Pracujeme na tom. Michal se tomu
zatím brání, ale my ho postavíme
před hotovou věc,“ usmíval se sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal.
A proč padla volba právě na poslední duel tohoto kalendářního roku?
„Chtěli bychom tak učinit před nějakým zápasem, kde počítáme, že přijde větší počet diváků. A to by mělo
být teď na Litoměřice,“ vysvětlil.
Zdá se tak, že tři měsíce po Lukáši

www.vecernikpv.cz

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Dubovi se velké pocty dočká také
další místní legenda, která v uplynulém ročníku opustila kolotoč nejvyšších hokejových soutěží a od léta
je součástí stávajícího realizačního
týmu.
Dvaačtyřicetiletý útočník odehrál za
svou bohatou kariéru více než dvě stě
extraligových a téměř sedm set prvoligových zápasů, další stopadesátku
soubojů přidal ve druhé lize. V dresu
Olomouce se stal českým mistrem
a nejvyšší soutěž hrál také za Vítkovice, Karlovy Vary, Zlín, Znojmo
a Havířov, Jestřábům pomohl před
necelými dvěma lety zpět do první
ligy. Prosadil se i na mezinárodním
poli, má doma bronz ze světového
šampionátu hráčů do dvaceti let a zlato z mistrovství Evropy hokejistů do
osmnácti let.
Reakci Michala Černého se Večerníku přes veškerou snahu do uzávěrky
nepodařilo získat. Přineseme ji tak až
v příštím vydání.
(jim)

PROSTĚJOV V uplynulém týdnu dokončil generální manažer
a trenér třetiligového týmu 1.SK
Prostějov František Jura individuální pohovory s jednotlivými
hráči. Výsledkem jsou dva odchody z úspěšného kádru. V jarní
části se už na trávníku neobjeví
obránce Pavel Krejčíř a zkušený
brankář Tomáš Bureš. Místo něj
přijde mezi tři tyče prostějovský
odchovanec Dominik Neoral!
„Pavel byl po celou dobu svého angažmá v Prostějově hráčem Horníční poža
ho Štěpánova, jehož finanční
požadůvodnil
davky neúměrně rostly,“ zdůvodnil
ura. „Byl
Krejčířův konec v týmu Jura.
odů. Tím
to samozřejmě jeden z důvodů.
druhým je, že chceme dát na levém
šim mlamístě obrany příležitost našim
nto post
dým hráčům, adeptů na tento
mu.
je hodně,“ dodal lodivod týmu.
Po několika letech také dojde ke
e. Vzhlezměně brankářské dvojice.
nostem v
dem k pracovním povinnostem
ází dlourodinném podniku odchází
mi tyčemi
holetá jednička mezi třemi
dcházejíTomáš Bureš. „Oběma odcházejíěkovat za
cím hráčům je třeba poděkovat
silí, které
příkladnou spolupráci a úsilí,
rých vývěnovali ve prospěch dobrých
sledků týmu,“ ocenil trenér Jura.
Ze dvou příchozích posil je zatím
oficiálně známa jedna a jdee právě o
vili jsme
nového gólmana. „Domluvili
se na návratu Dominika Neorala,
ající podkterý za sebou má vynikající
erově vyzim, když v divizním Přerově
m kontem
chytal devět zápasů s čistým

TO JE JÍZDA!
Před časem jsem na tomto místě už jednou chválil
prostějovské basketbalisty za to, jak dobře překonali
špatný vstup do letošní sezóny a z posledního místa
NBL vyšplhali do horní poloviny tabulky. Od té doby
však Orli své konání povýšili na ještě vyšší kvalitativní
úroveň.
Nebýt poněkud smolně inkasované trojky v poslední vteřině vypjaté bitvy s Děčínem, která znamenala
krutou porážku, vyhrál by mužský tým ARIETE
momentálně již čtrnáct utkání v řadě za sebou! A to
je vítězná šňůra na poměry českého basketbalu vskutku famózní, pokud zrovna nejste Nymburk. Byť
tuhle sérii přetnul Bosák jednou šťastně trefenou
střelou a v reálu tedy vlastně neexistuje.
Každopádně není sporu o tom, že mančaft BK znovu
- stejně jako v minulých letech - odvádí super práci
a vzhledem k papírové kvalitě svého kádru jede na víc
než sto procent. Což je v mých očích především zásluha dlouhodobého koncepčního působení kouče
Zbyňka Cholevy. Podívejte se na Pardubice, jak
s řadou loňských hráčů Prostějova v sestavě tápou.
Zatímco Cholevův vynuceně obměněný kolektiv po
nezbytném úvodním sladění opět šlape. Bravo!

a stal se nejlepším brankářem
celé moravské skupiny,“
představil v krátkosti
nového gólmana
kouč. Neoral je
prostějovským
odchovancem,
kde hrál od žákovských kategorií, dozónu určím pořadí gólmanů,“
rost absolvoval v olomoucké Sigmě. nechal se na toto téma slyšet Jura.
Do svých čtyřiadvaceti let už stihl
(tok)
ubů, chytal
vystřídat hezkou řádku klubů,
rokovicích
v Kralicích, divizních Otrokovicích
a Přerově, třetí ligu okusil v Hulíně.
jedniččka? „Roz„Roz
A kdo bude na jaře jednička?
hodne se podle výkonů v přípravě.
Nikdo nepřichází automaticky jako
dvojka, oba
budou mít
stejnou šanci. Po generálce na se-
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MAJSTRŠTYK
Hráči Ariete se nenechali vykolejit
nedávnou smolnou porážkou od Děčína, v minulém týdnu zvládli velké
bitvy s Opavou i Kolínem a vyhráli
třináct z posledních čtrnácti mačů. To
je řadí hned za Děčín a Nymburk.
DEBAKL
Prostějovské basketbalistky postihla
P
ssilná marodka a výsledkem byly porrážky v Příboru i Havířově, což znam
mená komplikaci v boji o nejlepší
ččtyřku. Juniorky dokonce musely
ddvě svá utkání odložit na nový rok.
ČÍSLO VEČERNÍKU

1043

L
Luboš
Horčička se jako první prvolligový gólman dostal v této sezoně
přes tisícovku zákroků a také díky
p
ttomu pomohl Jestřábům k dalším
d
dvěma výhrám a sobě k třetímu čisttému kontu.
VÝROK VEČERNÍKU

„NEJVĚTŠÍM
KONKURENTEM
PETRY JE POUZE
Zatímco dvojice Bureš-Krejčí odchází, Dominik Neoral (na snímku ve výřezu) je
novou tváří 1.SK Prostějov.
Koláž Večerníku

NA VRCHOLU
Poněkud ve stínu téměř desetiletého kralování prostějovských volejbalistek české ženské scéně zůstává, že na
absolutní špici tuzemska se v posledních letech propracovaly také mládežnice VK AGEL. Přitom podobné
kralování všem věkovým kategoriím zvládá kromě volejbalu už pouze jediný další místní sport: samozřejmě
tenis. Ostatní mají k národní dominanci daleko.
Pod vysokou sítí aktuálně platí, že juniorky „vékáčka“
vedou extraligovou skupinu B a reálně mohou útočit
na titul, kadetky rovněž sahají po prvenství v základní části a přes omlazení mančaftu nemusí zůstat bez
medaile. Dost brzy tím vyvracejí některé názory,
že současná generace talentovaných Agelek byla
výjimečná a jakmile odroste, vrátí se zdejší mládí do
průměru. Ostatně i momentální zlepšování starších
žákyň do téhle teorie nějak nezapadá.
Podobně jako u mužského basketbalu zaslouží absolutorium jedna konkrétní osoba: šéftrenér mládeže
VK Jaroslav Matěj. Pochopitelně s podporou mnoha
kolegů a kolegyň vybudoval za rekordně krátkou
dobu tak výborně fungující systém, že například
vyhlášená bašta Brno teď zůstává viditelně pozadu.
Též v tomto případě klobouk dolů!

POD STROMEČKEM

Ano, už je to zase tady. Čas letí jako bláznivý
a v nekončícím koloběhu různých, zdaleka nejen sportovních událostí rychle přilétl konec
kalendářního roku. A s ním vánoční čas, který
snad nikoho z nás nenechává chladným, ač jistě
v různých ohledech a z jiných důvodů.
Někdo nezadržitelně podléhá nákupní mánii, tím
pádem i nervozitě ze strachu všechno včas sehnat
a stihnout, což spolehlivě ničí sváteční náladu. Jiný
se dokáže takovému honivému běsnění zdárně
vyhnout a vychutnat si sladké chvíle blížící se
krásy, byť takových stoprocentně užívajících si lidí
v dnešní uspěchané době asi není mnoho. Další
sorta lidí - a patrně většinová - pak osciluje na
hraně obou předchozích skupin. Tu sklouzne do
první, tam do druhé, podle situace.
V každém případě úplně všem přeji, ať pod
stromečkem najdou alespoň něco z toho, co si nejvíc přejí, a třeba i něco navíc, o čem ani nesnili.
Z mého pohledu jsou stěžejní klid, spokojenost, občas
troška štěstí. A hlavně zdraví, bez kterého všechno ostatní ztrácí význam. Pro sportovce i nesportovce. Tak
buďte fit a pamatujte: Večerník je s vámi!

ONA SAMA...“
Šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek se výstižně ohlédl za rokem
nejlepší české hráčky
KOMETA VEČERNÍKU

MICHAL
DRAGOUN
Dvaatřicetiletý útočník dokázal
bodovat již osmkrát v řad
řadě a svými
přihrávkam
přihrávkami pomohl k dalším
da
dvěma vítězstvím,
v
oodměnou
m
mu je i pozzvánka do
SSparty, za
níž oden
hhraje oba
vván o č ní
so
souboje.
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Miroslavem Černoškem nejen o prostějovském sportu...

kého tenisu hodně důležité, skoro nikdo
nepřispívá. Všechno hradíme sami a z ITF
nám nikdo už nedává ani cent...“
ƔƔ Souvisí tato skutečnost se změnou
na pozici prezidenta ITF, kdy Francesca Ricci Bittiho vystřídal Američan
David Haggerty?
„Vůbec ne. ITF nás vyhodnotila jako
nejlepšího pořadatele Davis Cupu i Fed
Cupu, z tohoto pohledu je naše pozice
prostřednictvím České sportovní výborná. S panem Haggertym jsme v Praze při
finále Poháru federace hovořili a myslím,
že v komunikaci nebudeme mít problém.
Jde skutečně čistě jen o podmínky, kdy
musíme být v současné době dvojnásobně obezřetní.“
ƔƔ Klíčovým odvětvím ve vašem portfoliu nadále zůstává tenis. Jak vidíte
jeho současnou situaci v České republice?
„Ano, i vzhledem k místu, kde sídlíme
a pohybujeme se, je pro nás tenis pořád
sportem číslo jedna. Jak už bylo zmíněno,
v ženské části je velice silná základna, kdy se
na zkušené Kvitovou se Šafářovou a Strýcovou tlačí Plíšková i dravé mládí Smitková a Siniaková. Velký talent prokazuje
i další hráčka, která patří do mého impéria,
Markéta Vondroušová. Ta je momentálně
mezi trojicí nejlepších juniorek na světě
do šestnácti let. Marketingově s ní mám
podepsanou smlouvu na více než deset
roků. Takový tým má před sebou potencionální možnost udržet se ve světové špičce
po několik dalších let. U mužů je situace
podstatně složitější. Bez Tomáše Berdycha
jsme byli na hranici vypadnutí ze Světové
skupiny a těžko čekat, že do budoucna
tomu bude jinak. Pozitivum slibuje letošní daviscupová vystoupení Adama Pavláska, u
něhož se však pořád nedaří
to proklouznutí do první
světové stovky. A když to porovnám s jeho předchůdci,
byl u nich progres výraznější. Přitom moc bychom potřebovali, aby se Adam mezi
elitu dostal. Trio Štěpánek,
Berdych, Rosol není
vzhledem ke

Sport a zdraví - to jde dohromady! V dnešní uspěchané
době, kdy se většinou každý honí od rána do večera,
aby zajistil rodinu, zbývá
na sportování málo času.
Pravidelným pohybem si
však můžete jen pomoci.
Není lepšího pocitu, než
když si po společně strávených chvilkách sportování
s kamarády vlezete do sprchy a spláchnete ze sebe
celodenní starosti. Možnosti
vyžití na Prostějovsku jsou
opravdu různorodé. Proto
obzvlášť v tomto předvánočním čase pro vás
Večerník připravil tématickou stranu tohoto zaměření
a alespoň v malé míře představit pár míst, která by stála
za návštěvu. Novinkou je
například golfový simulátor,
na kterém se může vyřádit
opravdu každý.
Texty připravil:
Zdeněk Vysloužil

Zajímavým zpestřením mohou být například kuželky či stále populárnější bowling.

Foto: Zdeněk Vysloužil

Vánoční svátky nejsou jen a pouze o přejídání...

KALORIE LZE SPÁLIT I SPORTOVNÍ AKTIVITOU!
Různorodá nabídka. Region
Prostějovska nabízí celou řadu
sportovního vyžití. V dnešní tématické straně se zaměříme na
halové sporty, neboť právě v zimních měsících je přece jenom využití venkovních areálů poněkud
omezené. Každý alespoň trochu
sportovně založený člověk jistě
nepohrdne možností jít si s partou kamarádů v době vánočních
svátků trochu protáhnout tělo.
Nejširší nabídku nabízí logicky samotný Prostějov. Téměř každá základní škola v současnosti disponuje solidně vybavenou tělocvičnou,
kterou nezřídka v podvečerních
a večerních hodinách může využívat
i veřejnost. Vůbec největší sportovní
halou je nedávno rekonstruovaná
RG a ZŠ ve Studentské ulici, známá
jako ‚Chorázka´. Rozměry hřiště do-

volují hrát házenou, malou kopanou
nebo florbal i na mistrovské úrovni.
Nadstandardní výbavu, i když menších rozměrů, má i školní tělocvična
ZŠ v ulici Melantrichova, která je
sice určena především gymnastice,
ale mohou se v ní provozovat i míčové hry. Vyznavači košíkové, nebo
chcete-li basketbalu, mají zase své
útočiště na ZŠ v ulici Dr. Horáka,
volejbal se hraje na ZŠ v Palackého třídě, všesportovní rozmanitost
naleznete i v tělocvičně ZŠ v ulici
E. Valenty. Hojně využívaná je i tělocvična s posilovnou v areálu fotbalového SCM. Hrací plochu menších
rozměrů využívají rekreační hráči
florbalu nebo malé kopané. Všeobecně platí, že pokud máte ve svém
okolí nějakou školu ať už základní,
nebo střední, většinou se lze dohodnout na možnosti pronájmu.

Zajímavým zpestřením mohou být
například i kuželky. V Prostějově
je k dispozici čtyřdráhová kuželna
v Krasické ulici.
Mimo okresní město se také nachází
dostatečné množství sportovních
hal. Hned dvě z nich mají standardní
rozměry umožňující hrát mistrovská
utkání například v házené, malém
fotbalu nebo florbalu. Veřejnosti je
asi nejvíce v povědomí sportovní
hala v Kostelci na Hané. Zahrát si
v ní lze kromě drtivé většiny halových
sportů například i tenis. Dostatečné
množství šaten a odpovídající sociální vybavení umožňuje i pořádání nejrůznějších turnajů. V těsné blízkosti
haly najdete i restauraci s celodenním
provozem a fungující kuchyní.
Krásné zázemí nabízí i nedávno zkolaudovaná hala Suprovka v Němčicích
nad Hanou. Hrací plocha o rozměrech

41x20 metrů je dostatečná pro provozování veškerých halových sportů. Pro
sportovce jsou k dispozici čtyři šatny
plus samostatné pro rozhodčí. Předností této haly je i certifikovaný kurt na
squash a solidně vybavená posilovna.
Další halou, ve které si lze dobře zasportovat, je Sportovní hala Nezamyslice. Hrací plocha má sice o něco menší
rozměry, ale na rekreační hraní fotbalu,
florbalu a dalších týmových sportů
plně dostačující.
Na severu regionu lze využít například sportovní halu v Přemyslovicích,
která je určena pro široké spektrum
sportů: sálová kopaná, volejbal, nohejbal, házená, basketbal, tenis, florbal.
Délka hrací plochy je 35 metrů, šířka
16,5 metru. Vyhledávaným útočištěm je i hala Sport Klub Hvozd. Nabízí možnost zahrát si squash nebo
stolní tenis, velmi dobře je vybaveno

i fitness centrum. Kvalitním povrchem
se pak může pyšnit i hala v Klenovicích na Hané, kterou provozuje obec.
Víceúčelová hala má hrací plochu
o rozměrech 26x14 metrů a lze v ní
hrát například badminton, florbal, volejbal, nohejbal nebo basket.
Obecně ale platí, že pokud má zájem
někdo sportovat, možností se najde
spousta - stačí jen chtít! Vedle výše
zmíněných specializovaných sportovních hal najdete v téměř každé
obci sokolovnu. Právě sokolovny
jsou vedle kulturního i centrem
sportovního dění každé vesnice.
Takže pokud si chcete udržet fyzickou kondici i přes svátky, stačí
se domluvit s kamarády a hurá na
palubovky. Jak Večerník zjistil,
s výjimkou 24., 25. i 31. prosince
a 1. ledna 2016, je drtivá většina
hal a tělocvičen v plném provozu!

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN,
MÍT OBLÍBENÉ NOVINY AŽ DO DOMU,
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svému věku zárukou dlouhodobé budoucnosti v daviscupovém
týmu. Nehledě na
to, že sami hráči
uvažují, proč jej
ve své situaci ještě hrát. Mimo to
nám pak zůstává
už jen Jirka Veselý, čímž jsme na
hranici možností.
Z mladých slibuje naději snad jen
šestnáctiletý Patrik Rikl, syn bývalého reprezentanta
Davida...“
ƔƔ Takže Česku reálně
hrozí sestup ze Světové
skupiny Davisova poháru?
„Vzhledem k tomu, že s Tomášem jsme dohodnuti

na účasti jak v prvním kole, tak bude hrát
i případný souboj o záchranu, jsme schopni účast v elitní skupině v příštím roce udržet. Jak to ale bude dál, nedokážu předpovědět.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete tak velký výkonnostní rozdíl v kvantitě mezi mužským
a ženským tenisem?
„Neviděl bych chybu v koncepční práci,
ale spíše jde o generační mezník. Je to přirozená sinusoida. Byly doby, kdy jsme na
tom v ženském Fed Cupu byli daleko hůře,
dnes je to obrácené. Ono chtít, aby desetimilionová země produkovala každý rok
další a další hráče pro světovou dvacítku,
ne-li desítku, je prakticky nemožné. Vždyť
se podívejte, jaký dlouhodobý problém
má Velká Británie, Spojené státy americké
či Rusko. Jsou to velké země a s počtem
hráčů v užší světové špičce jsou na tom hůř
než my... Zkrátka, jsou okamžiky a ročníky,
kdy to přichází více v mužích a obráceně.“
ƔƔ Pojďme na jednotlivé opory TK
AGROFERT podrobněji. Tomáš Berdych opět skončil mezi nejlepší šesticí...
„Tomášovy výsledky jsou českými médii
do určité míry podceňovány. Vzhledem
k tomu, jak je tenis globálním sportem, být
sedm let za sebou hráčem první světové
desítky, je neskutečný úspěch. Podívejte
se, jak je na tom Raonic či třeba Dimitrov,
kteří byli považováni za největší talenty
a dnes jsou mimo desítku. V porovnání
s ostatními individuálními odvětvími je
tenisová konkurence a obecně náročnost
při vší úctě ke všem podstatně větší. Tomáš
dělá všechno pro to, aby se v nejužší špičce
udržel, jeho snem je vyhrát grandslamový
turnaj a věřím, že se mu to podaří.“

ƔƔ Petra Kvitová?
„Jde o naprosto specifický talent, který je
schopen porazit každého, ale také s každým prohrát. V okruhu svých přátel
s oblibou říkám, že největším nepřítelem
a konkurentem Petry je pouze ona sama.
(lehký úsměv) To, že se drží v první světové desítce, vyhrála velké turnaje a byla ve
finále Masters, potvrzuje, že Petra má své
hranice velmi vysoko.“
ƔƔ Skvělý rok prožila Lucie Šafářová...
„Má za sebou bezesporu nejlepší sezónu
v kariéře. Jediným jejím problémem je
zdraví, s nímž v posledních měsících bojuje. Možná k tomu dopomáhá náročná
kombinace singla a debla, neboť Lucka
není vysloveně fyzicky silná. Myslím, že ve
druhé polovině sezóny dojela na úspěch
z Paříže, kde musela jako jediná na světě sehrát třináct zápasů na antuce, na kondičně
velice náročném povrchu. Tento fakt se na
ní podepsal. Zdálo se, že je bez energie.“
ƔƔ Jak očekávání naplňuje Jiří Veselý?
„Poté, co velice rychle pronikl do první
stovky a usadil se v padesátce, od něj možná leckdo čekal daleko víc. Avšak navážu
na předchozí slovo o masovosti a být na
hranici čtyřicítky ve světě je úžasná výkonnost. Osobně u Jirky postrádám jedinou
věc - důrazný úder, který by ukončil výměnu. On skvěle odservíruje, míč spadne na
lajnu, Jirka míček vrátí a na každý fiftýn se
pak šíleně nadře. Uvidíme, jak to bude dál.
Nevím, jestli to trefil s koučem Simonem,
v každém případě jeho nový trenér Tomáš
Krupa je velmi zkušený a pomůže mu.“

zích... Zjišťujeme například, že i když se
nám podařilo získat vynikající Kubánku,
tak je to pořád málo. Máme tým, který bez
problémů vyhraje extraligu i Český pohár,
ale dostat se do Final Four v Lize mistryň
je nesmírně obtížné. Uvedu jedno číslo.
Když zde hrál turecký mistr a nejlepší klub

“

s rozpočtem, který je asi pětinový oproti
minulosti, a přitom se pořád pohybují na
druhém či třetím místě nejvyšší soutěže
mužů! Mládežnické celky si taktéž vedou
výborně a ve větší míře se účastní mistrovství republiky jednotlivých kategorií. Zde
je vidět dlouhodobá práce Petera Bálinta.

3RXzLMLFLW½WG½QVNÅKRI\]LND1LHOVH%RKUD
NWHUÙÔÉNDOzHVYÈWMHQDSOQÈQGYÈPD
velièinami - kyslíkem a hloupostí. A mám
SRFLWzHYSURVWÈMRYVNÅP]DVWXSLWHOVWYX
WRKRN\VOÉNXÄÉPG½OYÉFXEÙY½
o politické situaci ve městě

světa Fenerbahce Istanbul, tak dvě nejlepší
hráčky braly tolik, co je rozpočet volejbalového klubu! A takovou extrémní cestou
rozhodně jít nemůžeme a nepůjdeme.“
ƔƔ Připomíná vám to situaci zpřed několika lety, kdy na podobném rozcestí
stál prostějovský basketbal?
„Pouze zdánlivě. Ono to není až tak identické. Basketbal chtěl dosáhnout toho, že
porazí Nymburk a bude poprvé mistrem
republiky.Osobnějsemalevždyckytvrdil,
že je přínosnější být nejlepší na Moravě
a Nymburk nevnímat. Ten se totiž eko-

Předchozí vedení si myslelo, že se to nedá
zvládnout a zvládlo se to. Z tohoto pohledu jde o úžasný počin. Basketbalu nadále
pomáháme, v portfoliu jejich partnerů
jsou firmy TK PLUS i Česká sportovní.“
ƔƔ Podobná otázka míří i na 1. SK Prostějov...
„Co se týká fotbalu, zdejší tým dosáhl opět
na přední pozice třetí ligy, dokonce skončil o jednu branku druhý, přičemž celý
podzim tabulku vedl, což je chvályhodný
úspěch. Obzvlášť proto, že zmizela doba,
kdy nás fotbalově držely hvězdy z Prahy.

„Řekl bych, že TK PLUS není ve šp
atné
finanční kondici, ale doby, kdy se pr
ostředky
skládaly snadněji, jsou už nenávrat
ně pryč.
V letošním roce jsme se chvilkami
trápili
a určitě poklesli v obratu.“

ƔƔ Když jsme u osobních trenérů. Konzultují s vámi hráči a
hráčky jejich výběr?
„V tomto věku už určitě ne.
Jsem u toho, když se věci
konzultují, poté se k změně
vyjádřím, ale je nutné si
uvědomit, že trenéři jsou
zaměstnanci hráčů či
hráček, nikoliv Mirka
Černoška nebo TK
PLUS. Rozhodnutí je
tak svébytně na nich.
V případě Jirky Veselého byla před rokem
škoda, že se Berdych
rozešel s Krupou
a Jirka se jen týden
před tím dohodl
se Simonem. Jsem
přesvědčen, že by
prožil jiný rok...“
ƔƔ Aktivní jste
také na scéně kolektivních sportů...
„Vysloveně v portfoliu máme v TK
PLUS pouze ženský volejbal. Jsme
nesmírně spokojení
a šťastní, že jsme výrazně poskočili v úspěších v mládežnických
kategoriích. Obzvlášť při
vědomí, že před osmi lety
tady žádné družstvo žákyň
a dorostenek nebylo. Dnes
už hrajeme o tituly a získáváme je. (úsměv) Co se týká
prvního družstva, pořád
stojí před námi otázka, do
jaké míry se upínat k velkému úspěchu v Evropě.
Ten je o hrozně drahých
(QVQèGUM¾URQTVQXPÊ2CXGN.GDGFC
hráčkách a moc peně-

„Odpovím otevřeně a upřímně. Mě šéf
českého svazu Miroslav Pelta, který je
mým přítelem, tlačí k tomu, aby Prostějov
hrál na postup a postoupil! Přece jenom
je zde region s fotbalovou tradicí a druhou ligu by si naše město určitě zasloužilo.
Vedení oddílu jsem řekl, že jim v tom ma-

nomicky pohybuje na zcela jiné úrovni.
Ve volejbalu jsme i s menším rozpočtem,
než máme teď, schopní vyhrát extraligu. Problém ale je, jestli se orientovat na
takzvanou velkou Evropu, kterou tvoří
nejlepší kluby celého světa a mají střízlivým odhadem čtyřikrát až pětkrát větší
rozpočty. A na to ani nemáme. Už nějakou dobu si tak pokládáme otázku, jestli
Champions League brát jako alfu a omegu veškerého úspěchu. Musím také souhlasit s tím, že tak neskutečná smůla, která
se VK AGEL pravidelně drží při losu
Ligy mistryň, se jen tak nevidí. Například
letošní rozložení je děsivé a de facto nás
odepsalo ještě dřív, než se začalo hrát. Je
to až psychicky obtížné...“
ƔƔ Třeba se blíží rok, kdy to „Paní štěstěna“ Prostějovu vrátí a vy si vše vyberete mimořádným úspěchem...
„Koeficientem bychom si mohli v budoucnu polepšit, ale už loni jsem si myslel,
že se to nemůže stát. A vidíte, stalo se... Proto v tuto chvíli těžko říkat nějaké plány do
dalších let.“
ƔƔ Je v ohrožení i celý prostějovský volejbalový projekt?
„S klidem na srdci říkám, že nikoliv. Stejně
jako u basketbalu a fotbalu, tak u volejbalu
především se podařilo nesmírně zkvalitnit
mládežnickou základnu, z níž může klub
v budoucnu těžit. A ať je to jakkoliv, tak
není žádnou prázdnou frází, že mladí potřebují své vzory vidět nablízku. Když ty
holky vidí světové hráčky Vargas, Jášovou
či Markevich nejen při zápasech, ale i v tréninku, jde o obrovskou devízu do jejich
kariéry. Z tohoto pohledu bych řekl, že
volejbal stojí na silných nohách.“
ƔƔ Zmínili jsme basketbal. Jaký je váš
momentální vztah k Orlům?
„Myslím si, že basketbal v Prostějově jde
výtečnou cestou. Musím složit hold Ivanu Pospíšilovi a Michalu Müllerovi, jak
se o chod celého oddílu starají. Hrají to

Dnes z nich zůstal už jen Lukáš Zelenka,
kolem něhož se rekrutuje většina prostějovských odchovanců. Tím se může pochlubit málokterý tým ze třetí, či dokonce
druhé ligy. Franta Jura s Petrem Langrem
odvádějí skvělou práci, přičemž TK PLUS
se jim snaží pomáhat v otázce partnerů či
v působení některých hráčů.“
ƔƔ Večerník jako první přinesl zprávu
o tom, že eskáčko se v jarní části MSFL
bude snažit o postup do druhé ligy.
Schvalujete tuto myšlenku?

ximálně pomůžu, ale rozhodně ani tak nebudeme marketingovou agenturou, která
fotbal bude táhnout na svých bedrech. Ta
přímá zodpovědnost je na nich, musí jít
svojí cestou. Oni musí pracovat s městem
i Olomouckým krajem, už jen počet dětí,
který je nejvyšší ze všech klubů, by stál za
zvýšené prostředky, než se 1.SK momentálně dostávají. V každém případě ano, je
zde změna strategie, a zatímco dříve touha po postupu nebyla, dnes se myšlence
nebráníme. Když to přijde, tak to přijde...“
(úsměv)
ƔƔ Chystáte v této souvislosti příchod
nějakého známého hráče?
„Určitě ne. Myslím, že cesta, kdy jsme
průkopnicky zdolávali zavřené dveře po
pauze seniorského fotbalu na odpovídající úrovni, už je za námi. Ta doba skončila.
Tehdy jsme se potřebovali někam dostat,
chtěli jsme přilákat diváky, ale současně
jsme říkali, že strategií je postupné zapracování místních odchovanců, což se
podařilo na jedničku. Dnes je jejich řada
v týmu, jsou v záloze další jako třeba talentovaný David Píchal, syn mojí manželky,
a to je přesně ten hlavní účel, proč místní
fotbal podporovat.“
ƔƔ Závěrem jednu vánoční otázku –
máte v této sváteční době nějaké osobní
přání či sen?
„Kromě zdraví pro své blízké a pro sebe
bych si moc přál, aby v české společnosti ubylo závistivců a nepřejících lidí.
Pravidelně ve světě sportu a kultury
ukazujeme, že jsme schopný národ, bohužel, jsou tací, kteří tento obrázek chtějí
kazit... A osobní přání? Chodím se dívat
na svého vnuka, který hraje basketbal,
a mám z něj radost. Přeji si, aby mu to
šlo!“ (úsměv)

vizitka
MIROSLAV ČERNOŠEK
✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal někdejší
profesionální tenistku Petru Langrovou
✓ z předchozího svazku má dvě dcery a čtyři
vnoučata
✓ ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr.,
v roce 2010 pak zakončil studium Ph.D., vystudoval divadlo, literaturu
a film
✓ podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal
s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví
✓ je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která
nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj UniCredit Czech Open, kromě TK Agrofert je v Prostějově pod
hlavičkou TK PLUS také volejbalový oddíl VK Agel, marketingově se
podílí také na chodu fotbalového oddílu 1.SK Prostějov a Ariete Prostějov.
Je také autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr
Team
✓ spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými
hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného, Jakuba Voráčka, ale
také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, či lyžařky Strachové
a veslařky Knapkové
✓ dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a jeho firma realizovala například basketbalové Final Four a otevírací zápas NHL
v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě. Společnost se
stará také o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup, se
kterými nyní dosahuje historických triumfů
zajímavost: dlouhodobě přednášel sportovní marketing na Fakultě
tělesné kultury UP Olomouc, poslední roky na Fakultě sportovních
studií v Brně
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„DOMINANTNÍ PROJEKTY JSME ZVLÁDLI EXCELENTNĚ!“ &
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OCENILA EXPERTY: NEJLEPŠÍ TIPÉŘI
SI ROZEBRALI CENY ZA DVACET TISÍC!

Velké exkluzivní povídání s uznávaným bossem marketingu
PROSTĚJOV Stalo se již příjemnou tradicí, že v posledních dnech roku
Večerník zasedá ke stolu se šéfem marketingových společností TK PLUS
a Česká sportovní, abychom se společně ohlédli za uplynulými dvanácti
měsíci, které byly na události nejen v tuzemském sportu opět velice bohaté. A sedmašedesátiletý Prostějovan Miroslav Černošek byl u většiny z nich.
Ostatně ne náhodou jej server neovlivni.cz označil za třetího nejvlivnějšího
muže českého sportu za Miroslavy Janstou a Peltou! Za sebou nechal například miliardáře Daniela Křetínského či plejádu nejvyšších politických
činitelů. Černošek si také rád plní sny, což se mu za více jak dvacetiletou
dráhu uznávaného bosse sportovního marketingu skutečně daří. Jedním
takovým je i plánovaná výstavba Národního olympijského centra, které má
vyrůst v areálu Za Kosteleckou ulicí. Je také šéfem prostějovského tenisového klubu, který právě dnes hraje finále extraligy smíšených družstev, v níž
obhajuje celkově už dvanáctý titul! Tentokrát jsme hovořili nejen o místním
sportu, ale také o politické situaci v Prostějově i ve světě...
ƔƔ Když jsme u ekonomiky, jak jste si
v rámci exkluzivního
letos vedli po stránce čísel?
interview
„Řekl bych, že TK PLUS není ve špatné
pro Večerník se ptal
finanční kondici, ale doby, kdy se prostředPetr
ky skládaly snadněji, jsou nenávratně pryč.
Určitě jsme poklesli v obratu. Jednak z důKOZÁK
vodu, že jsme některé akce zrušili, současƔƔ Končí nám rok 2015. Jaký byl z po- ně vše navíc ovlivňuje situace v české ekohledu marketingové společnosti TK nomice, která je taková, jaká je... Především
PLUS?
stavební průmysl doznal v poli marketingu
„Rozhovory koncem roku jsou pro mě výrazných změn, což nás svým způsobem
v jedné věci velice náročné. Byť nechci pů- zasáhlo. Momentálně jsme schopni bez
sobit nabubřele, či jako člověk, který v sobě velkých problémů pokrýt stěžejní akce, ale
nemá dost sebekritiky, musím velice rád provozní náklady areálu a investice, které
konstatovat, že i rok 2015 byl pro společ- dáváme do mládeže, jsou tak velké, že nás
nost TK PLUS poměrně hodně úspěšný to mnohdy trápí... Na druhou stranu si
jak na domácím poli, tak i na tom zahranič- myslím, že letopočet 2016 máme v tomto
ním.“ (úsměv)
směru nastartován lépe jak rok 2015, kdy
ƔƔ Co byste z něj vypíchl?
jsme se chvilkami trápili.“
„Dominantní projekty, které jsou vždy ƔƔ Přičítáte to i politické situaci, která
jazýčkem na misce vah, jsme zvládli ex- momentálně panuje ve světě? Na mysli
celentně. Musím zmínit atletický mítink mám jak rusko-ukrajinskou krizi, tak
Zlatá tretra ve Vítkovicích s Usainem i problémy s Islámským státem...
Boltem, mezinárodní tenisový turnaj „Ano, je to tak. Politika vždy ovlivňuje
UniCredit Czech Open s vítězem Jirkou ekonomiku, to musí vnímat každý. ExisVeselým i šampionát družstev do čtrnácti tuje část firem, která se orientovala právě
let, na který se sjíždí světová elita budou- na ruský či ukrajinský trh, další část zase
cích hvězd. Svoji hodnotu měly také akce, očekávala dostavbu Temelína. Ve chvíli,
které jsme dělali společně se Statutárním kdy věci nešly podle předpokladů, tak se
městem Prostějov i Olomouckým krajem podle toho musely zařídit. A přestože byly
a mají dlouhodobě stálý divácký zájem. Ať našimi dlouholetými partnery jako třeba
už se jedná o divadelní festival APLAUS, Vítkovické železárny nebo různé stavebsportovní či kulturní ankety. V neposlední ní společnosti, musely zákonitě sáhnout
řadě to byl koncert jednoho z nejlepších k nepopulárním opatřením. Politická situbas-barytonistů ldebranda D‘Arcangela na ace není jednoduchá, zvyšují se náklady na
olomouckém náměstí. A nemohu pocho- cestování, volný pohyb je čím dál komplipitelně opomenout fenomenální úspěch kovanější, bortí se filozofie Evropské unie...
Petry Kvitové či Lucky Šafářové, které Vzpomenout musíme i další riziko, a to je
samy zažily skvělý rok, aby jej pak vyšper- nevídaný dopingový skandál v Rusku, ktekovaly obhajobou Fed Cupu. Byly to skvě- rý vstoupil do světa atletiky a v lednu má
lé, nezapomenutelné a dokonalé zápisy do mít pokračování. Co to přinese pro atletisvětových sportovních statistik!“
ku, teď nikdo neví... Proto jsme na poslední
ƔƔ Takže panuje maximální spokoje- poradě byli velice opatrní ve vytipování
nost?
zahraničních hvězd a do ruských jsme ani
„Když jsme měli závěrečnou poradu spo- nešli. Sázíme na osvědčeného Bolta a české
lečnosti TK PLUS, uvedl jsem, že kolego- atlety.“
vé perfektně splnili své úkoly, rok se nám ƔƔ Očekáváte, že stávající migrační kriskutečně vydařil. A nijak jsem nepřeháněl! ze může ovlivnit světovou ekonomiku?
V těchto dnech se však už nezabýváme le- „Stoprocentně! Na druhé straně je dobře,
tošními výsledky, ale usilovně pracujeme že se v České republice etabluje čínský
na tom, co je základ sportovního marke- kapitál, který nám může hodně pomoci.
tingu, abychom úspěchy roku 2015 zhod- Problémem však bude i nadále již zmíněnotili ve finančním zajištění pro letopočet ný pohyb lidí po světě, což se odráží i do
2016.“
sportovních akcí. Například už letos jsme

“
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o letošní berdychově sezoně

měli velké problémy s účastí Egypta a ještě
jedné africké země na mistrovství světa do
čtrnácti let. Když vnímáte bezpečnostní
opatření, jaká neustále přicházejí, může se
klidně stát, že nám na Tretru či tenisový
turnaj nepřijedou někteří vynikající sportovci a určitá práce přijde vniveč...“
ƔƔ A hrozí, že bude hůř?!
„Bohužel. Když si člověk uvědomí, že
Evropská unie před časem řešila tvarůžky
a podobné věci, přitom jen kousek od jejího sídla se soustředili teroristé, řekne si, že
tady je něco špatně! Příští rok je olympiáda
v brazilském Riu de Janeiru a sám jsem zvědavý, jak vše proběhne. Ukazuje se, že velké
sportovní události koncentrují ještě větší
riziko, že se tam Islámský stát může pokusit
ukázat, jak je v uvozovkách pro nás tragicky
´šikovnej´! Prostě, když se válčí, mlčí múzy
a nyní hrozí, že může mlčet i sport...“
ƔƔ Rušno je i na prostějovské politické
scéně. Národní olympijské centrum je
stále jedním z hitů opozičních zastupitelů. Co vy na to?
„Nechci se opakovat, ale opravdu tomu nerozumím! Říkám tomu prostějovský absurdistán. Ale jsem rád, že část opozičních
zastupitelů, především lidovci, ale i někteří
lidé z hnutí TOP 09 a Nezávislí Prostějované, se chovají k tomuto tématu rozumně!
S kamarády i trenéry z tenisu, basketbalu,
volejbalu či fotbalu si vždy říkáme: ´Kdyby opozičníci, co nepřejí nové sportovní
hale, místo, promiňte, hloupého řečnění na
zastupitelstvu si v sobotu nebo neděli udělali čas a navštívili zápasy dětí, probíhající
v nevyhovujících školních tělocvičnách od
rána do večera, možná by téma národního
olympijského centra viděli jinak´. Pánové
a dámy ze Změny pro Prostějov či části
ANO 2011, podívejte se do sportovních
hal v Olomouci či Přerově. Ale tam mají asi
jiné zastupitele... A promiňte, těší mě, že to
těm militantním zastupitelům z ANO jejich oblastní sněm spočítal. Přece umožnit
našim prostějovským dětem z volejbalu,
basketu, fotbalu či tenisu sportovat v krásné
hale by mělo být ctí pro zastupitelstvo města. Ta hala není a nebude jen pro sportující
hvězdy, ale znovu zdůrazňuji pro - naše
děti!“
ƔƔ Jaká je aktuální situace kolem vybudování centra?
„Vývoj kráčí naprosto jasnou cestou a jde
přesně podle plánu. Do konce roku zapsaný spolek Prostějov olympijský žádá
stát o třicet milionů korun pro rok 2016
a sedmdesát až osmdesát pro rok 2017.
Podle všech konzultací na úrovni ministra
financí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, předsedy Českého olympijského
výboru i šéfa České unie sportu máme
přislíbeno, že v projektu určitě budeme.
A když tito lidé říkají, že je to správná cesta,
nemůžu dát na výkřiky jistých regionálních
zastupitelů. Děláme i nadále všechno pro
to, abychom byli úspěšní. V těchto dnech
už tak řešíme projekt, máme první plány,
je vypsáno výběrové řízení na poradenskou firmu i na stavební firmu a v podstatě
všechno spustíme v okamžiku, kdy budou
státem potvrzeny zmíněné peníze. Znovu
upozorňuji, že to bude hala především pro
mládež a rodiče prostějovských dětí si tyto
prostory určitě zaslouží.“
ƔƔ Berou vám zmíněné osobní ataky
nějakou chuť do práce?
„Přiznám, že ze začátku této kampaně, kterou někteří opoziční zastupitelé proti TK
PLUS vedou, jsem byl trochu zaskočen.
Dnes, když budu upřímný, tak se tím už
i tak trochu bavím... Vzhledem k tomu, že
jsem vystudovaný a slušný člověk, hledal
jsem ten správný pohled na tyto lidi a jejich
počínání, ale prostě jim absolutně nerozumím! Použiji při této příležitosti jeden citát
dánského fyzika Nielse Bohra, který říkal,
že svět je naplněn dvěma veličinami - kyslíkem a hloupostí. A mám pocit, že v prostějovském zastupitelstvu toho kyslíku čím
dál víc ubývá. Politika je vždy rušná, ale od
roku 1992, co dělám prostějovský sport,
podobné až úplně zlé ataky nepamatuji!“
ƔƔ Bere vám to osobně energii?
„Ne, ne, určitě ne... Naopak je to spíš
o tom, že mi to dodává chuť ukázat jim, že
nemají pravdu. A hlavně jsme na rozdíl od
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PROSTĚJOV Čekání u konce! Premiérový počin PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v podobě fotbalové tipovačky se ukázal jako dobrý
tah. FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU, která probíhala v průběhu letošního podzimu, se u čtenářů setkala s nadstandardním zájmem.„Jsem vaším čtenářem prakticky od jeho vzniku. Musím říci, že právě tipovačka mi v něm až do letošního podzimu chyběla,“
nechal se slyšet Eduard Drtil, třetí muž celkového pořadí. Slavnostní vyhlášení podzimní části nultého ročníku se konalo uplynulý pátek 18. prosince v prostějovské restauraci TABOO, kterou otevřeli noví majitelé bývalého Europenzionu v Olomoucké ulici. A úspěšní
tipéři si rozebrali ceny za více jak dvacet tisíc korun, přičemž hned polovinu urval sám vítěz!
exkluzivní reportáž
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL,
garant našeho
projektu
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některých, schopni něco dokázat a ne jen
kritizovat druhé. Vždyť co ti lidé dokázali?!
Mám pořád více pocit, že je to jen vzepětí
hlupáků! Chtěl bych ovšem také zmínit, že
ne všichni jsou ti špatní. Například máme
podporu Petra Kousala, i pan primář Nevrla či bývalý ředitel gymnázia Václav Kolář
jsou našim myšlenkám nakloněni.“
ƔƔ Co tedy obecná podpora v místním
regionu. Jak jste spokojeni?
„To je velice cenná a důležitá záležitost. Jestliže sportovcům kladete na srdce a říkáte
jim: ´Bojuj za svůj region, za své město, za
svou zem´, je velice příznivé a motivující,
když nějaká podpora existuje, ať už finanční, morální či mediální. Jsem rád, že naštěstí
majoritní část zastupitelů Statutárního
města Prostějova to tak vnímá, stejně jako
téměř celé zastupitelstvo Olomouckého
kraje, respektive Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jen drobná poznámka,
podpora projektů TK PLUS není zdaleka
největší v Prostějově, ale naopak na úrovni Olomouckého kraje, města Ostravy
i Moravskoslezského kraje! Prostě, člověk
nebývá doma prorokem, ale naštěstí drtivá
většina partnerů z města a krajů si váží naší
práce přece jen víc. A věřím, že rozumní
rodiče sportujících dětí to těm partajím
a hnutím, co nepřejí mládežnickému sportu, už při krajských volbách spočítají...“
ƔƔ Pojďme raději k tomu, co se daří...
„To je určitě práce s mládeží. Počty sportujících žáků, dorostenců, juniorů jsou
nevyšší za posledních dvacet let a úspěchy
jsou obdivuhodné! Desítky titulů mistrů České republiky v mini a baby tenisu,
mladších i starších žáků, ale také ve volejbalu a basketbalu jsou velice hřejivé. Pro mě,
ale i pro trenéry jsou balzámem na trochu
bolavé srdce z té smutné nepřejícnosti.
Pořád máme šanci z těch malých kluků
a holek vychovat budoucí vynikající hráče.
Skvělou práci v tomto směru odvádí Ivo
Šilhánek. Chtěl bych při této příležitosti
poděkovat těm osvíceným zastupitelům,
ať už na prostějovské radnici či krajském
hejtmanství, kteří mládež podporují.“
ƔƔ Co vám z uplynulých dvanácti měsíců nejvíce utkvělo v paměti?
„Když to vezmu emotivně, mimořádným
zážitkem byla opět Tretra. Jako už poněkolikáté jsme sice netrefili počasí, ale už jen
samotná sedmá účast Bolta byla něčím, na
co budou naši potomci vzpomínat. Jamajský sprinter dokázal svoji výjimečnost nejen v Ostravě, ale i na mistrovství světa, kde
předvedl, že je závodníkem par excellence.
Asi už těžko bude někdy vytlačen z pozice
nejlepšího atleta světa. Velice příjemná byla
také atmosféra při finále prostějovského
tenisového turnaje, což se opakuje vždy,
když uspěje domácí hráč. Lidé mají Jirku
Veselého rádi, to bylo znát nejen díky zaplněnému hledišti centrálního dvorce, ale
i následným ovacím. V neposlední řadě
pak přišla sladká třešnička v podobě tri-
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Odpovím otevøenì a upøímnì.
Šéf èeského fotbalu Miroslav Pelta,
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umfu ve Fed Cupu. Když člověk stojí s holkami, zpívá s nimi hymnu a tomu všemu
aplauduje třináct tisíc lidí, kteří tam sedí
osm hodin v kuse, nelze se ubránit dojetí.
To ještě podmiňuje fakt, že šampionky
pocházejí z Prostějova, odtud nakoukly do
světového tenisu, sem se rády vrací... (neskrývá dojetí) A ony dnes píší historii nejen českého, ale i celého světového tenisu.
To je něco, co ve mně zanechává silné zážitky! Bylo to opravdu nesmírně emoční.
Přiznám se, měl jsem slzy v očích... Vždyť
komu se to podaří?! Ne každý má tu možnost být u tak velkých událostí. Přece jen se
cítím obyčejným klukem, který se narodil
v Prostějově, a chci tady umřít.“
ƔƔ Vzhledem k produktivnímu věku
většiny hráček se dá předpokládat, že
by nemuselo jít o poslední zážitek...
„Chci tomu věřit! Na druhou stranu
vždycky přichází problémy se zdravím
či s kalendářem turnajů, kdy především
finálový termín je pro špičkové hráčky, ale
i hráče v otázce Davis Cupu, silnou zátěží.
V době, kdy většina ostatních absolvuje
oddechovou nebo už dokonce kondiční
část přípravy na novou sezónu, jsou ještě v zápřahu stávajícího ročníku. Při této
příležitosti bych zmínil neskutečný výkon
Andyho Murrayho. Nikdy bych nevěřil,
že tento Skot odvede pro Velkou Británii
takovou práci. Musím proto složit velký
hold těm našim klukům a holkám, kteří
i v té nesmírně dlouhé sezóně, mají k týmovým soutěžím tak vřelý vztah. Ne všichni ve světě jsou takoví...“
ƔƔ Během posledních let se soustředíte
na fungující akce a nepouštíte se do rozhodnutí, která by mohla ohrozit chod
agentury. Předpokládám, že tato strategie bude pokračovat?
„V zásadě to říkáte, pane redaktore, naprosto přesně. Je to o tom, že jen hlupák mění
to, co mu jde. (úsměv) A my si myslíme,
že atletickou Tretru, tenisový challenger
a mistrovství světa žáků i další známé akce
jsme se naučili perfektně.“
ƔƔ Nebyl by to však Miroslav Černošek, aby neměl přece jen něco v rukávu...
(smích) „Člověk se musí snažit. Vzhledem
k tomu, že společnost TK PLUS velice
úzce kooperuje s mou agenturou Česká
sportovní, chystáme společně pro příští
rok hned několik nových projektů. Jedním
z nich bude volejbalové finále Českého
poháru, které proběhne v Olomouci ve

o novém cíli fotbalového eskáčka
spolupráci s místním statutárním městem.
Po dohodě s SSK Vítkovice budeme realizovat jednu atletickou novinku v Praze.
Čokoládovou tretru jsme totiž prozatím
rozmístili pouze do velkých moravských
měst, ale máme pocit, že i Praha by si zasloužila něco z Tretry vidět, proto budeme
osmnáctého května pořádat v hlavním
městě finále za osobní účasti Usaina Bolta.
Chceme k tomu využít Julisku i Stromovku a demonstrovat, jak moc je Zlatá tretra
atraktivní podnik. Dalším novým projektem, který děláme s Českým volejbalovým
svazem, bude Světová liga mužů za účasti
České republiky, Kanady, Číny a Egypta.
A známá je nová koncepce ženského
turnaje v Praze, u něhož zdvojnásobíme
dotaci. Vedl nás k tomu zájem partnerů
i diváků. Ukázalo se, že podnik takového
ražení má v hlavním městě skvělý potenciál.“
ƔƔ Na druhou stranu proslýchá se, že
by se v Prostějově už nemuselo konat
World Junior Tennis Final, mistrovství
světa družstev do čtrnácti let...
„Nic není definitivní, byť tomu příští rok
skutečně může být naposledy. Nám v roce
2016 končí smlouva s ITF a doposud jsme
o prodloužení kontraktu neprojevili zájem. Akce je totiž finančně velice náročná
a podpora mezinárodní federace, která
byla zpočátku docela zajímavá, už zcela
zmizela a není prakticky žádná. Máme
pocit, že se šampionát dostal na okraj jejich
finančního zájmu... Vždy jsme byli hrdí, že
tuto prestižní událost můžeme spolupořádat a jsme partnery mezinárodní tenisové
federace. Současně se nám však zdá, že
při této události utratíme až příliš mnoho
peněz oproti tomu, jaký je výstup a výsledek, ať už z pohledu zájmu sponzorů či
medií. Momentálně jsme v čiré komunikaci s představiteli ITF, která nám pořádání
šampionátu opětovně nabízí. V tuto chvíli
budoucnost zvažujeme a vyčkáváme, zda
z jejich strany nepřijde vstřícný krok. Každopádně, konečné rozhodnutí padne asi
až při šampionátu v příštím roce, to bude
u nás už poosmnácté! V každém případě, už se nikdy nikomu nepodaří, aby tak
prestižní akci pořádal sedmnáct let. Být tak
dlouho partnerem Mezinárodní tenisové
federace, to je vysoce prestižní značka. Na
druhé straně nemá cenu dělat akci jen proto, že budeme pokračovat v pořadatelské
tradici, musíme se také dívat na finanční zabezpečení. V dnešní době na tyto projekty,
třebaže jsou z hlediska budoucnosti čes-

FOTBALOVÁ
DEVÍTKA
Pozvána byla devítka nejúspěšnějších
mužů a tři nejvýše umístěné ženy.
A dostavili se téměř všichni. Chyběli
pouze z pracovních důvodů omluvení
Ladislav Šťastný a Rudolf Trefený (oba
7. místo), Josef Németh (9. místo),
jenž nedorazil, a také Petra Halouzková (třetí mezi ženami), kterou se nepodařilo telefonicky kontaktovat.
Všechny přítomné přivítal tvůrce
a garant celého projektu Zdeněk Vysloužil. Pak už došlo na tolik očekávané - předání cen těm nejlepším za rok
2015. Největší porci odměn logicky
obdržel ten nejlepší - celkový vítěz Jakub Jamrich. Vedle padesátilitrového
sudu černohorského speciálu se především těšil ze smartphonu Huawei
nebo originálního dresu vítězného
českého fedcupového týmu s podpisy všech hráček! Nechyběla ani řada
upomínkových předmětů. „Jsem mile

překvapen, nečekal jsem tolik cen
a ještě k tomu tak hodnotných,“ usmíval se Jamrich.
Zkrátka však nepřišli ani další pozvaní.
Hodnotné ceny v podobě dárkových
pivních multipacků, slevových poukázek a dalších dárků od partnerů FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU
bylo nachystáno dost pro všechny.
„Nevím, jestli mohu mluvit za všechny,
ale myslím, že se nehraje kvůli cenám.
Máme rádi fotbal a jsme soutěživí.
Nejlepší na celé tipovačce je, že můžete porovnávat své tipy s ostatními,“
pronesl celkově druhý Olda Lošťák
a podle souhlasného přikyvování
všech přítomných jim mluvil z duše.
Že už dávno není fotbal jen mužskou
doménou, potvrdily ženské účastnice,
které se umístily v celkovém pořadí
na konci první desítky. Večerník jejich
snahu a odbornost ocenil mimořádným ohodnocením. Patronkou nejlépe tipujících žen se stala Alena Rubešová, majitelka firmy Pyžamka, která
jim věnovala dárkové balíčky AVON.
„Mám radost, že jsem skončila výše
než manžel, ale chtěla jsem být v konečném pořadí ještě lepší. Mým cílem
bylo umístit se do třetího místa celkového pořadí. Bohužel to nevyšlo. Snad

budu příště lepší,“ šokovala svými vysokými ambicemi Roxana Müllerová,
která se dělila s Lenkou Karáskovou
o desátou příčku.
Že jsou fotbaloví tipéři na jedné vlně,
bylo cítit hned od prvních okamžiků
slavnostního večera. Přestože se někteří viděli vůbec poprvé, měli si stále
co říci. Starší vzpomínali na zážitky
z fotbalového mládí, ti vyššího data
narození se pak od zkušených bardů
dozvěděli z jejich pohledu až neskutečné historky sportovního pravěku.
„V osmnácti jsem jako zajíc nastoupil
za ópéčko někde na jihu Moravy. Prohráli jsme z nesmyslně zaviněné penalty. Já si to strašně zabíral, ale zkušenější spoluhráči vypadali spokojeně.
Při cestě domů se pak do autobusu
nakládaly demižóny s vínem, klobásy
a další podobné věci,“ líčil například
Eda Drtil a s úsměvem dodal: „Už
tehdy jsem pochopil, jak to ve fotbale
chodí...“
Zkrátka slavnostní večer určený nejlepším regionálním tipérům proběhl
v přátelském duchu a všichni zúčastnění se už těší na jarní pokračování.
„Užil jsem si ho velmi dobře, sešla
se tu skvělá společnost,“ konstatoval
na závěr Kuba Jamrich. „Někdo mi

Fotoreportáž

2x foto: Josef Popelka

Slavící devítka. (zleva) Vladimír Kaštyl, Lenka Karásková, Roxana Müllerová, Zbyněk Lošťák, David Blahák, Oldřich Lošťák,
Eduard Drtil, Jakub Jamrich a redaktor Večerníku Zdeněk Vysloužil.
Foto: Josef Popelka

tu ale chyběl. A to David Gryglák,
který se pravděpodobně omluvil
z pracovních důvodů, což mě mrzí.“
Jakoby vůbec nevěděl, že jeho kamarád skončil až hluboko ve čtvrté
desítce... „Myslel jsem, že byl výš.
Pozváni byli přece nejlepší tipéři
a on celý podzim říkal, že k nim patří! On mi pořád tvrdil, že skončí do
desítky, já mu věřil. Přiznám se, že
jsem se až tak dolů nekoukal. Měl by
se tedy polepšit, doufám, že tam na
jaře bude,“ pozdravoval se smíchem
Kvarteto soutěžících, které se slavnostního vyhlášení nezúčastnilo,
má ceny nachystané v redakci Večerníku v Olomoucké ulici. K jejich vyzvednutí se mohou dostavit
v průběhu ledna 2016. Jsou to: Ladislav Šťastný, Rudolf Trefený, Josef
Németh a Petra Halouzková!

neúspěšného rivala Jamrich - vládce díky všem partnerům za jejich podnultého ročníku Fotbalové devítky poru, bez nichž by to pochopitelně
Večerníku.
nešlo,“ dodal Kozák.
Spokojenost hlásá i vedení redakce.
ELITNÍ DEVÍTKA
„Jsme rádi, že jsme mohli po několik
FOTBALOVÉ DEVÍTKY
týdnů dělat radost tolika lidem, kteří
se ukázali nejen jako věrní a soutěživí VEÈERNÍKU - PODZIM 2015
čtenáři, ale i příjemní společníci. Pře124 bodů
kvapilo nás velké zaujetí žen, kterých 1. Jakub JAMRICH
2. Oldřich LOŠŤÁK
113 bodů
snad bude v plejádě přibývat, ostatně 3. Eduard DRTIL
112 bodů
stejně jako všech dalších tipérů. Rád 4. David BLAHÁK
110 bodů
bych všem poděkoval za jejich přízeň 5. Zbyněk LOŠŤÁK
107 bodů
a věřím, že tomu tak bude i nadá- 6. Vladimír KAŠTYL
105 bodů
le,“ vzkázal Petr Kozák, šéfredaktor 7. Rudolf TREFENÝ
103 bodů
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. 7. Ladislav ŠŤASTNÝ 103 bodů
101 bodů
„Naším cílem je po zdařilé úvodní 9. Josef NÉMETH
etapě vylepšovat nejen podmínky
TOP TRIO ŽEN
a ceny, ale i samotná pravidla. V buRoxana
MÜLLEROVÁ
100 bodů
doucnu bychom rádi atakovali až dvě
Lenka
KARÁSKOVÁ
100
bodů
stovky účastníků. Pochopitelně bych
Petra HALOUSKOVÁ 96 bodů
při této příležitosti rád vzkázal velké

POHÁR

Top ženská a mužská sestava: (zleva) Lenka Karásková, Medailisté Devítky: (zleva) Eduard Drtil, Jakub Jamrich
Jakub Jamrich, Olda Lošťák, Eda Drtil a Roxana Müllerová. a Oldřich Lošťák.

PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU

Do poháru jsou zařazeny tyto závody:

37. ročník Zimní běh přes Kosíř / 9.1.2016
3. ročník Čehovská desetitisícovka / 7.5.2016
2. ročník Běh okolo Plumlovské přehrady / 4.6.2016
2. ročník Slatinská sedmička / 6.8.2016
3. ročník Prostějovský městský běh / 4.9.2016
Kategorie: v souladu s VCV OK pro rok 2016
Bodování: každý závod bude mít vlastní bodovou řadu. Vítěz získá max. počet bodů,
druhý v pořadí následující počet bodů, atd. Body za jednotlivé závody budou sečteny.
Vyhodnocení: proběhne v kategorii celkový vítěz M/Ž + 2. a 3.místo – obdrží
zajímavý finanční obnos a věcné ceny dle možností pořadatele. Celkově umístění v jednotlivých kategoriích obdrží ceny podle možností pořadatele.
Samozřejmostí jsou ceny pro umístěné po každém závodě.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel, pokud k tomu nastanou objektivní důvody.

DĚTSKÝ POHÁR
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

Do poháru jsou zařazeny tyto závody:

37. ročník Zimní běh přes Kosíř / 9.1.2016
3. ročník Čehovská desetitisícovka / 7.5.2016
2. ročník Běh okolo Plumlovské přehrady / 4.6.2016
2. ročník Slatinská sedmička / 6.8.2016
3. ročník Prostějovský městský běh / 4.9.2016
Kategorie: děti MŠ 3-5 let, mladší žáci/žákyně 6-9 let, starší žáci/žákyně 10-12, dorostenci/dorostenky 13-15 let
Bodování: každý závod bude mít vlastní bodovou řadu. Vítěz získá max. počet bodů, druhý v pořadí následující
počet bodů, atd. Body za jednotlivé závody budou sečteny.
Samozřejmostí jsou ceny pro
Vyhodnocení: proběhne po skončení Prostějovského městského běhu. umístěné po každém závodě.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel, pokud k tomu nastanou objektivní důvody.

AUTODÍLY GARÁŽ
ČERNÝ a HÁJEK
Plumlovská 51a, Pv

KVĚTINY
MARTINA
MAKOVÁ
Kravařova 13, Pv
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tenis

Prostějovský tenis ocenil své největší talenty

VEČER MISTRŮ A MEDAILISTŮ rozsvítily hvězdy
PROSTĚJOV Mají na čem stavět!
Již počtrnácté se v prostějovském
Hotelu Tennis Club konal Večer
mistrů a medailistů. Tradiční akci,
na které jsou oceňováni nejlepší
mládežníci TK Agrofert, svou přítomností opět oživily všechny největší hvězdy prostějovského klubu
v čele s Petrou Kvitovou. „Vzpomínám si, když jsem jako mládežník
na pódium chodila taky. Vždycky
jsem se strašně těšila, jak jsme mohli vidět ty velké hvězdy,“ usmívala se
například druhá hvězdná členka
místního oddílu a současně i fedcupového týmu České republiky
Lucie Šafářová.
původní
reportáž
pro Večerník

VYSLOUŽIL
Slavnostní večer zahájil svým projevem
šéf prostějovského klubu. „Vše děláme
především pro naše mládežníky. Přiznám se, že jsem trochu dojatý. Celá
sezóna byla mimořádně vydařená
a můžeme jít do příštího roku s optimismem,“ vyslal jasné poselství Miroslav Černošek. Následně mezi prvními
pozval na pódium krajského hejtmana
Jiřího Rozbořila a šéftrenéra mládeže
Ivo Šilhánka. Oběma předal Ceny za
přínos prostějovskému tenisu.
V přesně stanoveném scénáři pak moderátor Petr Salava zval do záře reflektorů kompletní týmy všech věkových
kategorií. První dorazili nejmenší,
mistři republiky v minitenisu, kterým
předaly ceny primátorka Statutárního

města Prostějov Alena Rašková, společně s dvojnásobnou šampionkou
Wimbledonu a trojnásobnou vítězkou Fed Cupu Petrou Kvitovou. Následovali babytenisté, rovněž tuzemští
šampioni, se kterými se vyfotili gratulanti: náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková a kapitán daviscupového
týmu Jaroslav Navrátil. Třetími zlatými šampiony pak byli mladší žáci,
kterým potřásli rukou náměstek primátorky Zdeněk Fišer a další členka
vítězného fedcupového výběru Barbora Strýcová.
Zbývající dvě kategorie - starší žáci
a dorost - na tituly v letošní sezóně
sice nedosáhly, ale stříbrné medaile
jsou také velkým úspěchem. Staršímu žactvu předali ceny náměstek
prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
i druhá trojnásobná šampionka Fed
Cupu a vítězka dvou grandslamových

podniků ve čtyřhře Lucie Šafářová.
Vicemistrům dorostenecké kategorie
pak předali ceny náměstek primátorky
Pavel Smetana a prostějovská tenisová
legenda Jirka Novák.
Třešničkou na dortu pak byla TOP
ocenění chlapecké a dívčí kategorie.
Prostějovský klub má opravdu na
čem stavět, protože výčet úspěchů
u jednotlivých laureátů byl vskutku
ohromující. Daniel Orlita ovládl legendární Pardubickou juniorku, Jiří
Lehečka se stal evropským šampionem ve čtyřhře, několikanásobným
českým šampionem je Adam Jurajda
a Adam Jecho zase neprohrál v sezóně
jediný zápas! Nezadala si ani děvčata:
Anna Slováková je mistryní Evropy
do šestnácti let, Monika Kilnarová je
členkou národního výběru, jenž získal
světový i evropský titul, Ivana Šebestová získala bronz na ME do 14 let

Foto: Zdeněk Vysloužil

a mladičká Sára Bejlek ovládla několik
mezinárodních turnajů s o rok staršími soupeřkami!
„Když člověk vidí šesti sedmileté děti,
kteří jsou mistry republiky, je to příjemný pocit. Přiznávám ale, že už je všechny neznám. Když jsem začínal, tak jsem
dělal pouze tenis a měl jsem perfektní
přehled. V současnosti mám těch aktivit trochu více a dětí máme strašně
moc,“ přiznal se Miroslav Černošek.
„Největší zátěž je ale na rodičích. My
jim chceme ukázat, že si jejich práce
a vztahu ke klubu vážíme. Sepětí dítě,
rodič, hráč, je totiž nesmírně silné.“
Jelikož se jednalo o kulturně-společenskou akci, tak nechyběla i osobnost hudební scény. Zpívajícím hostem byl tentokrát VOXEL, jenž se
stal hvězdou internetové ankety Český slavík Mattoni 2014 nebo objevem
roku 2013 televize Óčko.

„Všichni chceme titul,“ říká Veselý

původní reportáže
ík
pro Večerník

Ladislav

VALNÝ
za přispění Tomáše Kalába

Sparta kousala
a ukázala kvalitu

Zápasy proti Spartě jsou kvůli propojení obou klubů vlastně derby utkáním a o takových se říká, že nemají
favorita. Tím byl přece jen domácí výběr, pro úspěch ale musel vydat hodně
sil. První vystoupení patřilo nadějím
Zdeněk Kolář přehrál Patrika Rikla

a získal první bod pro TK Agrofert.
„Dostal jsem šanci nastoupit a tu jsem
využil. Nervozita ze mě spadla po první hře. Soustředil jsem se na výkon
a jsem rád, že se mi podařilo splatit
důvěru kapitána,“ řekl Kolář.
Kláře Koukalové se proti Kristýně
Plíškové nedařilo a prohrála ve dvou
setech, i když druhou sadu dotáhla
do zkrácené hry. Do vedení se Hanáci
opět dostali zásluhou Lukáše Rosola.
Zkušený tenista se ve střetnutí s Matějem Vocelem trápil, zvládl ale oba
tie-breaky, což stačilo. Žádnou velkou
práci naopak neměla Barbora Strýcová proti Kateřině Siniakové. Čerstvá
vítězka Fed Cupu ztratila pouze čtyři
hry a na kurtu dominovala.

PROSTĚJOV S bilancí jedné výhry a jedné porážky absolvoval
semifinálovou skupinu extraligy
smíšených družstev Jiří Veselý,
česká tenisová dvojka. A věří, že se
svými spoluhráči bude slavit další titul pro TK Agrofert. „Všichni
v našem týmu to mají stejné. Extraligu hrajeme, abychom ji pro
náš klub vyhráli. A k tomu si třeba
i společně poseděli, protože během roku na to příliš času není,“

Ladislav Valný
Také v extraligových zápasech koučuje Petru Kvitovou David Kotyza.

Tři sady strávil na kurtu Jiří Veselý. Své
utkání s Polákem Lukaszem Kubotem
prohrál, když v závěru byl jeho soupeř
výrazně lepší. „Osobně jsou pro mě
zápasy s Lukaszem hodně těžké. Hraje hodně na riziko a tentokrát jsem se
s tím nedokázal vůbec vyrovnat,“ přiznal zklamaný Veselý.
Čtvrtý bod z dvouher pro Prostějov
získal Rakušan Dominic Thiem po
vítězství s Markem Michaličkou. „Nebylo to vůbec lehké. Ale svoji premiéru jsem nakonec zvládl. Týmu jsem

GALERIE OCENÌNÝCH 2015
CENA ZA PŘÍNOS PROSTĚJOVSKÉMU TENISU
Ing. Jiří ROZBOŘIL – hejtman Olomouckého kraje
Ing. Ivo ŠILHÁNEK – šéftrenér mládeže TK Agrofert
TOP OCENĚNÍ CHLAPCI
Daniel ORLITA, Jiří LEHEČKA, Adam JURAJDA, Adam JECHO

SKA, Kateřina MANDELÍKOVÁ, Gabriela HRUBANOVÁ, Miroslava BUBENÍKOVÁ, Lucie IVANOVÁ, Kristýna TOMAJKOVÁ, Darina PŘECECHTĚLOVÁ.
Realizační tým: Tomáš JOSEFUS, Tomáš KAJLÍK, Branislav BUNDZÍK,
Radek VRTOCH, Petr CETKOVSKÝ.

STARŠÍ ŽÁCI TK AGROFERT PROSTĚJOV – VICEMISTŘI ČR
TOP OCENĚNÍ DÍVKY
Jiří LEHEČKA, Alexander ZGIROVSKY, Erik NAJMAN, Lukáš JIROUAnna SLOVÁKOVÁ, Monika KILNAROVÁ, Ivana ŠEBESTOVÁ, Sára BEJLEK ŠEK, Martin VONDRÁK, Dalibor SVRČINA, Jaroslav ŠMÉDEK, Lukáš
VACULÍK, Jiří NOVÁK, Ivana ŠEBESTOVÁ, Anna SISKOVÁ, Tereza NAJMINITENIS TK AGROFERT PROSTĚJOV – MISTŘI ČR
MANOVÁ, Nikola HOMOLKOVÁ, Denisa HUNKOVÁ, Terezie PLUHAMarek ČECH, Jan RAŠTICA, Tobiáš ČANK, František HLOUŠEK, Leon ŘOVÁ, Kateřina NOVÁKOVÁ.
SVOBODA, Josef LEBIŠ, Matouš PLOC, Jakub KUMSTÁT, Barbora VESELÁ. Realizační tým: Ivo ŠILHÁNEK, Jaroslav SOUKUP, Zdeněk STRACHOŇ,
Realizační tým: Ondřej SOUKUP, Lucie ŠOLCOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ.
Jan MÜLLER.
BABYTENIS TK AGROFERT PROSTĚJOV – MISTŘI ČR
Adam JECHO, Vojtěch NĚMEC, Zdeněk KOREC, Tomáš JURDA, Maxim
MRVA, Jan KUMSTÁT, Lucie URBANOVÁ, Sára BEJLEK, Josef SEDLÁŘ,
Karel FRÖMEL, Josef HORÁČEK.
Realizační tým: Ondřej SOUKUP a David NAVRÁTIL.
MLADŠÍ ŽÁCI TK AGROFERT PROSTĚJOV – MISTŘI ČR
Adam JURAJDA, Vojtěch BURIAN, Matyáš ALAN, Lukáš ZAVŘEL, Josef
ZAPLETAL, Jakub ČERNÝ, Filip ČECH, Jan HRAZDIL, Thomas SANTAGUIDA, Adam KŘESINA, Hynek BARTOŇ, Jakub MENŠÍK, Dominik
ROUCHAL, Sara SUCHÁNKOVÁ, Natálie JINDROVÁ, Daria LOPATET-

F o too r e poo r táá ž

sa

DOROST TK AGROFERT PROSTĚJOV – VICEMISTŘI ČR
Vít KOPŘIVA, Daniel ORLITA, Dominik STARÝ, Petr HÁJEK, Miroslav CHYBA, Filip GUZIUR, Štěpán HOLIŠ, Jakub NOVÁK, František PECHALA, Jan
POBOŘIL, Vitalij SACHKO, Dominik BARTOŇ, Dominik KŘIPSKÝ, Ondřej
ČTVERÁK, Albert ŠPRLÁK, Evžen HOLIŠ, David KOVAŘÍK, Robert STEINHAUSER, David SEDLÁŘ, Jan MARANČÁK, Monika KILNAROVÁ, Anna
SLOVÁKOVÁ, Tereza KOLÁŘOVÁ, Magdaléna PANTŮČKOVÁ, Viktoria
KUŽMOVÁ, Michaela BAYERLOVÁ, Petra MELOUNOVÁ, Tereza KOPLOVÁ, Valentina CVÁČKOVÁ, Anna KYNČLOVÁ, Gabriela KNUTSONOVÁ.
Realizační tým: Jaroslav MACHOVSKÝ , Jiří NOVÁK, Patrik NAVARA, Antonín PÁNEK, Michal TABARA, Jozef IVANKO.

jjaký
aký b
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mistrů...
isttrů....

3x foto: Zdeněk Vysloužil

Miroslav Černošek (vpravo) předává cenu krajskému Lucka Šafářová byla po celý slavnostní večer očividně Závěrečný přípitek s přáním všeho dobrého do příštího
hejtmanovi Jiřímu Rozbořilovi.
v dobré náladě.
roku provedla Petra Černošková.
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TK AGROFERT VE SKUPINĚ NEZAVÁHAL A DNES SI ZAHRAJE FINÁLE

PROSTĚJOV Pouze tři jednotlivé duely prohráli v semifinálové skupině extraligy smíšených družstev tenisté a tenistky TK
Agrofert a dokonale tak využili výhodu domácí haly. Proti nebezpečné pražské Spartě získali ve dvouhrách čtyři body a vítězství
5:3 stvrdil na začátku deblového programu. S Pardubicemi to bylo naprosto jednoznačné, domácí vyhráli všech šest dvouher, dál
už se nehrálo. „Až na jednu výjimku šlo o zápasy jen na dva sety,“
těšilo nehrajícího kapitána Prostějova Jaroslava Navrátila.
Druhé místo si v prostějovské skupiny zajistila Sparta Praha po
výhře 5:2 nad Pardubicemi. V pražské skupině I. ČLTK porazil
Přerov 7:2 a Milovice 5:1. Přerov pak uspěl v dramatické bitvě
s Milovicemi, které získal v poměru 5:1.„Chtěli jsme vyhrát skupinu a to se podařilo. Vše ostatní už bude navíc,“ řekl před dnešním
finále manažer 1. ČLTK Vladislav Šavrda. Souboj o mistrovský titul
začíná v hale NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí v pondělí 21.
prosince od 10:00 hodin. Vstup do hlediště je zdarma.

Nejmenšími nadějemi prostějovského tenisu jsou minitenisté - mistři republiky!
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dokázal pomoci,“ těšilo rakouského
tenistu, který v dalším průběhu ještě
pomohl k rozhodujícímu bodu ve
dvojici s Rosolem. Na jménu vítěze už
nemohla nic změnit ani další čtyřhra,
ve které Strýcová se Smitkovou prohrály s párem Siniaková, Plíšková.
Exhibice obhájcù
èeského titulu

Po návratu z kondičního soustředění
si soutěžní zápas vyzkoušela v utkání
s Pardubicemi Petra Kvitová a Zuzana
Zálabská nebyla těžkou soupeřkou.
Prostějovské tenistce vzala pouze dvě
hry. Jen o jednu hru více ztratila Tereza Smitková proti Nikole Novotné
a TK Agrofert rychle vedl 2:0. „Byla
jsem ráda, že jsem se dostala na kurt
a hra tomu snad i trochu odpovídala,“
povídala spokojeně Smitková.
I ve svém druhém extraligovém vystoupení dokázal bodovat nadějný
Kolář, který tentokrát porazil Davida
Nováka. Zahanbit se nenechala ani
slovenská posila Prostějova Norbert
Gomboš. Na soustředění ve Vysokých
Tatrách nabral výbornou kondici a to
ukázal na kurtu Jakubu Lustykovi.
„Až na vysoký počet dvojchyb to nebylo špatné. Na extraligu jsem se připravoval skoro celý týden a nic jsem
nepodcenil. Myslím, že to byl hodně
slušný výkon, se kterým můžu být
spokojený,“ prohlásil Gomboš. Vítězný bod pak získal Dominic Thiem po

KVITOVÁ JE ZASNOUBENÁ

PROSTĚJOV Den před začátkem fedcupového finále proti Rusku se tenistce Petře Kvitové opět o trochu změnil
život. Její přítel Radek Meidl se vrátil
z hokejového zápasu, hodil výstroj do
kouta, oblékl si sako a požádal nejlepší
českou tenistku o ruku. Prostějovská
hráčka nabídku přijala, když řekla
ANO.
„Na Radkovi vždy poznám, když něco
chystá. Je ze všechno nadšený, takže se
vlastně prozradí. Ovšem přece jen musím
přiznat, že mě trošku překvapil. Ale pochopitelně jsem souhlasila,“ přiznala Kvitová.
„Já už to nemohl vydržet, zase by mi někam odjela. Tak jsem přijel domů po zápase, Petra byla ve sprše, už v pyžamu. Než
vyšla ven, oblékl jsem si sako a přichystal
krabičku s prstýnkem,“ vzpomínal pro magazín MF DNES hokejista Radek Meidl.
Sportovní pár počítá s tím, že bude bydlet
v České republice. Jinde by se oběma stýskalo. Zato termín svatby ještě nemají určený. Nemusíme to mít přesně do roka a do
dne. Příští rok to nebude,“ poznamenala
Kvitová.
Momentálně na žádné velké plánování
nemají čas. Kvitová je v plné přípravě na
novou sezónu a ještě před koncem roku
odlétá na první turnaj do Číny. Hráč Frýdku-Místku Meidl se zase dostal na hranu
širšího kádru sestavy extraligového Třince
a plní si hokejové sny.
(lv)

BUDE SI BRÁT HOKEJISTU MEIDLA

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda.

výhře nad Yannickem Mertensem.
Nejvyrovnanější utkání přišlo až na
samý závěr. Jiří Veselý s Vladimirem
Ignatikem sehráli sotva pár gamů,
když domácí Prostějov získal rozhodující pátý bod. V zápase tak šlo už jen
o prestiž.
Veselý měl dobré příležitosti rozhodnout první set ve svůj prospěch, jeho
chyby ovšem soupeř dokonale využil
a dotáhl set do tie-breaku, který také
vyhrál. Veselý získal na počátku druhé
sady vedení 3:0, které ovšem v závěru
prohospodařil a rozhodovat musela
opět zkrácená hra, kterou tentokrát
domácí borec dovedl do vítězného
konce. Třetí set byl vyrovnaný do
stavu 4:4, v deváté hře vzal Veselý Ignatikovi servis a sám doservíroval do
vydřeného vítězství, které znamenalo
konečný stav 6:0.
„Všechna vzájemná utkání s Ignatikem byla vyrovnaná, takže ani tentokrát jsem nečekal ve vzájemném souboji nic jednoduchého. Máme hodně
fyzicky natrénovanáno, teď jde o to se
rozehrát a nabírat formu. Čeká mě reprezentace na Hopmanově poháru, na
který se velmi těším. Změnu partnerky neřeším, Karolína se dlouhodobě
pohybuje na pomezí světové desítky,
takže bychom neměli být bez šancí
na dobrý výsledek,“ svěřil se po utkání
exkluzivně Večerníku Jiří Veselý.

že je tvrdý trenér?
„Je přísný a chce, aby se na kurtu pracovalo na sto procent. To je ale správně. V důležitých situacích k sobě
člověk musí být tvrdý a to ode mě
vyžaduje.“

●● Máte nějaký společný cíl pro
rok 2016?
„Nic konkrétního. Zlepšit hru, pak
všechno přijde. A celkově posunout
úroveň mého tenisu. Nechci vypadávat v prvních kolech.“

oèima
Jaroslava
Navrátila
„Byli jsme svědky utkání s lehčím z obou soupeřů ve skupině. Vždyť Pardubice jsou v tenisové extralize nováčkem, když
přešly přes Liberec. Proto jsme dali příležitost mladým hráčům Kolářovi a Smitkové, kteří se svých utkání zhostili suverénně a vyhráli ve dvou setech. Čekal jsem, že Veselý bude mít s Ignatikem víc práce, je to hráč na dobré úrovni. Přesto
mohl Jirka tentokrát vyhrát už ve dvou setech, kdyby využil příležitosti v závěru první sady. Do finále jdeme jako mírný
favorit, budeme mít posilu v Berdychovi, ale jména jako Hernych nebo Hradecká určitě nelze podcenit.“

Radek Meidl: „Ani jeden

Karolína
Plíšková

nehledáme nikoho jiného“ vyhrála

Jiří Možný

Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda.

Foto: Zdeněk Vysloužil

Exkluzivní rozhovor se snoubencem slavné tenistky:

PROSTĚJOV Je tomu pár dní,
P
co se veřejnost mohla dozvědět
co
o tom, že prostějovský rodák
a v současnosti frýdecko-místeck hokejista Radek Meidl požáký
dal o ruku svou přítelkyni Petru
Kvitovou. A dlouhodobě nejlepší česká tenistka s tím souhlasila!
Sedmadvacetiletý sympaťák
pak souhlasil s rozhovorem exkluzivně pro Večerník...

Šťastná dvojice snoubenců uprostřed extraligového týmu TK Agrofert

říká Veselý.
●● Berete extraligu současně jako
přípravu a možnost vyzkoušet
si při zápasech věci, které trénujete s novým koučem Tomášem
Krupou?
„Je to výborná možnost otestovat si,
jak na tom jsem. S novým trenérem
jsme stále na začátku spolupráce.
Chce to čas, než si sedneme a poznáme jeden druhého. Ale věřím, že
najdeme společnou cestu. I k tomu
můžou pomoci zápasy v extralize.“
●● Co jste si řekli na samém začátku spolupráce a jak postupujete
v přípravě?
„Společně jsme určili priority, teď se
snažíme pracovat na mých zbraních.
Na servisu a pilujeme přechod na
síť. Tak abych byl na dvorci ještě více
aktivní. Mám z toho dobrý pocit. Trénink má hlavu a patu.“
●● Potvrzuje se Krupova pověst,

●● Jak dlouho jste o zásnubách uvažoval?
„Příliš dlouhou dobu jsem se nerozmýšlel. Věděli jsme, že už spolu nějakou dobu
žijeme a že ani jeden nehledáme nikoho
jiného.“
●● A přišla také očekávaná reakce?
„Nikdy člověk neví, jaká bude odpověď,
ale naštěstí byla kladná.“ (smích)
●● Dá se říci, že nyní na konci roku,
kdy je tenisová přestávka, máte na sebe
nejvíce času?

EXKLUZIVNĚ
„Ano, je to tak. Já jezdím domů, co to jde,
a jsme spolu. Peťa sice trénuje dvoufázově,
ale když je možnost, snažíme se čas trávit
spolu.“
●● Nenaruší vám hokejové povinnosti vánoční pohodu?
„Ne, to ne. Navštívíme rodiny a večer na
Štědrý den budeme spolu.“
●● Jak je to složité během zbytku
roku?
„Je toho dost, ale když se člověk snaží, tak
to jde nějak skloubit. Já se snažím dojíždět domů každý den a dá se to, většina lidí
musí do práce jezdit.“
●● Cítíte na sobě, že byste se nějak změnil od doby, co jste s Petrou?
(smích) „Ne, to ne. Jeden rozdíl tu ale je,

nyní jsem šťastnější.“
●● Dá se říci, že nyní prožíváte i vydařené hokejové období?
„Je tomu tak. Vedle Frýdku-Místku
jsem se podíval i do Třince, takže to
pro mě bylo super, a doufám, že se
tam ještě do konce sezóny podívám.
Budu makat. Druhá liga je úplně něco
jiného než extraliga nebo první liga.
My jsme ale podle podmínek de facto skoro prvoligoví a jediným cílem
je tedy postoupit. Potom uvidíme, co
bude dál.“
●● Třinci se zatím příliš nedaří, cítíte
šanci prosadit se do extraligy?
„Vždycky šance je, jenom na sobě člověk
musí pracovat, makat a vždy to může přijít.
Budu čekat na šanci a za každou budu rád.
Děje se tak vždy ze dne na den, funguje to
jako farma v NHL. Přijde telefon, musíte
se sbalit a být třeba za hodinu v Třinci.“
(úsměv)
●● Rok 2015 již pomalu končí, co si
přejete do toho příštího?
„Zejména být zdravý, to je to hlavní. A také

asijskou
ligu

SINGAPUR , PROSTĚJOV
Ve druhém ročníku asijské exhibiční ligy International Premier Tennis League (IPTL) se
premiérově z celkového vítězství radoval zástupce České
republiky. S týmem Singapore
Slammers se radovala Karolína Plíšková. Ve finále proti
Indian Aces sice Plíšková ve
smíšené čtyřhře s Němcem Dustinem Brownem prohrála, ale
tým se i tak mohl těšit z výhry
26:21. Asijskou IPTL hrál
také Tomáš Berdych, který po
polovině odjel trénovat domů.
Jeho tým UAE Royals obsadil
v pětičlenné soutěži třetí místo.
(lv)
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basketbal

„VÁNOCE BUDOU V KLIDU,“ míní předseda Orlů

OREL
PODLEE

Ariete prohrálo jediné z posledních patnácti zápasů

VEČERNÍKU
LUKÁŠ
ÁŠ PA
PALYZA
YZA
Střeleckou mušku
mu měl v uplynulém týdnu pořádně seřízenou Lukáš
Lu Palyza. V Opavě přispěl k cennému úspěchu
úspěch třiadvaceti body, přičemž z pole
minul pouze čtyři střely a z trestných
hodů
hod se nemýlil ani v jednom z osmi
případů.
př
K tomu desetkrát doskočil
m a připsal si na své konto doublemíč
-double.
Kolínu pak nasázel ještě
-d
o jeden bod více a výrazně platil
svým
pohybem na obranu soupeře,
s
když získal šest faulů.

OKÉNKO ŠÉFA

aneb pohledem generálního manažera
„V Opavě se příliš nevyhrává a takový úspěch má velkou cenu. Navíc když
se jednalo o utkání sousedů v tabulce. Škoda je, že bylo vítězství vykoupeno
zraněním několika hráčů. To je vždy nepříjemné. Snad budou všichni stoprocentně fit. Duel s Kolínem se musel divákům rozhodně líbit, ale pro zástupce
obou klubů nebylo snadné sledovat, jak se hra vyvíjela. V prodloužení jsme ale
ukázali svoji kvalitu a dostatek zdravého sebevědomí. Bez něj bychom zřejmě
úspěšní nebyli.“
Petr FRIDRICH,
generální manažer Ariete Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK

AKCE

zpět!
VÁŠ OBLÍBENÝ VEČERNÍK

Volna pøíliš nebude
Prostějov (lv) - Jen několik dní
volna budou mít kolem vánočních svátků basketbalisté hrající
v české nejvyšší soutěži. Krátce po
Štědrém dni se už opět zapojí do
tréninku, protože už 29. prosince je
na programu 21. kolo Kooperativa
NBL a hráči Ariete jedou na palubovku USK Praha. „Podobný program má liga v posledních několika
letech a také tentokrát bude volno
krátké. V sezóně na všechny čeká
hodně zápasů, delší pauzy jsou
vlastně vyloučené. S tím se nedá
nic dělat,“ říká generální manažer
Prostějova Petr Fridrich. „Program
bude upravený tak, abychom byli
na zápas proti vysokoškolákům
dobře nachystaní a přitom, aby si
hráči alespoň trošičku odpočinuli,“
dodává Fridrich.
Basketbalistům ligový program nedopřeje ani žádné bujaré silvestrovské oslavy, protože na ně už 1. ledna
čeká trénink. Důvodem je mistrovský zápas s Brnem, který se odehraje
o den později. „Do nového roku
chceme vstoupit úspěšně a tomu se
všechno podřídí,“ poznamenal prostějovský manažer.

Neèas má 700
Pardubice (lv) - Už sedm stovek
ligových startů má na svém kontě
Radek Nečas, bývalá opora Orlů.
Řadu startů nasbíral v průběhu
dvou působení v Prostějově, kde
strávil dohromady pět sezón.
V této statistice je na prvním místě
ze všech aktivních hráčů. A vzhledem k tomu, že basketbal stále patří mezi jeho priority, přidá ještě
hodně zápasů. „Basket mě stále
strašně nabíjí a mám pořád rád ty
výzvy. A když se na konci sezóny
podívám zpátky, nevidím své dobré a špatné zápasy, ale to, jestli se
dosáhlo na týmový úspěch, nebo
ne,“ vyznal se neúnavný bojovník
a elitní ligový obránce, který nikdy
nebyl sobeckým typem basketbalisty.
Mezi „Železné muže“ českého
basketbalu se řadí také další hráč
s bohatou prostějovskou minulostí. Na čtvrtém místě průběžného
pořadí mezi aktivními hráči je
další bývalý kapitán Orlů Jaroslav
Prášil.

o DVĚ
Koruny
LEVNĚJI

volejte
582 333 433

více na
straně
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PROSTĚJOV Po pátém kole Kooperativa NBL byli basketbalisté
Prostějova v tabulce nejvyšší soutěže poslední. V následujících
patnácti zápasech ale prohráli jediné střetnutí a posunuli se na
třetí příčku. Na soupeře z Pardubic a Opavy, kteří jsou za nimi, mají
navíc náskok dvou vítězství. Pod stromeček si již v předstihu nadělili pohodu z úspěšných výsledků posledních týdnů.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Myslím, že můžeme být spokojení. Blíží se polovina základní části
a jsme na medailové pozici. Herně
jdeme nahoru, daří se nám i na palubovkách soupeřů. Vždy se dá něco
vylepšit, ale rozhodně nejsme v situaci, kdybychom si na naše výsledky
mohli stěžovat. Vánoce proběhnou

v příjemné atmosféře,“ těší předsedu
basketbalového klubu Ivana Pospíšila.
Příjemný je také pohled na individuální statistiky. Hanáci potvrzují předsezónní prognózy, které odhadovaly,
že Orli budou týmem střelců. Hned
pět hráčů drží střelecký průměr nad
deseti body, Janu Tomancovi k této
metě chybí pouze čtyři desetiny.
„Opravdu může vystřelit prakticky
každý a to je velká zbraň. Současně mě těší i naše zlepšení v obraně.

Rekordních 212 bodů viděli diváci v sobotním utkání Prostějova s Kolínem.
Foto: www.orliprostejov.cz

Poslední zápas to sice nepotvrdil,
ale jinak se dá říci, že pod vlastním
košem hrajeme lépe, než na začátku probíhajícího ligového ročníku,“
všímá si prostějovský trenér Zbyněk
Choleva.
Kvalitu opakovaně potvrzují basketbalisté, kteří v létě nahradili

bývalé opory. Lukáš Palyza, Brett
Roseboro a Petr Dokoupil patří
do základní rotace a jsou důležitými články Cholevova výběru. „Složení týmu je dobré. Posily zapadly
do kabiny. I z tohoto pohledu můžeme být spokojeni,“ tvrdí generální
manažer Ariete Petr Fridrich.

Slezané domácí palubovku nedokázali uhájit
BK OP
AR PV

74
82

OPAVA Přímý souboj o třetí místo v Kooperativa NBL viděla minulou středa opavská hala, kde se
představili basketbalisté Prostějova v rámci devatenáctého kola
soutěže. V ostrém utkání dokázali
hosté před televizními kamerami
zvítězit 82:74, když o úspěchu
rozhodli především v průběhu
třetí desetiminutovky. Orli se
přitom dokázali vyrovnat s velice
agresivní hrou Slezanů, díky níž
museli z utkání postupně odstoupit Pavel Slezák a Jan Tomanec.
Od úvodního rozskoku se oba soupeři přetahovali ve vedení. Jako první se
prosadil opavský Vlček, ve 4. minutě

ale Orli vedli 10:9 po Šteffelově koši
s faulem. Domácí odpověděli trojkami Šiřiny a Gniadka, další trhák
zastavil Slezák a o výsledku 29:26 pro
Opavu po deseti minutách rozhodl
z trestných hodů Vlček.
V následujících okamžicích domácí natáhli svůj náskok až na rozdíl
pěti bodů, v 15. minutě bylo však po
trojce Slezáka opět vyrovnáno. Minutu před koncem poločasu dokonce Marko zajistil Prostějovu vedení,
o to ale Hanáci, kteří již v té době hráli
bez dvou zraněných opor, v koncovce
přišli a do třetí čtvrtiny po přestávce
vstupovali s minimálním mankem
dvou bodů.
Ve druhém poločase Orli výsledek
rychle otočili, a i když Slezané kontrovali, po Palyzově střele z dálky to
bylo 53:51 pro hráče Ariete. Hosté
se postupně propracovali až k osmibodovému náskoku. Domácí

CO ZAZNĚLO NA TISKOVC
TISKOVCE...
CE...
Petr CZUDEK - BK Opava:
„Prostějov byl chytřejším týmem. My jsme bojovali, ale to na tak silný tým,
jakým je Prostějov, nestačilo. Dlouho bylo utkání vyrovnané, ale koncovka
patřila Prostějovu. Naši hráči po zranění hostů Tomance a Slezáka snad
podlehli iluzi, že je vyhráno, ale nebylo. Mrzí mě, že v obraně jsme některé
věci řešili špatně, hlavně s fauly jsme nedokázali pracovat, tak jak měli.“
Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Vyhráli jsme nad silným soupeřem. V prvním poločase byli domácí lepší,
bylo to hodně o bodech. V obraně jsme trochu nestíhali, velké problémy
nám dělal Šiřina s Vlčkem. Neuměli jsme se porvat s jejich nájezdy. Po přestávce se nám ale podařilo zlepšit obranu a k tomu jsme v útoku dobře řešili
pick and roll. To byl základ našeho úspěchu.“
se snažili s výsledkem něco udělat, V závěrečné pasáži se už domácí ani
nedařilo se jim ale při zakončení v jednom případě do vedení nedostali.
z trestných hodů a díky tomu si svě- Po nájezdu Vlčka sice snížili až na rozřenci Zbyňka Cholevy drželi naděj- díl dvou bodů, po několika následujíné vedení až do konce 30. minuty cích chybách ale umožnili Prostějovu
(66:59).
získat zpět rozhodující náskok. (lv)

Přestřelku ukončily trojky kapitána Marka
vali především pivoti. Skóre posouval
hlavně Šteffel a Machač. Pak se ale začal
trefovat i Slezák, který přitom nastoupil
se zraněným kotníkem. Rychle získal
Orlům náskok pěti bodů, a i když Kolín
ještě v několika případech skóre otočil,
vedli domácí po deseti minutách 22:18,
když poslední body zařídil Palyza.
Tým Geosanu vzápětí ukázal, že se mu
po doplnění kádru daří a opět se dostal
do náporu. Jejich snažení dokázala zastavit trojice Palyza, Slezák, Šteffel. Jejich
bodové příspěvky přinesly dvouciferné
vedení a následně i poločasové skóre
43:34.
Dalším klíčovým mužem duelu byl Roseboro. Ve třetí čtvrtině byl téměř neo-

mylný a výrazně pomáhal sestavě Ariete
krotit kolínské snahy o obrat. Svěřenci
Predraga Benáčka i tak snížili na rozdíl
čtyř bodů a drželi naději na vítězství.
Po bodech Ličartovského dokonce
hosté vyrovnali v průběhu poslední
čtvrtiny na 76:76 a vyrovnaná bitva
gradovala. V poslední minutě nedokázal zápas ukončit Šteffel, když proměnil
pouze jeden trestný hod, na druhé straně neprolétla obroučkou ani poslední
střela Ličartovského.
Prodloužení si vzal pod patronát kapitán Marko. Rychle proměnil dva trojkové pokusy a zajistil Orlům rozhodující
náskok. Kolín se sice snažil, z dalšího
těžkého direktu se už ale neotřepal.

OPAVA Po čtyřech letech si Petr Dokoupil zahrál ostrý zápas na
palubovce Opavy v jiném než slezském dresu. Z Prostějova před
časem zamířil právě do tohoto týmu s cílem vybojovat si více minut a to se mu podařilo. Stal se důležitým hráčem. Po úspěšných
sezónách se vrátil zpět na Hanou, na předchozí angažmá ale
vzpomíná jedině v dobrém. „Byly to hezké roky,“ uznává v interview Večerníku Dokoupil.

Hraji za Prostějov a pochopitelně
jsem chtěl, abychom zvítězili, což se
podařilo a všichni jsme měli radost.“
●● Měl jste pocit, že si vás protihráči víc všímali?
„To zase ano. Za první poločas jsem
se vůbec nedostal ke střele. Kluci si
mě přebírali, nedostal jsem žádný
prostor. Je prostě vidět, že jsme spolu
trénovali, dobře se známe. Po pauze
přišlo alespoň pár bodíků a i ty nám
pomohly.“
●● Šlo o přímý zápas o třetí místo.
Odpovídala tomu i tvrdá hra?
„Naši tři hráči byli zranění, ale to se
tak někdy přihodí. Basketbal je kontaktní sport, srážky k němu patří.“

AR PV
109
BC KO PP 103
PROSTĚJOV Velké drama s úspěšným koncem prožili basketbalisté
Prostějova v sobotním střetnutí
proti Kolínu. Domácí sice v průběhu utkání většinou vedli, hráči z
Polabí ale v koncovce dokázali srovnat a vítěze určilo až prodloužení. V
něm zvedl svůj tým kapitán Roman
Marko. Jeho body přinesly vítězství
109:103, které prodloužilo úspěšnou sérii Ariete už na pět zápasů.
Zpočátku se na obou stranách prosazo-

CO ZAZNĚLO

NA
A TISKOV
TISKOVCE...
VCE...

Zbyněk CHOLEVA – Ariete Prostějov:
„Toto vítězství má velkou cenu. Jednak se nám podařilo porazit opravdu kvalitního
soupeře, navíc utkání neprobíhalo vůbec podle našich představ. Na druhou stranu
jsmenečekaližádnéexcelentnípředstavení,protožechybělHonzaTomanecaPavel
Slezák nastoupil s podvrtnutým kotníkem, že to jen zkusí. Nakonec se dostal do takového rauše, že vydržel téměř celé utkání. Toho si cením.!
Predrag BENÁČEK – Geosan Kolín:
„Myslím si, že to byl pěkný zápas pro diváky plný úspěšných trojek, protiútoků
a smečí, zajímavý a napínavý až do konce. V poslední čtvrtině hráli naši čerství
hráči, prostějovští už byli lehce unavení a my jsme získali na chvíli vedení a měli
pak v konci i poslední střelu, kterou Ličartovský nedal. V prodloužení to vzal na
sebe Roman Marko, vstřelil dvě trojky a tím dal vítr do zad domácím, kteří už si
závěr zkušeně pohlídali.“

„V Opavě to bylo hodně specifické,“ přiznal Dokoupil
nout, a musím přiznat, že to bylo
hodně příjemné. I díky tomu to pro
pro Večerník mě byl hodně specifický zápas. Jiný
než ostatní.“
Ladislav VALNÝ
●● Byl jste před utkáním nervóz●● Vnímal jste před zápasem, že ní?
vás diváci přivítali téměř jako své- „To ani ne. Ale na Opavu mám jen
ho hráče?
ty nejlepší vzpomínky a ty mi pro(úsměv) „Stačil jsem si toho všim- běhly hlavou. Ale jsem profesionál.

původní zpravodajství

Foto: www.orliprostejov.cz

Pondělí 21. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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BOXEŘI
V
DĚČÍNE
NEZAVÁHALI
A
PŘIBLÍŽILI
SE
TITULU
Prostějovský tým zvládl i druhý venkovní zápas, za první tři kola neztratil ani bod
DĚČÍN, PROSTĚJOV Plný počet bodů si po všech soutěžních
střetnutích úvodní fáze extraligového ročníku 2015/2016 udržují
prostějovští boxeři. Nejprve zvládli duel v Ústí nad Labem, poté
doma vyřídili Třeboň a naposledy si poradili také s Děčínem. Do
konce soutěže sice ještě zbývá více než polovina, karty jsou ale
rozdány poměrně jasně. Při udržení domácí vítězné série by to
týmu BC DTJ mělo stačit na zlato!

Jiří MOŽNÝ

RA AR DEC
DTJ PV

6
10

Jak už Večerník informoval v minulém
vydání, z Děčína si boxeři Prostějova
odvezli důležité vítězství. „Bylo to perfektní. Měli jsme silnou sestavu a dva
body z venku se počítají. Teď můžeme
odpočinout a načerpat síly,“ užíval si
úspěšné pouti do dalekých severozápadních Čech Petr Novotný, jenž
tentokrát do duelu přímo nezasáhl
a zůstal nehrajícím trenérem BC DTJ
Prostějov.
Jeho tým od počátku vedl a domácím
povolil pouze srovnání na 2:2, od té
doby si už náskok bezpečně hlídal až
do konce. Pomohla k tomu i jedna
neobsazená děčínská váha a dva body
pro Prostějov bez boje. Výsledkem tak
byla hostující výhra a o to radostnější
vánoční svátky.
„Nastává nám takové přechodné období, kdy se můžeme věnovat rodině.
Po Novém roce se ale opět do toho
pustíme a opět budeme naplno trénovat. Rozehrané to máme dobře,
ještě je ale před námi hodně kol a bude
záležet, v jaké sestavě se sejdeme my
a v jaké soupeři,“ netroufal si Novotný
na silné výroky, byť pohled na tabulku

hodně sklání, drží, fauluje. Viliam ještě
o týden dřív boxoval na slovenském
šampionátu ve váze do dvaapadesáti
kilo, ovšem nabrat osm za týden není
pro boxera žádný problém.“
váhová kategorie do 64kg:
Jan Klabeneš
Pavol Polakovič
0:2 na body

k tomu vybízí. Jeho poděkování pak
mířilo kromě samotných boxerů rovněž ke Statutránímu městu Prostějov, Nováčkem v letošní prostějovské seOlomouckému kraji, dalším sponzo- stavě se na severozápadě Čech stal Pavol Polakovič mladší a syn známého i
rům i věrným fanouškům.
úspěšného boxera nedávné minulosti
váhová kategorie do 56kg: si také vedl úspěšně. Soupeři nedal
Ivan Pavlyuk příliš šancí a hosté se díky němu znovu
Filip Barák
ujali vedení, které už neztratili.
0:2 na body
Hodnocení hostujícího
Poprvé od svého zranění se v prostěkouče Petra Novotného:
jovské sestavě objevil Filip Barák a při „Soupeř byl sice šikovný, ale Pavol si vedl
svém comebacku si vedl stejně úspěš- perfektně. Předvedl technický rychlý box
ně jako před vynucenou zdravotní pře- a suverénně zvítězil. Dobře tak nahradil
stávkou. Výsledkem tak bylo, že se hos- zraněného Ondru Schildera.“
té po úvodní váze dostali do vedení.
váhová kategorie do 69kg:
Hodnocení hostujícího
Jiří Leitner
kouče Petra Novotného:
Miroslav Šerban
„Boxovali spolu již na mistrovství re0:2 na body
publiky, liga je ale jiná. Soupeř se Filipa
nebál a byl to pěkný zápas, rozhodly ale Dlouholetá opora „Býků“ ukázala
zkušenosti a Filip zaslouženě vyhrál.“ něco ze svého technického umění a
překvapení se tedy nekonalo. Semifiváhová kategorie do 60kg: nalista z nedávného domácího misErik Huliev trovství si utkání dobře hlídal a neneViliam Tanko
chal nikoho na pochybách, jaký bude
2:0 na body
výsledek. Po polovině střetnutí tak byl
Druhý zástupce BC DTJ nastoupil ve hostující soubor blízko bodovému
své méně obvyklé váze, také Viliam zisku, stačilo mu pro sebe získat pouze
Tanko se lépe cítí v „šestapadesátce“, ta jednu ze zbývajících čtyř bitev, aby měl
už ale byla obsazena. S Erikem Hulie- jistotu alespoň remízy.
vem svedl tříkolovou bitvu, ale nakoHodnocení hostujícího
nec na body padl.
kouče Petra Novotného:
Hodnocení hostujícího
„Zvítězil s přehledem a užil si to, opět si
kouče Petra Novotného:
mohl vyzkoušet něco nového a soupe„Erik je hodně nečistý boxer, který se ři toho moc nedovolil.“

Miroslav Šerban (vpravo) potvrdil i v Děčíně pozici prostějovské opory a stejně jako doma proti Třeboni, tak i v severozápadních Čechách zvítězil.
Foto: archiv Večerníku

váhová kategorie do 75kg:
Vitaliy Boyko
Jakub Bambuch
2:0 na body

Druhá polovina duelu dvou hlavních
předsezónních favoritů české extraligy začala mírnou dramatizací, domácím se totiž v podání Vitalije Boyka
podařilo dotáhnout na jediné dílčí
vítězství.
Hodnocení hostujícího
kouče Petra Novotného:
„Kuba začal poněkud později. První
kolo prohrál, druhé bylo vyrovnané, to
ale venku nestačí. Ve třetím svého protivníka jasně přejel, ale bylo už pozdě.
Je to sice srdcař a dal do toho všechno,
ale nevyšlo to.“

...ještě

+

Souboj těžkých vah proti sobě svedl
dvě velká jména. Jméno Davida Hoška budí respekt, přece jen se jedná o
mnohonásobného domácího medailistu. Kvalitnější výkon a přesnější
Jistotu remízy a udržení týmové ne- údery ale předvedl Erik Tlkanec a
porazitelnosti přinesl Prostějovu Jan prostějovská sestava tak mohla slavit
Mužík. Tedy postarali se o to vlastně další vítězství, už třetí v této sezóně.
váhová kategorie do 81kg:
neobsazeno
Jan Mužík
0:2 bez boje

váhová kategorie nad 91kg:
Pavel Šour
Michal Zezulka
2:0 na body

V repríze semifinálového souboje ze
znojemského šampionátu si Michal
Zezulka vedl mnohem lépe, zvládl odboxovat všechna tři kola, leč na body
mu to nestačilo a musel se smířit s porážkou.
Hodnocení hostujícího
kouče Petra Novotného:
„Michal se nebál a šel do toho, po
dvě kola to byl vyrovnaný souboj.
Třetí kolo ale rozhodlo, v něm byl
Pavel přesnější a prokázal své zkušenosti. Je to ale příslib do budoucnosti, předvedl, co umí.“

V HOKEJOVÉ SÍNI SLÁVY
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„V mém věku je to fakt úžasné.
Fantastické. Ani jsem o tom nikdy nepřemýšlel, že bych se mohl
tady v té krásné síni setkat s hráči,
s nimiž jsem hrál. To až budu vyprávět sestrám doma ve Stražisku,
tak tomu nebudou věřit,“ vyprávěl
pro média krátce po slavnostním
okamžiku.
Svou dlouhou pouť v roli hráče začal
prostředky, zakázány jsou však Jan Hrbatý v Prostějově, kde nastupoval až do svých šestnácti let. Velké
všechny motorizované.
Vyhodnocení, vyhlášení a hlavně jméno si však udělal teprve v jihlavpříjemné posezení se uskuteční ské Dukle a na Vysočině se zařadil
v pohostinství U Pepíčka v Drahanech, tam také téměř devítikilometrová trasa končí. Nezbytnou součástí výbavy každého jsou
dobrá nálada, elán a optimismus.
Na akci zvou SKC Tufo Prostějov
a někdejší patron této akce „Lolek“ Mačák.
(jim)

Vánoční Drahanská napíše

již DESÁTÉ pokračování
den trochu jinak, vydají z Žárovic
do Drahan.
Registrace začíná v devět ráno
na žárovické návsi a účast je
pro všechny zdarma, nejdříve
o půl hodiny později se uskuteční
hromadný start. Zdolávat kopec
se odvážlivci vydají v chůzi, běhu
a také na kole, pro tři nejrychlejší v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny. Vyloučeny
nejsou ani netradiční dopravní

váhová kategorie do 91kg:
David Hošek
Erik Tlkanec
0:2 na body

Hodnocení hostujícího
kouče Petra Novotného:
„Erik byl ofenzivnější, nenechal Davida pracovat. Uvědomoval si ale, že
vše může změnit jeden přesný úder
a pohlídal si to. Byl si toho všeho dobře
vědom, i třetí kolo zvládl a zaslouženě
zvítězil.“

RODÁK ZE STRAŽISKA

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

PROSTĚJOV Při pohledu do
kalendáře je jasné, že se nezadržitelně blíží Vánoce. A od roku
2006 je s těmito radostnými svátky na konci kalendářního roku
spjatá i sportovně-společenská
událost „Vánoční Drahanská“.
Jak z výše uvedeného vyplývá, letos se tak stane již podesáté, kdy
se sportovní nadšenci, přátelé
prostějovské cyklistiky a zkrátka
všichni ti, co chtějí strávit Štědrý

přímo zástupci Děčína, kteří nenašli
ve svých řadách nikoho, kdo by se staronovému členovi BC DTJ odvážil
v ringu postavit. Před závěrečnými
dvěma souboji tak zůstávala nezodpovězena už jen jedna otázka, poveze se
na Hanou jen jeden bod, nebo oba?
Hodnocení hostujícího
kouče Petra Novotného:
„Marek Andrýsek byl po nemoci,
tak jsme se rozhodli udělat změnu a
nominovat Honzu. Nakonec neměl
soupeře, tak jsme bez boje získali vítězství.“

mezi vážené legendy. Trenéři na
něm oceňovali bruslařské dovednosti a býval řazen k nejlepším českým pravým křídlům své generace.
V nejvyšší československé ligové
soutěži odehrál plných osmnáct sezón, během nichž sehrál 586 utkání
a nastřílel 222 branek. Právě v dresu
Dukly se stal mezi lety 1965 a 1973
hned sedminásobným mistrem
a prosadil se také v reprezentaci.
Mezistátních zápasů má na kontě celkem sedmapadesát, vstřelil
v nich patnáct branek. Společně
s Oldřichem Machačem se podílel

na olympijském stříbru z Grenoblu 1968, startoval také na čtyřech
světových šampionátech, odkud se
v letech 1969 a 1970 vrátil s bronzem.
Po skončení kariéry se stal nejprve
šéftrenérem jihlavského Střediska vrcholového sportu mládeže
pro dorost a juniory, následně vedl
i „A“-mužstvo a ještě v devadesátých
letech byl asistentem na extraligové
lavičce. Hokeji se věnovali i jeho syn
Jan a vnuci Jan s Filipem, všichni
prošli jihlavskou mládeží a dotáhli to
minimálně do první ligy dospělých.
(jim)

VŠESPORTOVNÍ HRY:
zápolit se bude ve volejbalu,

OPUSTIL NÁS FOTBALOVÝ GENTLEMAN: fotbalu, ale i v pétanque
DNES POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S MILOŠEM ZACHAREM!

PROSTĚJOV Smutná předvánoční zpráva. V uplynulém týdnu zemřel ve věku osmdesáti let fotbalový
trenér Miloslav ZACHAR. Jeho jméno je pevně spjato s nejslavnějším prostějovským klubem TJ Železárny Prostějov. První mužstvo vedl na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.
Miloslav Zachar byl původně atletem a v tomto sportu dosáhl výrazných úspěchů. O fous mu dokonce
unikla nominace na olympijské hry! Širší veřejnost si ovšem jeho jméno spojuje především s fotbalem.
Jako dlouholetý trenér vychoval v tehdejších ‚želízkách´ spoustu dobrých hráčů. „Super člověk! Přestože byl původně atletem a fotbal nikdy nedělal, nemůžu proti němu říct křivého slova. Vzpomínám na něj
strašně rád. Samozřejmě jsem na něj jako hráč byl kolikrát naštvaný, ale s odstupem času musím říci, že
měl vždycky pravdu,“ pronesl na adresu pana Zachara jeden z jeho bývalých svěřenců Evžen Kučera a dodal: „Měl jsem hodně trenérů, ale on byl jedním z těch, který mě utvářel. Na takové lidi se nezapomíná!“
Své první trenérské krůčky pak po boku Miloslava Zachara učinil i Svatopluk Kovář. „Dělal jsem mu asistenta, když jsem začínal trenérskou dráhu. Poznal jsem ho jako trenéra i kolegu. Nemohu na něj říci křivého slova. Byl to velmi dobrý člověk i trenér. Férový chlap,“ dodal na adresu legendárního kouče Svatopluk
Kovář.
Poslední rozloučení s Miloslavem Zacharem proběhne v pondělí 21. prosince 2015 od 14:00 hodin v prostějovské obřadní síni.
(zv)

➢ ze strany 27
PROSTĚJOV Velkolepá událost
čeká Prostějov na podzim příštího roku, kdy se na Hanou sjedou
sportovci ze všech koutů republiky, aby absolvovali VIII. všesportovní hry Svazu Dělnických
tělovýchovných jednot České
republiky.
„Pořadatelství nám bylo přiklepnuto
a je to pro nás velká výzva, hlavně po
organizační stránce. Zatím jsme nic
tak náročného nepořádali a chceme,
aby se tady všem líbilo a rádi na tuto
akci vzpomínali. Není to navíc jen o
sportování, ale i o společném setká-

ní a doprovodném programu,“ věří
v úspěšné zvládnutí všech nástrah
starosta DTJ Prostějov Petr Novotný.
Zápolit se bude mimo jiné v badmintonu, plážové i klasické šestkové
verzi volejbalu, fotbalu či kuželkách
a na své si přijdou i pétanquisté, atleti, stolní tenisté či milovníci opičí
dráhy. „Zúčastníme se všech závodů
a budeme dobře připraveni. V boxu
by bohužel nebyla konkurence, plánujeme alespoň nějakou exhibici,
abychom se ukázali,“ podotkl kouč
místního extraligového týmu.
Nyní je pro něj nejpodstatnější
nepodcenit organizační fázi, tudíž
už teď probíhá zajišťování sportovišť, stravování a ubytování. Nabízí

se tak prostor pro dobrovolníky,
kteří by chtěli přiložit ruku k dílu.
„Bude to náročné. Máme přibližně
sedmdesát členů a je potřeba pokrýt občerstvení nebo prezentaci.
Domlouváme se na spolupráci se
Střední odbornou školou podnikání a obchodu (SOŠPO) i Fakultou
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, studenti sportovního managementu by si mohli v praxi ověřit své znalosti. Domnívám se,
že je to hodně obohatí,“ poznamenal Novotný s tím, že právě studenti
prvního a druhého ročníku sportovního managementu se před pár
dny zúčastnili ukázkových hodin
boxu.
(jim)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOVSKÝ BASKETBAL MÁ MISTRYNI EVROPY
Na Hané vyrůstá hned několik velkých talentů, které mohou proniknout až do „áčka“

Přímo pod vedením mládežnického
šéftrenéra Orlů Petera Bálinta se česká
„šestnáctka“ pustila do kontinentálního mistrovství divize „B“ v bulharské
Sofii. Tým tvořený i jeho oddílovým
duem Matouš Pluhař - Filip Sigmund
neměl přehnaně vysoké ambice a příliš nepomýšlel na návrat mezi elitu, ale
realita byla ještě krutější, než se očekávalo. Po úvodních dvou výhrách přišlo
sedm porážek a důsledkem bylo úplně
poslední šestnácté místo.
„Byl jsem hodně zklamaný z výsledků i přístupu hráčů. Nebylo to přímo
o basketbalu, ale o jejich přístupu
k reprezentaci. Řešili jsme věci, které
by měly být automatické, některé typy
se nám nepovedly. Mají před sebou ale

Neubauerová
dále stoupá
Také mezi děvčaty se současné hráčky TJ OP Prostějov či odchovankyně
tohoto oddílu zápolící nyní již v jiných
klubových barvách neztratily. Před
rokem se Adéla Neubauerová výrazně podílela na stříbrných medailích
„šestnáctky“ a jen vracející se zranění

Szcotková zlatá,
Vymazalové
chybìl krok
Obrovský úspěch se v létě podařil
dívčí reprezentaci do šestnácti let.
Současný výběr navázal na úspěch
svých předchůdkyň a v portugalském Matosinhosi ještě vylepšil
loňskou finálovou účast, když
přivezl zpět do srdce Evropy zlaté
medaile.
Při prvním pohledu na nominaci se
může zdát, že u toho žádná Prostějovanka nebyla, ale zdání klame.
Pod bilancí sedmi výher včetně
té čtvrtfinálové nad Maďarskem,
semifinálové nad Itálií a finálové nad domácím celkem figuruje
i jméno Karolíny Szcotkové. Mladá basketbalistka narozená v roce
1999 patří od sezóny 2014/2015
brněnské Sportovní škole míčových her, předtím ale od ročníku

2010/2011 oblékala prostějovský
dres. Nejprve tu z Kroměříže hostovala, poté do TJ OP Prostějov
přestoupila.
Nechybělo přitom moc a prostějovská radost mohla být dvojnásobná. V širší nominaci totiž byla i
rodačka z Určic Adéla Vymazalová. Leč současná hráčka Trutnova,
kam taktéž přestoupila v létě 2014,
nakonec do finální dvanáctky nepronikla. „Adéla byla se šestnáctkou až do šampionátu, krátce před
ním se ale zranila,“ smutnil Živkovič.

Také v U15
jsou talenty
Tou úplně nejmladší ekipou je
U15. Do nově vznikajícího výběru se mezi chlapci zapojil koncem tohoto roku Matouš Pelikán,
mezi dívkami totéž platí pro Adélu
Buřtovou. „Matouš je u nás od
přípravky a postupně pracujeme
na jeho vývoji. Trénuje se ‚sedmnáctkou‘ a jeví se dobře. Na velké
hodnocení je u něj ale ještě brzy,“
poznamenal Bálint.
„Máme tu dost šikovné holky
i v ročníku 2000. Nyní se navíc
ještě konají kempy podle postů.
Mezi pivotky byla pozvaná Nikoly
Dufková, před Vánocemi se setkání křídel zúčastní Terezie Frgalová.
Vždy se tam sejde zhruba ětatřicet
hráček a trenéři je pak sledují i ve
zbytku sezóny, mají je dlouhodobě
vytypované. Mohou se porovnat
s nejlepšími vrstevnicemi a jsem za
to jen rád,“ doplnil Živkovič.
A loni si stejným procesem prošly
rodačka ze Slatinek Růžena Slivečková i plumlovská Kateřina Galíčková. Rovněž pro druhou jmenovanou hráčku ročníku 2000 platí,
že změnila působiště. Toto léto se
z TJ OP Prostějov přesunula do Žabin Brno.

Individuální statistiky:
Karolína
Szcotková (1999)

To národnímu celku do osmnácti let se
v řeckém Volosu vedlo o poznání hůře
a nic na tom nezměnil ani místní talent
Adam Goga. V závěru července a na
počátku srpna sehrála na jihu Evropy
Česká republika celkem devět bitev,
vyhrát se však podařilo pouze jednu
z nich, což znamenalo sestup do divize „B“. Svou roli v tom hrál i turnajový
klíč. Výhra nad Ukrajinou přinesla sice
i přes porážky od Francie a Španělska
postup do osmifinálové skupiny, ze
které ale po neúspěších s Německem,
Lotyšskem a Srbskem vedla už jen
cesta do boje o záchranu. A play out
o deváté až šestnácté místo se nevydařilo, prohry s Chorvatskem, Černou
Horou a Ukrajinou určily pád na úplně
poslední místo v celém turnaji.

„Šestnáctka“
zklamala

připravila o nominaci Míšu Krátkou,
letos se obě dvě hráčky ročníku 1998
dostaly do širší nominace „osmnáctky“, kam budou náležet i v příštím kalendářním roce.
Krátkou stále brzdí zdraví a musí
zátěž spíše omezovat, naopak její
někdejší spoluhráčka přestoupila do
SŠMH Brno, kde vedle juniorské
extraligy nastupuje i v první lize žen
a coby farma Žabin Brno dostává pravidelně příležitosti i v Ženské basketbalové lize. Je tak na nejlepší cestě, aby
se stala pevnou součástí národního
týmu také v budoucích letech.
„Obě holky u od žákyň táhly tým,
takže si jich trenéři všimli. Škoda, že
Míšu dlouhodobě trápí záda, i když se
snaží cvičit a posilovat, aby mohla hrát,
Adéla patří k nejlepším mládežnicím
a určitě to není náhoda. V případě
obou se na jejich úspěších podílí velká obětavost, podpora rodiny i práce
v oddíle,“ ocenil trenér TJ OP Prostějov Željko Živkovič.

ještě dva roky, tak uvidíme, jestli zlepší
svou morálku a přístup,“ přiznal úspěšný kouč velké rozčarování.
A co se týče přímo prostějovského
dua, to má zatím stále na čem pracovat. „Perspektiva tu je, ale Matouš
zatím nedosahuje takové výkonnosti,
jakou bych si představoval. Roste ale
a má před sebou ještě tři roky. Filip se
na mistrovství Evropy dostal zejména
díky zranění tří hráčů na svém postu.
Dostal hodně minut a je to pro něj
motivující, loni toho ale natrénoval
velice málo. Bohužel je to o hlavě,“
prozradil Bálint.

Adéla
Vymazalová (1999)

Goga sestup
neodvrátil

Před rokem se Adéla Neubauerová (druhá zleva) dostala do All-Star výběru mistrovství Evropy dívek U16 a také letos
zaznamenali prostějovští hráči nebo zdejší odchovanci velkých mládežnických úspěchů.
Foto: FIBA Europe

Filip
Sigmund (1999)

Hierarchicky nejblíže reprezentačnímu „áčku“ se v letošním roce ocitl
Marek Sehnal. Rodák ze Svitav, který
se v Prostějově pohybuje už od sezóny
2009/2010 a před dvěma lety na Hanou přestoupil, se v minulosti probojoval do národní „osmnáctky“ a ocitl
se i v širším kádru „dvacítky“, sehrál
letos v létě několik přátelských zápasů
za takzvané české „béčko“. Devatenáctileté a téměř dva metry vysoké křídlo
zasáhlo v polovině července do dvou
přípravných zápasů. Nejprve se dvěma
body podílel na výhře 76:50 nad českou „osmnáctkou“, poté vyšel bodově
naprázdno a nezabránil těsné porážce
74:76 od Dánska.
V nejvyšší z mládežnických kategorií
určené pro hráče do dvaceti let zastupoval zdejší region Radovan Kouřil.
Hráč o rok starší než Sehnal se vměstnal do konečné dvanáctičlenné nominace pro evropský šampionát divize
„A“ v italském přímořském letovisku
Lignano Sabbiadoro a na severu země
dopomohl k průniku mezi nejlepší
šestici. Český celek tehdy v základní
skupině zdolal Ukrajinu, Polsko i Rusko a nestačil jen na Španělsko, v osmifinálové grupě si poradil také s Litvou
a porážky od Turecka či Německa jej
však poslali do čtvrtfinále proti Fran-

Reprezentační sedmnáctka, do níž
patří i duo prostějovských Orlů František Váňa s Martinem Nábělkem, měla
letos na programu jen sérii přátelských
utkání, to hlavní v podobě evropského
šampionátu osmnáctiletých je čeká až
v příštím roce. „Oba před sebou mají
obrovskou perspektivu. Letošek byl
z hlediska reprezentačních akcí volnější, v létě ale hrál atraktivní basket tři
na tři. Pokud na sobě budou pracovat
i dál, budou pro Prostějov velkým přínosem,“ těší se na další úspěšné odchovance pro mužskou košíkovou.

Matouš
Pluhař (1999)

Sehnal v „béèku“,
Kouøil ve „dvacítce“

Váòa s Nábìlkem
mìli volnìji

Adam
Goga (1997)

Jiří
MOŽNÝ

cii. To se výsledkově nevydařilo, ale
následné zdolání Belgie a prohra od
Lotyšska vynesly pozici hned za čtveřicí semifinalistů a touto pobaltskou
republikou.
Kouřil v každém zápase poctivě sbíral
body, proti Rusku, Německu, Belgii
i Lotyšsku jich nastřádal dvouciferný
počet, v bitvě s Polskem se zase blýskl
dvanácti doskoky. Měl tak výrazný podíl na výsledné šesté pozici. „Marek byl
třináctým hráčem a těsně ze sestavy
vypadl. Radovan patří na svém postu
k absolutní evropské špičce a byl jedním ze tří stavebních kamenů úspěchu.
Oba mají potenciál k tomu stát se velkými oporami,“ okomentoval schopnosti i vyhlídky největších současných
nadějí prostějovského basketbalu Peter Bálint, mládežnický šéftrenér Orlů.

Radovan
Kouřil (1995)

původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Osmnáctiletý Prostějovan využitelný na pozicích jedna a dva naskočil
do téměř všech utkání a třeba proti
Německu zaznamenal devět bodů,
ve zbývajících střetnutích to zpravidla bylo od dvou do pěti bodů. Právě
v útoku se celý tým velice trápil, třikrát
se nedostal nad padesát bodů a dvakrát
jen o fous. „Adam dostal příležitost na
jiném postu než v klubu, ale minuty
si odehrál a jsou to pro něj zkušenosti
do budoucna. Je jedním z těch, co by
mohli dostat i šanci v nejvyšší domácí
soutěži a věřím, že je to jen otázkou
času. Je to vysoký rozehrávač, typově
podobný Tomáši Satoranskému,“ nezastírá Bálint velká očekávání.
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PROSTĚJOV Na přelomu léta a podzimu se mužské basketbalové reprezentaci povedl historický úspěch v éře samostatné České republiky, když sestava kolem Jana Veselého
a Tomáše Satoranského prošla až do čtvrtfinále mistrovství
Evropy a vybojovala si tak účast v kvalifikačním turnaji pro
olympiádu v brazilském Riu de Janeiru. V tomto výběru se
žádný prostějovský odchovanec či člen zdejšího klubu neobjevil, v brzké budoucnosti tomu ale může být jinak. A platí to
jak pro mužskou, tak pro ženskou složku. Večerník se ponořil
do prostudování jednotlivých mládežnických kategorií a vystopoval, že regionální stopa je v nich poměrně výrazná.

Poznámka: Za jménem následuje v závorce ročník narození, počet utkání a bodů
v reprezentaci za rok 2015
Zdroj: www.cbf.cz

