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DNES NAVÍC!

Přejeme všem čtenářům a obchodním
partnerům krásného Silvestra a šťastné
vykročení do nového roku 2016
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s pohodou od 2. 1. 2016
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
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V BOHUSLAVICíCH!
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Jak vše dopadlo? A co požáry v Dřevnovicích
a ve Vícově, kde během vánočních svátků také hořelo?
ČTĚTE NA STRANÁCH 8 a 9

➢

'RYROXMHPHVLSRGøNRYDW
YxHPQDxLPREFKRGQËP
SDUWQHUĎPD]¿ND]QËNĎP
]DSĆË]HĀYURFH
DSĆHMHPH9¿PSĆËMHPQÇ
SURæLWËY¿QRêQËFKVY¿WNĎ

15122211386



15121811337

15121011269

15121811339

]GUDYËxWøVWËDØVSøxQÛURN

15121811335

Tak to bylo o fous! Jen několik málo hodin před Štědrým dnem vzplála v bytovém domě
v Bohuslavicích na Konicku kuchyň, v hořícím a silně zakouřeném bytě zůstal uvězněn
šestapadesátiletý muž! Na snímku M. Zaorala sčítá Zdeňka Švecová škody…
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kostièka nezapadla...
Prostějov (mik) - Štědrý den
a také následující dva sváteční dny
se naštěstí obešly bez vážnějšího
ohrožení zdraví Prostějovanů.
„Musím říct, že během těchto dnů
jsme nevyjížděli k žádnému závažnějšímu zásahu. Letos jsme nezaznamenali ani žádný případ zapadlé kapří kostičky při štědrovečerní
večeři. A jelikož není sníh ani náledí, neošetřovali jsme žádného pacienta se zlomeninou nohy či ruky,“
prozradil Večerníku Radomír Gurka, ředitel prostějovské záchranky.

Salta na Štìdrý den
Prostějovsko (mik) - Během
uplynulých svátečních dní nezaznamenali policisté a záchranáři
ani žádnou vážnou dopravní nehodu. Jen s malou výjimkou... „V Protivanově došlo ke kolizi osobního
vozidla, které vyjelo z komunikace
a několikrát se převrátilo přes střechu. Řidič z nehody naštěstí vyvázl
jen s několika oděrkami,“ konstatoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

FOTO VÁNOCE
NA ČTYŘECH

CO NÁS POTĚŠILO…
Samí vzorní řidiči. Jestli si někdo
myslel, že policisté nechají šoféry na
pokoji alespoň během vánočních svátků, zmýlil se. Šestnáct strážců zákona
zkontrolovalo v sobotu 26. prosince
od večera až do půlnoci přímo v Prostějově celkem osmačtyřicet vozidel.
A nebyl zjištěn ani jeden přestupek

VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

KOLECH

PROSTĚJOV Tisíce světýlek se proháněly
na Štědrý den Prostějovem. Opět po roce se u nás uskutečnila tradiční „Vánoční
jízda“, která již několik let dokazuje,
že o Vánocích se nemusí rozzářit pouze
stromky v obývacích, na náměstích či
před domy, ale také automobily. A lidé přihlížející v ulicích snahu majitelů projíždějících aut určitě ocenili. Nazdobené vozy
vyjely z parkoviště u myčky v Plumlovské
ulici a kroužily po celém městě. Cíl pak
byl po necelé hodince u jednoho z prostějovských marketů.

CO NÁS UDIVILO…
Dva zranění při požáru. Hrůzné
probuzení čekalo rodinu z Vícova.
Uplynulou neděli 27. prosince časně
ráno jejich domek pohltily plameny,
hasiči a spousta dobrovolníků byli
na místě během několika minut. Do
nemocnice byly převezeny dvě osoby, když se obyvatel domu nadýchal
zplodin a oheň popálil na krku hasiče.
Někteří z účastníků letošní „Vánoční jízdy“ Prostějovem si s výzdobou svých miláčků
skutečně vyhráli.
Foto: Jonáš Proser

Agentura Aquapark otevře už v polovině února!

Strážníci ve støehu
Prostějov (mik) - Před blížícím
se silvestrovským ohňostrojem
jsou v plné pohotovosti strážníci
městské policie. „Na poslední den
v roce jsme zdvojnásobili počet hlídek, které se budou soustředit ve
večerních hodinách hlavně v centru města. Na Silvestra udělilo vedení města další výjimku z vyhlášky
o zákazu pití alkoholu na veřejném
místě, v tomto případě na náměstí
T. G. Masaryka. Budeme muset
být ve střehu i proto, že kapacita
pro návštěvníky náměstí během
večerního ohňostroje bude rapidně snížena. Dají se tak očekávat nepřehledné situace,“ řekl Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

rubriky
Večerníku

To se dějí věci! Vždyť se podívejte
z okna, copak tohleto je nějaká
zima? Na dvoře redakce Agentury Hóser kvetou třešně, děvčata
chodí po náměstí v minisukních
a pánové v kraťasech. Takže rozhodnutí Domácí správy v Prostějově pospíšit si s přípravami na
koupací sezónu a otevřít aquapark v Krasické ulici co nejdřív,
je celkem logické.
„Není na co čekat, venku je vedro
k zalknutí a denně nás bombardují občané, proč neotevřeme

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

koupaliště. Uděláme všechno pro
to, abychom v příštím roce aquapark otevřeli patnáctého února,“
prozradil Agentuře Hóser Vladimír Iljič Prušák, jednatel Domácí
správy v Prostějově.
Jeho úmysl schválili šmahem
i konšelé. „Já myslím, že je to
ideální. Právě skončí bruslení na
kluzišti, takže občané rovnou přejdou na koupák. Stejně všichni na
náměstí bruslí v plavkách nebo
úplně na Adama,“ zkonstatovala
Ivana Hemeráková, náměstkyně
primátorky pro koupání a zimní
sporty.
Koupáníchtivé obyvatelstvo prý
nemusí mít strach z toho, kdyby
se náhodou během února přece

jen trošičku ochladilo. „I kdyby
mrzlo, budeme na to připraveni.
Do velkého bazénu budeme dolévat teplou vodu, konvičky na její
ohřívání už máme zakoupené.
V ostatních nádržích může být
klidně led, i to je kurňa atrakce!
Každopádně v polovině února
aquapark otevřeme, i kdyby čert
na primátorce jezdil,“ nepřipouští pochybnosti Vladimír Iljič
Prušák.
Pochopitelnou radost z předčasného otevření našeho největšího koupaliště mají bezdomovci
a trošku méně přizpůsobiví občané. „Jé, to je fajn. Já byl zvyklý umývat se jen tak dvakrát do
roka. Teď se budu moci vyráchat

víckrát, a k tomu ještě v bazénu
s teplou vodou,“ libuje si Dežo
Čonek.
Otázkou ale zůstává, zda příští rok stejně tak rychle otevřou
i koupaliště ve Vrahovicích.
„Jestli dá Agentura Hóser deset milionů do placu a přiloží
ruku k dílu, tož pak vrahovický
koupák otevřeme taky v únoru.
V opačném případě ho zprovozníme až v roce 2022,“ poklepal
si významně na čelo náměstek
primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…
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Dvaadevadesát lidí našlo v poledne
na Štědrý den odvahu a ponořilo se do
ledových vod výpusti plumlovské přehrady. Na tradiční „vánoční koupel“
tak dorazilo na chlup stejně otužilců
jako v loňském roce, tudíž organizátoři nezaznamenali žádný rozdíl.
ZAUJAL NÁS…

Petra Kvitová
&
Lucie Šafáøová

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Dvojice prostějovských tenistek si
připsala další ocenění. Jako opory
fedcupového výběru se totiž staly
nejlepším kolektivem České republiky v anketě Sportovec roku, v níž
byly obě navíc v první desítce mezi
jednotlivkyněmi. Společně ovládly
také tenisovou anketu Zlatý kanár.

•• Pondělí ••
Ježíšek, či Jánošík? Leckdo našel pod stromečkem mobil. Otázkou je, jak Ježíšek
všechnu tu spotřební elektroniku získává. Nepochybně s velkou slevou a za velkoobchodní ceny. Kdo však dává, ten může i brát. Šestadvacetiletý mladík pár dní
před Vánoci v baru přišel o svůj mobil Samsung Galaxy S6 v hodnotě dvaceti tisíc
korun. Skoro to vypadá, že se Ježíšek zachoval jako Jánošík. Ten by lidem s mobilem za dvacet tisíc dárky zřejmě nenosil, ale naopak by si je od nich bral.

•• Úterý ••

ZASLECHLI JSME…

Hokejky a lepidlo. Jako na houpačce si letos museli připadat prostějovští Jestřábi.
Výtečné výkony pravidelně střídali s těmi horšími. Leckdy už měli na holích vítězné góly, ale zdálo se, že jim je nějaký vtipálek v kabině natřel vteřinovým lepidlem...
Inu z hlediště se to zdá jednoduché. O tom, že trénovat hokej na profesionální
úrovni není nic snadného, se mohla přesvědčit dvacítka fanoušků, která v úterý
dorazila na prostějovský stadion.

„ŽÁDNÉHO
JEŽÍŠKA
NEMÁME!“

•• Středa ••
Jestřábi věští tuhou zimu. Prostějovské hokejisty krátce po sobě opustili obránci
Špaček a Sova. Posledně jmenovaný odletěl na jih, kde bude hrát v Asiagu první
italskou ligu. Zmíněná migrace Jestřábů, Špačků a Sov do teplých krajin napovídá,
že by se už konečně mohlo ochladit.

Večerník byl v pohotovosti i 24.
prosince, ale sestřička v porodnici
nám oznámila, že letos se v tento sváteční den nenarodilo žádné miminko...

•• Čtvrtek ••
Věčný příběh Adama a Evy. Víte, proč Bůh stvořil Evu až nakonec? Aby mu do
toho tvoření nikdo nekecal. Jednu chybu však přesto Bůh udělal. Daroval muži mozek a penis. Bohužel už mu zbylo málo krve, takže Adam i jeho následovníci vždy
mohli používat buď jedno, nebo druhé. Nikdy však oboje najednou... Nejenže byl
Štědrý den, svátek také měli Adam s Evou.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

•• Pátek ••
Čapkova láska. „Veliká láska? Já myslím, že to je, když se dva lidé dovedou snášet po celý
život, oddaně a věrně.“ Tohle je jeden s hluboce pravdivých citátů, jejichž autorem je spisovatel Karel Čapek. Bystrý a pohotový pozorovatel života zemřel před sedmasedmdesáti
lety na Hod boží vánoční několik málo týdnů před plánovaným zatčením gestapem.

Babimaki

Celá redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přeje vše nejlepší do nového roku.

•• Sobota ••
Štěpánské Proměny. „Není nic jistého v životě lidském.“ To kdysi napsal římský básník
Publius Ovidius Naso ve své sbírce Proměny. Stejně jako toto dílo se jmenuje i ženský
pěvecký sbor, který letos prožil velice úspěšnou sezónu. Zakončil ji sobotním koncertem v Husově sboru, na kterém vystoupil společně se sbory Vlastimila a Orlice

•• Neděle ••
Malý princ jen pro velké. „Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím i uším skryto.“ Kniha
Malý princ se pro mnoho z nás stala něčím jako biblí. Známe ji nazpaměť. Nyní
dostala i 3D filmovou podobu, kterou promítali i v Prostějově. „Je to moc krásné
a inteligentní zpracování jedinečné knihy, které mi v kině rozmazalo řasenku. Ale
dítě na to nevoď,“ zhodnotila film jedna z mých kamarádek.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!

AŽ DO KONCE ROKU
POUZE ZA 780 KČ

POSLEDNÍ ŠANCE!

Zvýhodněná nabídka na celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
strana 10
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NEROVNÝ

SOUBOJ:

Vlčák ROZPÁRAL velšteriéra!

PROSTĚJOV Večerník se exkluzivně
dozvěděl o případu, kterých v Prostějově
bohužel přibývá. Majitel malého psa
z Husova náměstí naši redakci upozornil na
nemilou příhodu, která se jeho dceři stala
při venčení velšteriéra. Ten byl napaden
vlčákem, jehož panička neměla zvíře na vodítku. Nerovný souboj dopadl
krvavě, načež malý psík skončil u veterináře s rozpáraným břichem!

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC
Incident mezi dvěma psy se odehrál už
2. listopadu, policie ho prověřovala s podezřením ze spáchání přestupku na ochranu zvířat proti týrání. Problém je v tom,
že majitelku vlčáka se nepodařilo vypátrat
a tak byl případ odložen. „V pondělí druhého listopadu mezi devátou až desátou hodinou dopolední došlo na Husově náměstí
v Prostějově k pokousání psa psem. Kříženec

vlčáka napadl psa rasy velšteriér. Policisté
případ prověřovali pro podezření ze spáchání přestupku. Spisový materiál byl odložen,
neboť se v zákonné lhůtě nepodařilo zjistit
majitele útočícího psa. Pominou-li důvody
odložení, věc bude oznámena příslušnému
správnímu orgánu,“ potvrdila Večerníku
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Do redakce se nám přihlásil sám majitel malého velšteriéra, který by rád vypátral ženu,

jejíž vlčák těžce poranil o poznání menšího
psíka. „S naší Denisou byla na procházce
moje dcera. Potkala paní, kolem které pobíhal velký vlčák. Bez vodítka a bez náhubku,
což je pochopitelně nepřípustné. Najednou
se ten vlčák zakousl do naší Denisky. Incident proběhl v několika vteřinách, po něm
dcera psíka prohlédla a nenašla nic podezřelého. Sama majitelka vlčáka se chovala slušně, starala se, jestli se něco nestalo. Dcera jí
řekla, že náš velšteriér zraněn není a tím to
skončilo,“ popsal Večerníku celou událost
Stanislav Horna. Jenomže prvotní zdání
notně klamalo. „Teprve až po několika minutách začala Denisa skučet. Dcera pejska
prohlédla důkladněji a zjistila, že pod jejím
ležícím tělem je kaluž krve. Měla totiž ránu
na bříšku! Okamžitě jsme psa vezli k veterináři, který ji zachránil. Operace ale stála dva
tisíce korun,“ posteskl si Horna.

Den po Štědrém dni z auta

VYHODILI PEJSKA!
zjistili jsme

Není tedy divu, že majitel zraněného psíka
hodlá vypátrat majitelku vlčáka. „Zřejmě
nebude bydlet v okolí Husova náměstí,
ptal jsem se už všude možně. Navíc prý
měla auto a krátce po incidentu odjela
i se svým psem. Byl bych moc rád, kdyby
se mi ozvala, ty dva tisíce je pro mě moc
peněz a ona se jednoznačně dopustila přestupku,“ vzkazuje přes Večerník nešťastný
majitel Denisky.
Je to sice již dlouho, ale neviděl někdo
z našich čtenářů v pondělí 2. listopadu
dopoledne zmíněné napadení psa na
Husově náměstí? Pokud znáte majitelku vlčáka, napište nám! Mělo se jednat
o ženu vyšší postavy středního věku...
Stanislav Horna z Husova náměstí v Prostějově
ukázal Večerníku svoji Denisku. Psíka zachránil
jen rychlý zásah veterináře. Foto: Michal Kadlec

Zemřel Richard Belcredi

- aristokrat každým coulem

Richard Belcredi spojil závěr svého života se zámkem v Brodku u Prostějova, který často otvíral i veřejnosti u příležitosti pořádání koncertů a jiných kulturních akcí.
Foto: www.ingema.net a archiv Večerníku

Tohoto roztomilého štěňátka se někdo zbavil hodně neomaleným a zavrženíhodným způsobem.
Foto: Jaroslava R.

BRODEK U PROSTĚJOVA Tak to je smutná zpráva! Předminulou neděli 20. prosince ve věku nedožitých
devadesáti let zemřel hrabě Richard Belcredi. Vzdělaný aristokrat spojil poslední roky svého života se zámkem v Brodku u Prostějova, který po roce 1989 získal v restituci. Během svého působení podporoval zdejší
kulturní život a rád se setkával s místními lidmi. Ti se s ním rozloučí tuto sobotu 2. ledna 2016 ve 13:00
hodin v místním kostele, kdy se bude sloužit zádušní mše.
více čtěte na straně 9 ➢
Pohřben pak bude do rodinné hrobky u Vídně.

NAHÁČI

Anketaaneb

ptali jsme se v ulicích

CHYSTÁTE SE NA
SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ?

A VYKŘIČENÉ HLASIVKY!
KY!

ptala se: Aneta Křížová
„Ještě
nevím,
ale ani loni jsem
nebyla. Vždy je
tam hodně lidí
a mnohdy je to
i nebezpečné, když
NIKOLA
kolem vás někteří
PUPPOVÁ lidé bezhlavě hází
PROSTĚJOV petardy. Já Silvestra nemám moc ráda, nevidím nějaký
zvláštní důvod k oslavě. Takovou ´oslavu´ si můžu udělat kdykoliv jindy...“
(úsměv)
„Na Silvestra se
NE
vždy moc těším,
ale na ohňostroj
v Prostějově nechodím. Dříve,
když ještě býval
IVANA
o půlnoci, tak
jsem chodívala, REITEROVÁ
ale v posledních PROSTĚJOV
letech, kdy je v osm hodin, už nechodím. Tento rok jedeme na Silvestra na Jižní Moravu do sklípku,
tak to bude taková změna.“ (úsměv)

NEVÍM

2x foto: Michal Kadlec

15122211388

PROSTĚJOV Tohle se nedá pochopit. A ani omluvit! Minulý pátek na
Boží hod někdo v Určické ulici vyhodil z automobilu malého pejska,
atorovnouzajízdy.Zřejměsejednalo
o nevhodný vánoční dárek...
V dětských předvánočních dopisech
Ježíškovi bývají zvířata na jednom
z předních míst. Čtyřnohé dárky však
mohou velice potěšit, na druhou stranu v některých případech se mohou
ukázat jako vysloveně nevhodné. Děti si
totiž obvykle nejsou schopny představit
úskalí, která například chov psů či koček
přináší. Navíc na čtyřnohém přírůstku
do domácnosti se musí jednohlasně
shodnout celá rodina. Pokud se tak nestane, je zaděláno na pořádný průšvih.
To potvrzuje i páteční případ z Prostějova, kdy někdo z auta vyhodil černé
štěňátko. Naštěstí díky komunitě lidí na
Facebooku našlo brzy nový domov. „Už
se má dobře. Je u mé sestry a sedli si se
všemi ostatními pejsky,“ uvedla Jarmila
V., jejíž rodina se štěněte ujala.
Večerník takovému počínání tleská,
zato pasažérům vozidla dáváme vel(mls)
ké mínus...

3

Mezi dvaadevadesáti účastníky tradiční „vánoční koupele“ na plumlovské přehradě nechyběli ani
spoře odění pánové. Hlavní organizátor otužilecké akce Michal Mucha přitom trpěl jako pes! Kvůli
poruše mikrofonu musel hulákat jako na lesy…
Podrobnosti z vánočního koupání si přečtěte na straně 21

4
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pohled zpátky
PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Rondelu v Krasicích Silvestrovský ohňostroj:
pomohlo nové značení BEZPEČÍ, ale méně lidí!
PROSTĚJOV Tolik ostrých slov
se zřejmě nesesypalo ještě na žádnou dopravní stavbu v Prostějově.
Je tomu rok, co byl dostavěn rondel v Krasické ulici, který měl zajistit spojení mezi Anglickou ulicí
a jižním kvadrantem. Jeho otevření provázely bouřlivé emoce, které
utichly až po více jak půl roce...
Nedlouho po otevření rondelu na
začátku Krasické ulice si mnozí lidé
stěžovali zejména na podivný sklon
a velmi špatné značení. Řada řidičů
často netušila, zda se při nájezdu
na něj nedostali do protisměru.
A někteří tak i učinili. Podle radních
se v té době čekalo na dobudování
navazující kruhové křižovatky mezi
Anenskou a B. Šmerala. Ta byla otevřena v polovině června. Radní zároveň připustili, že rondel v Krasické ulici byl dlouho označen pouze
provizorně, což mohlo vést ke zmatkům. To se už v případě kruhové
křižovatky v Anenské nezopakovalo.

Kruhová křižovatka v Anenské ulici vznikla poměrně rychle. S její výstavbou se začalo koncem března a první automobil po ní projel již v polovině
června.
Foto: archiv Večerníku
Po zprovoznění celé spojky mezi
Anglickou ulicí a jižním kvadrantem
původní emoce přece jen vychladly.
„Dost dlouho mi trvalo, než jsem
byl schopen si na nový kruháč zvyknout. Ze začátku mi to přišlo jako
totální ptákovina. Teprve po otevření druhého rondelu mi vše začalo
dávat aspoň nějaký smysl. Výrazně

pomohlo také nové značení. Teď
už se tady orientuji bez problémů,
ale to bude hlavně proto, že to zde
dobře znám. Člověk si zvykne i na
šibenici. Horší to možná mají ti, kteří sem přijedou poprvé,“ vyjádřil se
Ladislav Procházka z Krasic, který
po novém rondelu jezdí každý den
do práce.
(mls)

PROSTĚJOV Těžko říct, jak tohle Prostějované přijmou. Před
rokem návštěvníci silvestrovského ohňostroje na náměstí T. G.
Masaryka kritizovali opatření
magistrátu, který snížil kapacitu prostoru určeného pro diváky. Páska zakazující vstup lidem
lačnícím po světelné show byla
umístěna u vánočního stromu.
A nyní? Připravte se na další
a mnohem výraznější omezení!
„Při ohňostroji v roce 2013 byla
lehce zraněna paní, která díky padajícím světlicím utrpěla popáleniny. Stála totiž na samotném okraji
kuželny. Proto jsme přikročili
k vymezení bezpečnostní zóny,
která se posune až k vánočnímu
stromu. Sem budou mít povolen
přístup výhradně jen pyrotechnici,
kteří ohňostroj odpalují,“ vysvětlila
opatření města přesně před rokem
Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky.

Některým lidem se něco takového ale nelíbilo. Jejich kritika
ale bude už tento čtvrtek možná
mnohem hlasitější! Prostějovští
radní se totiž letos rozhodli k ještě většímu bezpečnostnímu opatření. „Nechceme nic riskovat, i při
loňském ohňostroji padaly zbytky
světlic a rachejtlí na náměstí, často
i do takzvané bezpečnostní zóny.
Letos jsme se ji rozhodli proto ještě
zvětšit, a to až ke kašně uprostřed
náměstí,“ překvapila Večerník Alena
Rašková, primátorka Statutárního
města Prostějova.
Jak přidala, omezení přístupu do
prostoru před radnicí proběhne už
od ranních hodin. „Uzavřená
zóna bude vyznačena páskou, případně zábranami. V průběhu dne
pak bude vymezena bezpečnostní
zóna. Prosíme o respektování značení a pokynů pořadatelů,“ vzkázala
Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Přístup na náměstí od Kravařovy
ulice i Pernštýnského náměstí na
straně jedné a Žižkova náměstí na
straně druhé bude umožněn do
19:55 po chodnících podél domů
na nám. T. G. Masaryka. Od 19:55
do 20:15 bude vstup do těchto
prostorů ZAKÁZÁN! „Prosíme
rovněž o respektování přísného zákazu vstupu na ledovou plochu mobilního kluziště! Obecně je vstup
na kluziště zakázán vždy mimo jeho
provozní dobu,“ vzkázala Gáborová.
Při návštěvnosti až dvou tisíc lidí
však mohou ve čtvrtek 31. prosince večer nastat problémy. Čekat se
dá v každém případě pořádná tlačenice. Kapacita náměstí je snížena
o polovinu, další místo před muzeem zabralo další místo kluziště. Jak
se tam všichni vejdeme? Uvidíme...
Doprovodná hudební produkce odstartuje už v 19:00 hodin, samotný
ohňostroj pak vypukne o hodinu
později.
(mik, pk)

Zastupitelé
schválili
rozpočet
jednohlasně
Napsáno
pred
ˇ

005

27. 12. 2

Návrh rozpočtu města Prostějova
pro rok 2006, tak jak jej navrhla
rada města, schválili v úterý na
svém posledním letošním zasedání zastupitelé jednohlasně. Pro
navrhovaný rozpočet se schodkem ve výši 130 milionů korun
nakonec hlasovalo všech pětatřicet zastupitelů.
Konečnému hlasování však předcházela bouřlivá diskuze, v níž
radní odpovídali na mnohé otázky
ostatních komunálních politiků.
Rozpočet tedy stejně jako v roce
2005 počítá se ztrátou. „Rozpočet
města na rok 2006 počítá s celkovými příjmy ve výši 852 747 260 ko-

run. Na druhé straně bude celkový
objem neinvestičních výdajů činit
730 691 090 korun a investiční
výdaje budou ve výši 252 615 000
korun. Už z těchto čísel je patrné, že
v rozpočtu pro příští rok počítáme
se schodkem ve výši zhruba 130
milionů korun. Pokud bychom
chtěli mít rozpočet vyrovnaný,
zbylo by na investice pouhých 100
milionů korun, což je z hlediska potřeb současného Prostějova málo.
Schodek se bude hradit z finančních rezerv města, nemusíme tudíž
v žádném případě jít do nějakých
úvěrů,“ řekl zastupitelům Miroslav
Pišťák, místostarosta Prostějova.

Zhruba po dvouhodinové diskuzi tě k tomu tak jednomyslně. Všichni vesticemi. Vždyť v roce 2006 hoddošlo k hlasování a během pár vte- zastupitelé zároveň vyjádřili souhlas láme proinvestovat čtvrt miliardy
řin bylo jasno. Rozpočet na příští i s dalšími mimořádně velkými in- korun,“ řekl Radim Fiala.
rok byl schválen všemi pětatřiceti
zastupiteli! „Musím přiznat, že jsem
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
z toho tak trochu naměkko a spíše
jsem to nečekal. Chtěl bych všem Zlaté časy komunální politiky! Už je tomu deset let, ale svým způsobem
zastupitelům poděkovat za jejich historické jednání zastupitelstva máme ještě v živé paměti. Schvalovaodpovědnost, kterou při hlasování ly se totiž rekordní investice, pro které navíc zvedl ruku každý, kdo v té
projevili. A to napříč politickým chvíli seděl v obřadní síni radnice. Jaký kontrast oproti současnosti! Na
spektrem,“ pochvaloval si Miroslav konci prosince roku 2005 se rovněž vedly vášnivé diskuze, tu a tam padlo
i ostřejší slůvko ze strany opozice, které vévodila KSČM v čele s Josefem
Pišťák.
Spokojeně se po úterním jednání Augustinem. Ovšem pozor, i hádky dokáží být konstruktivní a ku prospěchu všech Prostějovanů! Jenže, slovy klasika - čo bolo, to bolo! Dnes
zastupitelstva tvářil i radní a předse- se už opozice jenom hádá, nenavrhuje žádné smysluplné vylepšení rozda finančního výboru Radim Fiala. počtu a před schválením uteče z jednacího sálu! Co k tomu říct? Proč se
„Samozřejmě jsem rád, že zastupi- tací lidi do zastupitelstva vůbec hlásí? A proč je někdo volí?
(mik)
telstvem návrh rozpočtu prošel a ješ-

UZÁVÌRKA INZERCE
15121111281

pro první èíslo

jak šel čas Prostějovem ...

náměstí T. G. Masaryka III

v roce 2016
je ve støedu
30. prosince
2015
ve 12.00 hodin

Byla tu císařská pošta. Od poloviny devatenáctého století stavěli majitelé
starých měšťanských domů na náměstí druhá patra, která byla do té doby
slepá. Přízemí se upravovala pro obchody a domy dostaly i novou fasádu.
V takzvaném Novém domě (č. 18) na rohu s Pernštýnským náměstím existovala od roku 1822 továrna na likéry. V domě číslo 20 sídlila koncem osmnáctého století císařská pošta, což dodnes dokládá orel na barokním portálu. Objekt
s věžičkou (č. 22) je rodný dům básníka Jiřího Wolkera. Výstavní renesanční
portál na Onšově domě (č. 24) byl podle některých teorií přenesen z prostějovského zámku.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15121611328

Příště: Arbesovo náměstí
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hodin

168 RECIDIVISTA NAKUPOVAL ZA CIZÍ PENÍZE ČERNÁ
Nalezenou kartou platil v prostějovských obchodech

s městskou policií

KRONIKA

Rvačka u nádraží

PROSTĚJOV Co se má udělat s nalezenou cenností? Pochopitelně odevzdat příslušnému orgánu, to ví každé malé
dítě. Jenomže muž z Prostějova se vůbec nerozpakoval zneužít nalezené platební karty k vlastnímu prospěchu. Navštívil
hned několik obchodů ve městě a pořídil si jídlo, cigarety a také elektroniku. Za bezmála čtyřtisícovou škodu mu teď hrozí
tříletý kriminál, na šikmou plochu se totiž nedostal poprvé!

Před půl osmou večerní v pátek
18. prosince bylo přijato telefonické oznámení na linku tísňového
volání městské policie o fyzickém
napadení před nádražím, kde mělo
dojít ke rvačce. Na místě bylo
zjištěno, že došlo k fyzické potyčce mezi dvěma muži. Vzhledem
k podezření na poranění jednoho
z účastníků byla přivolána lékařská
záchranná služba, která provedla
ošetření. Věc byla po zadokumentování skutkového děje předána
Policii ČR k dalšímu šetření s ohledem na zranění.

Filmaři nestříleli!

V pátek 18. prosince o půl druhé
odpoledne bylo telefonicky oznámeno, že se na cyklostezce v lesoparku
Hloučela nachází tři vozidla, a z tohoto prostoru byla slyšet rána, jako
by tam někdo vystřelil. Na místo byla
ihned vyslána autohlídka strážníků.
Ti na místě zjistili, že se v biokoridoru nachází pracovníci televizního
štábu, kteří natáčí dokumentární
film. Ke střelbě na místě nedošlo,
ale vozidla neměla povolen vjezd do
tohoto prostoru. Přesto, že se jednalo
o profesionály, porušili předpisy tím,
že neoprávněně bez povolení vjeli
do biokoridoru s osobními vozidly.
Proto bylo jednání řešeno na místě
v blokovém řízení.

O Ježíška byl zájem

Předminulý pátek 18. prosince po
dvacáté hodině byli kamerovým záznamem zjištěni muž se ženou, kteří
se fotili u betléma na náměstí T. G.
Masaryka. Žena přelezla oplocení
a lehla si do betléma vedle Ježíška,
kde se nechala vyfotit partnerem.
Žena se nechala pouze vyfotit, s betlémem nijak nemanipulovala a po
vyfocení oplocený prostor opustila.
Nevznikla žádná škoda. Betlém je
však oplocen, protože je tam vstup
zakázán z bezpečnostních důvodů.
Věc byla vyřešena domluvou.

Předvánoční záchytka

V úterý 22. prosince dvacet minut
před čtrnáctou hodinou se na služebnu dostavil muž a oznámil, že
před jistou hernou leží na chodníku nějaký mladík. Hlídka na místě
zjistila podnapilého muže, který
seděl na zemi a nebyl schopen
komunikace ani samostatného
pohybu. Svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, bezpečnost
provozu na komunikacích, a proto
byla hlídkou vyžádána lékařská
služba, která stanovila, že osoba je
schopna převozu na záchytku. Po
vystřízlivění byl mladík propuštěn.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Ilustrační foto: internet

Pomocí cizí platební karty si již pravomocně odsouzený muž pořídil slušný nákup.
Ilustrační foto

Celková škoda, kterou muž způsobil placením cizí kartou za různé zboží, byla vyčíslena na 3 591
korun. „Policisté šetřením zjistili,
že pachatel je osoba, která má za
sebou již trestní minulost a za své
protiprávní jednání majetkového charakteru byl i pravomocně

odsouzen. Policisté mu sdělili obvinění z trestných činů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za což mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ informovala Irena Urbánková s tím, že trestní stíhání je
vedeno na svobodě.
(mik)

Soudní znalec křivě vypovídal!

PROSTĚJOV I takové věci se dějí!
Policisté z prostějovského obvodního oddělení se zabývají případem křivé výpovědi. Až tři roky
kriminálu teď hrozí znalci, který
ve svém posudku uvedl nepravdy
a zároveň před senátem Okresního

soudu v Prostějově lhal, jako když
tiskne!
„Začátkem června letošního roku pětapadesátiletý muž vypovídal u hlavního
líčení Okresního soudu v Prostějově
jako svědek, a jeho výpověď byla následně soudem vyhodnocena jako

VĚRNOST SE VYPLÁCÍ!

nevěrohodná a v rozporu s výpovědí
obžalované osoby. Při podání vysvětlení
na policii se doznal, že uvedl nepravdu
o okolnosti, která měla podstatný význam pro rozhodnutí,“ popsala podstatu
křivé výpovědi soudního znalce Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ře-

ditelství Policie ČR Olomouckého kraje.
„Muž, na kterém má záviset rozhodnutí
soudce, je nyní podezřelý z trestného
činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku s maximálním trestem
odnětí svobody až na tři léta,“ dodala
mluvčí krajské policie.
(mik)

AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

POSLEDNÍ ŠANCE! Zvýhodněná nabídka
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na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PÁTRÁNÍ

po dvojici
hledaných
JIŘÍ ČERVENKA

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.

se narodil 22. června 1965 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
23. listopadu 2015. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 45 do 50 let, měří zhruba 180 centimetrů, má střední postavu
a hnědé vlasy.

JIŘÍ NEČEKAL
se narodil 14. dubna 1974 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. prosince
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 45 let, měří mezi 165 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

Dva dny před Vánocemi si „nadělil“ nechtěného Ježíška mladý Prostějovan. Totálně opilý
seděl na chodníku před jednou
z heren a absolutně nebyl schopen chůze, natož se strážníky
nějak komunikovat. Nebylo
divu, že jeho další osud byl
spjatý se záchytkou!

4 000
O převozu muže na záchytnou
stanic rozhodl lékař, a mladíka ráno po vystřízlivění čekala
složenka na čtyři tisíce korun.
Patnáct stovek za dopravu
a dva a půl tisíce korun za nocleh.
V těchto případech si málokdo
uvědomuje, že peníze vydané za
alkohol nemusí být toho dne ty
poslední. Záchytka, to je opravdu drahé vystřízlivění...

Minulé pondělí 21. prosince přijali prostějovští policisté oznámení o krádeži mobilu, ke které
došlo o den dříve v časných ranních hodinách v jednom z prostějovských barů. Zatím někdo
neznámý měl šestadvacetiletému
muži zcela nepozorovaně odcizit
z kapsy kalhot mobilní telefon
značky Samsung Galaxy S6 edge.
Škoda byla předběžně vyčíslena
na dvacet tisíc korun. V případě
zjištění pachatele mu za trestný
čin krádeže hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Projel se autem?

Nemilé překvapení čekalo na
majitele vozidla Volkswagen
Golf, které měl zaparkované
na Sídlišti Svobody v Prostějově. Když k němu v pondělí 21.
prosince ráno přišel, zjistil, že
mu někdo poškodil zapalovací
skříňku. Škoda byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání trestného
činu neoprávněného užívání cizí
věci ve stadiu pokusu a trestného činu poškození cizí věci, za
které pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Neplatí na dceru

Ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý osmatřicetiletý muž z Prostějova, který od dubna loňského roku
řádně a včas neplní vyživovací
povinnost na nezletilou dceru,
která mu vyplývá ze zákona. Rozhodnutím soudu má přispívat
částkou dvou tisíc korun měsíčně k rukám matky. Za uvedenou
dobu uhradil pouze dva a půl tisíce korun a k dnešnímu datu dluží
39 500 korun. Minulé pondělí
21. prosince mu policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání trestného
činu zanedbání povinné výživy,
za který mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

www.vecernikpv.cz

ZIMA JE TU
HLEDEJ NÁS
I NA WEBU

„Na konci července tohoto roku nalezl devětadvacetiletý muž na přesně
nezjištěném místě v Prostějově bezkontaktní platební kartu, která byla
vedena na jméno šestapadesátileté
ženy. Místo aby kartu vrátil, tak ji
použil a zašel si na osobní nákup,“
uvedla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
O tom, že mladý muž si nedělal vůbec žádnou hlavu s nákupy za cizí
peníze, svědčí další policejní popis.

„Nejprve navštívil obchodní dům
v ulici Okružní, kde si nakoupil potraviny. Například sladkosti, pečivo,
uzeninu, maso a další věci určené ke
spotřebě. V trafice si zakoupil cigarety a zapalovač. Jeho další cesta vedla
do dvou drogerií na Žižkově náměstí, kde si za cizí peníze pořídil prášek
na praní, voňavky, věci sloužící k ústní hygieně a další drogistické zboží.
Kartou zaplatil i v lékárně za léky.
Naposledy zavítal do elektroprodejny a pořídil si zde MP3 přehrávač
i paměťovou kartu,“ sečetla nákupy
mluvčí krajské policie.

15122211391

Ilustrační foto: internet

Michal KADLEC

V baru přišel o mobil
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

„DĚ

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!

www.vecernikpv.cz

Matyáš MOTL
20. 12. 2015 50 cm 3,80 kg
Krumsín

Sofie KAŠÍKOVÁ
20. 12. 2015 50 cm 3,40 kg
Prostějov
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 vašii
budoucnost!

Elena NOVOTNÁ
20. 12. 2015 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Alexandra SLAVÍKOVÁ
21. 12. 2015 42 cm 2,60 kg
Kralice na Hané

Liliana LETOCHOVÁ
22. 12. 2015 53 cm 3,20 kg
Prostějov

NA VÍČKA NADÁLE ČEKÁME V REDAKCI
Nejenom rodiče těžce nemocného
Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc.
Víčka je možné nadále nosit do
přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem
moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem
je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí rodiče Zdeňka Staňková
a Martin Vítek ze Ptení.

Z NEMOCNICE ...

DĚTSKÝM PACIENTŮM UDĚLALI RADOST JESTŘÁBI
PROSTĚJOV V posledním domácím předvánočním
utkání Jestřábů nešlo jen o výsledek, ale i o záslužnou
mimosportovní věc. Po dohodě fanoušků, klubu
i města se totiž během zápasu konala sbírka na dětské
oddělení prostějovské nemocnice a mezi návštěvníky Víceúčelové haly-zimního stadionu se podařilo
vybrat více než patnáct tisíc korun. Další přibližně
tři tisíce přidali samotní hokejisté. Za tuto částku nakoupilo vedení oddílu kromě několika hraček i poměrně nákladný pulzní oxymetr, tedy přístroj hlídající okysličení krve. Za Jestřáby se úterního předání
účastnili sportovní manažer Jiří Vykoukal a kapitán
„A“-mužstva Pavel Mojžíš.
„Investice do dítěte je investice, která se musí vždycky vrátit. Chtěl bych moc poděkovat za nás za všechny z dětského oddělení, kdy zvláště teď kolem Vánoc se lidská srdce

otevírají. Je to pro nás nesmírný dar, který bude sledovat život malých dětí. Tyto přístroje jsou natolik propracované,
že jejich alarmy mohou sestřičku upozornit, když se s dítkem něco děje,“ podělil se o svou radost primář dětského
oddělení prostějovské nemocnice Josef Tenora.
Na celém projektu se rovněž podílelo město Prostějov,
které ústy náměstka primátorky Jiřího Pospíšila také poděkovalo všem, kteří přispěli. „Fanoušci měli vynikající
nápad obdarovat dětské oddělení. Prvotní nápad byly
hračky, ale jak jsme se domlouvali s panem primářem, tak
je určitě lepší, když se využijí finanční prostředky pro něco
smysluplného, takže jsem rád, že jsme se dohodli na tomto
fantastickém účelu a že vám bude přístroj sloužit,“ vzkázal.
Vrchní sestra Jitka Voříšková poté představila, k čemu
bude nejnovější přírůstek sloužit. „Pulzní oxymetr
slouží k tomu, aby se zjistilo, jak je krev saturována kyslíkem. Je to velmi důležité u dětí, které mají respirační
onemocnění, především onemocnění horních cest. Přístrojů potřebujeme hodně, toto je jeden z těch lepších
a jsme moc rádi, že jsme ho dostali,“ rozdávala úsměvy
a dodala: „Z každé sbírky mám hodně pozitivní pocit
a velice mě těší, že jsou ještě i v dnešní uspěchané a stresové době lidé, kteří myslí i na ty ostatní. Často jsou to
právě ti, co sami také nemají přebytky. Za každou sbírku
a věci jsme vděční.“
(jim)

BYLI JSME
U TOHO

Zástupci Jestřábů, fanoušků i města obdarovali v uplynulém týdnu
dětské oddělení prostějovské nemocnice.
Foto: Jiří Možný

FOTO GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
Vrchní sestra Jitka Voříšková přebírá dary, které do nemocnice přinesli zástupci Jestřábů, fanoušků i města.
Foto: Jiří Možný

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.

ORNELA

je dvou až tříletý německý ovčák velkého vzrůstu. Je krásná,
veselá psí dáma, která rozdává úsměv a lásku na potkání.
Šťastná bude v domečku se zahrádkou. Má milou a přátelskou povahu. Snese se bez problému s pejskem, na vodítku
umí a netahá.

HUGO

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca tři až čtyři roky. Je
to milouš už od pohledu. Miluje lidi a jejich společnost. Svému
pánovi bude věrným a oddaným přítelem. Šťastný bude v domečku se zahrádkou. S fenkou se snese bez problému,, na
vodítku chodí pěkně, netahá.

ANDY

je představitel plemene labrador velkého vzrůstu ve věku
zhruba pěti let. Je velmi přátelský a klidný pejsek, který je
vhodný pro pánečka se zahrádkou, ale i tak bude šťastný při
dlouhých procházkách. Musí mít dobře oplocený pozemek s
dostatečně vysokým plotem.

EVIČKA

je kříženec velkého vzrůstu ve věku cca jeden rok. Ze začátku
potřebuje chvilku čas, než začne někomu novému důvěřovat,
ale jak si její důvěru získáte, je z ní ten největší mazel. Bez problému se snese s pejskem, na vodítku umí jen trošku, tahá.
ahhá.
á
Vhodná k dětem.

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz
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Když chybí autorita
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
Pamětníci mi jistě dají zapravdu, že
v listopadu 1989 šlo mimo jiné o to
zbavit se nenáviděných autorit, které
dohlížely na život běžného občana
takřka na každém kroku. I po tom
volala ona hesla o svobodě, kterých
byla plná náměstí tehdejšího Československa.
Autorit jsme se zbavili, svobodu
máme. Jenže po šestadvaceti letech
je nanejvýš třeba uvědomovat si důsledky. Na silnicích má většina řidičů
pocit, že je dovoleno takřka vše, policie ztratila pravomoci a tím i autoritu.
Učitelé ve školách jsou denně jednou
nohou v kriminále, protože se musí
mít každou minutu na pozoru, aby
si žáci a potažmo rodiče nestěžovali

na nevhodné chování, autorita před
žactvem je v trapu. Pacient má být
lékařův partner s právem mluvit i do
věcí, kterým nemůže rozumět, což
autoritě zrovna nepřidá.
Ještě výraznější dopady jsou pochopitelně na mezinárodním poli. Jak
efektivně a příkladně se dokázalo
Maďarsko vyrovnat s nechtěným
„průchoďákem“ díky Orbánově tahu
na branku, viděla celá Evropa. Že se
i malý státeček může postavit bruselské mašinérii, dokázal slovenský
premiér Fico. O človíčkovi v čele naší
vlády raději pomlčet.
Důsledky ztráty přirozené autority
pociťují čerstvě občané Určic. Po rezignaci dlouholetého starosty Kon-

HLAS LIDU

KVADRONYMUM
šela se zbývající radní nebyli schopni
dohodnout ani na osobě starosty nového. Ke škodě vlastní obce. Svoboda
je určitě hezká věc, ale ona je autorita
v životě společenství prostě nutná.

Budeme se maèkat
Docela mě zamrzelo, že prostor
pro diváky při silvestrovském ohňostroji na náměstí T. G. Masaryka bude značně omezen, a to až ke
kašně. Chápu snahu radních a pořadatelů o co největší bezpečnost.
Ale copak nějakou chytrou hlavu
za ty roky ještě nenapadlo, aby se
ohňostroj odpaloval z jiného místa než přímo před radnicí? Co tak
například z jejího dvora? Rachejtle by určitě věž radnice přelétly
a diváci by tak mohli zaplnit celé
náměstí bez rizika, že je nějaká ta
část petardy zasáhne. Takto se buNevolte je už!
dou dva tisíce lidí mačkat jen na
Skutečnost, že opoziční zastupi- polovině prostoru, který byl pro
telé až na pět světlých výjimek tuto příležitost vyčleněn vloni!
opustili zastupitelstvo těsně před
Jan Vyskočil, Prostějov
jednáním o rozpočtu na příští rok,
Nebezpeèí z Kravaøky
neberu jako demonstraci odporu,
ale jako prachsprostou zbabělost! Pokud vím, tak Kravařova ulice
A zároveň nezodpovědnost vůči směrem na Plumlovskou je zasvým voličům. Očekával jsem, že slepená a v tomto smyslu i řádně
pánové Filoušové, Navrátilové označena dopravními značkami.
a Matyášci se budou prát o nějaké Navíc tento prostor ohraničuje
změny v rozpočtu. Pánové, a paní řetěz. Jak je tedy možné, že z této
Naiclerová, jestli nemáte odvahu ulice na křižovatku u hudební
bojovat proti přesile a snažit se školy neustále vyjíždějí cyklisté
o prosazení alespoň dílčích úprav, jakoby se nechumelilo? Určitě by
pak odejděte navždy! Složte man- se vyplatilo, kdyby sem občas zadáty!
brousil nějaký policista!
Jiří Dočkal, Prostějov
Jiří Vaněk, Prostějov

mutanty natolik oblíbil, že věty
typu: „Bazírování na mentalitě
humánního kompromisu a extravagantní alternativa zcela nereálného řešení, kdy naše mozkové
pochody jsou dynamické erupce
tryskající z přetlaku bezedného
fondu naakumulovaných subtilentabilníchinverbací konstelace
duální evokace zpětně vázané na
ornitoritu reflexních systémů, řešeno na bázi syntézní hemapostaplikace a umocněno mezními signály
geniální koanalýzy,“ se pro něj staly zvráceným potěšením.

No, ten kluk by měl z fleku zamířit do
politiky, říkám si. Tam se to těmi cizími slovy - demagogy, obláty a servity
jenom hemží. Nevím, jak jste na tom
vy, já se orientuji ještě poměrně dobře
na prvních dvou slovech, potom se ale
ztratím, a než si vyhledám ve slovníku
jednotlivé výrazy, zapomenu, o čem
byla řeč o řádek výše.
Každopádně člověk by neměl používat
cizí termíny, pokud je nezná opravdu
suverénně nebo není v dobré kondici,
protože je zde veliké riziko, že vše skončí
fiaskem. Každý se tváří jako suverén, ale
vrátí se mu to jako bumerang!

LETOŠNÍ POSLEDNÍ POHLED DO KRONIK

HLAS BOŽÍ
Už se jich nezastávám
To, co jsem viděla v přímém přenosu z jednání zastupitelstva, mi
už úplně stačilo. Do té doby, než
většina opozičních zastupitelů
zbaběle utekla, jsem opozici fandila. Volila jsem Změnu pro Prostějov. Teď bych si nejraději ruku
uřezala. Už se nikdy nebudu zastávat pana Navrátila a jeho spolku.
Když nechtějí prosazovat svoje
předvolební sliby, i když proti
přesile, nemají v zastupitelstvu co
dělat!
Lenka Peterková, Prostějov

Začalo to asi ve škole, když na nás
profesoři začali chrlit ta svoje implicitně implicitní a defaultní paradigmata, a my se báli zeptat, co si
máme pod těmi termíny představit,
abychom nepůsobili příliš omezeně. Takže jsme se, jak si vzpomínám, vlastně jen neurčitě uculovali
a uznale pokyvovali hlavou.
Postupem času jsme se přeci jen nějak dopracovali k tomu, že už jsme
jakžtakž chápali, o čem je řeč, což
nám umožnilo přežít studia téměř
bez ztráty zdravého rozumu. Bohužel můj spolužák si ty slovní

reprezentace a bratři Novákové mají
ve své sbírce i společnou bronzovou
medaili z mistrovství světa 1946. Jaroslav Novák pak ve dvojici s Františkem Sedláčkem získal na MS třikrát
bronz a jedno stříbro. Podstatné věci
se děly ale i na poli průmyslu. Například svoji existenci začal národní
podnik GALA a začalo se uvažovat
o výstavbě nového objektu prostějovských Železáren.
rosinec 1960 kapku zahýbal
kulturním děním ve městě. Byly
sloučeny pěvecké sbory Ferdinand
Vach a Orlice, takže muži již zpívali pouze v Orlici. Z jiných událostí
je třeba zaznamenat vznik okresní
plemenářské správy, a přestože církev byla v padesátých letech tvrdě
potírána, stále ještě bylo evidováno
v prosinci sledovaného roku 161 církevních sňatků ve městě.
rosinec 1965 zaznamenal růst
počtu obyvatel ve městě až
o 1 200, příčina byla zcela viditelná,
a to v podobě dokončení Sídliště
20. výročí osvobození, což je dnešní Sídliště svobody. Příjemné statistiky si mohli číst v Oděvním podniku Prostějov, kde objem výroby
přesáhl dvě miliardy korun. Kdeže
loňské sněhy jsou...
prosinci 1970 bylo provedeno
sčítání lidu a tak jsme se mohli
dočíst, že okres Prostějov evidoval
sto jedna obcí se skoro 115 tisíci

ANALÝZA P
MARTINA
MOKROŠE
Letos naposledy se podíváme
do prostějovských letopisů
a zjistíme, co městu přinesl
měsíc, jenž se v minulých letech honosil množstvím sněhu a v posledních letech spíše
suchem nebo blátem.

P

rosinec 1950 byl bohatý především na sportovní úspěchy,
když boxer Miloš Králíček získal
titul mistra ČSR a totéž se podařilo
v kolové páru bratří Nováků Janovi
a Jaroslavovi. Králíček se později stal
trenérem Československé boxerské

P

V

obyvateli, a to nejrůznějších národností. Byli zde Češi, Slováci, Poláci,
Němci, Rusové a Ukrajinci. Velkou
kulturní událostí bylo otevření kina
METRO, když autorem stavby byl
Zdeněk Michal z Brna a vše přišlo
na sedm a půl milionu tehdejších
korun československých. Velkou
událost zaznamenalo i prostějovské
zdravotnictví, když byla otevřena
koronární jednotka na X. oddělení prostějovské nemocnice, a to
díky iniciativě tehdejšího primáře
MUDr. Jaroslava Vyroubala.
rosinec 1975 se vryl do paměti místním zemědělcům, a to
z důvodu sloučení prostějovského
JZD a JZD Vrbátky, šlo o celkem
více jak čtyři tisíce hektarů půdy.
Prudce se rozvíjel na tehdejší dobu
i automobilismus. Bylo evidováno
dvanáct tisíc osobních aut a osm
tisíc jednostopých vozidel, což
byl u automobilů nárůst oproti
roku 1970 5 700, ale jednostopých
dopravních prostředků jich bylo
o osmnáct stovek méně.
prosinci 1980 se město rozloučilo s významnou postavou
uměleckého života Janem Faustinem Procházkou, který zemřel
13. prosince. Je spojován se Zlatým
věkem operety v prostějovském
divadle, což je období let 1931 až
1943. Nastudoval a řídil celkem 269
operet, hudebních akademií, taneč-
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ních večerů a koncertů. Složil scénickou hudbu k čtyřiadvaceti divadelním hrám. Smutná čísla si mohli
Prostějované přečíst ve statistických
kolonkách průměrných mezd, neboť jejich 2 172 Kč bylo hluboko
pod celostátním průměrem. Zdůvodňováno to bylo vysokým podílem pracujících žen a nekvalifikovaných pracovníků v různých oborech.
eměli jste exkluzívní dárek
pro své známé v jiných městech, případně v cizině? Od prosince 1985 to již neplatilo, jelikož
v nakladatelství Blok vyšla kniha
„Prostějovsko ve fotografiích“ autorů Bohumila Přikryla a Miroslava
Myšky, která prostějovský region
představila celkem na 199 stranách
v nákladu deseti tisíc kusů.
jsme v prosinci 1990, je za
námi první celý svobodný rok
po revoluci a schází se nové zastupitelstvo, které zvolilo za starostu
Miroslava Zikmunda, jeho náměstky se stali pánové Ivo Slavotínek
a Antonín Hanzalík. Zvolena byla
desetičlenná městská rada. Mezitím se na hlavním prostějovském
náměstí rozvíjela předvánoční atmosféra, a to třeba díky sérii pěveckých koncertů místních spolků.
áme tu prosinec 2015
a já zavírám kroniky města, abych je zase otevřel v lednu
2016, tak zatím nashledanou.
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Vegetoval na cizí chatě
Ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se v období od 20. listopadu do 20. prosince vloupal do
rekreační chaty v katastrálním území Stražiska. Do objektu se dostal
oknem, celý jej prohledal, načež
odcizil kuchyňský nůž, oblečení
a zkonzumoval potraviny. Zjištěné
skutečnosti nasvědčují i tomu, že
v chatě neznámý pachatel zřejmě
spal a také vařil. Předběžně byla
celková škoda vyčíslena na 4 900
korun. V případě zjištění pachatele
mu za oba trestné činy hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Jel pod marihuanou
Předminulou neděli 20. prosince
krátce před dvaadvacátou hodinou
večer kontrolovali policisté na ulici Císařské v Brodku u Prostějova
řidiče osobního motorového vozidla. U pětadvacetiletého muže
provedli dechovou zkoušku, která
byla negativní. Zato orientační test
na omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na marihuanu. Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu. Nyní
je podezřelý ze spáchání přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

S pervitinem bez řidičáku
Ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu je podezřelý devatenáctiletý řidič vozidla Škoda Felicia,
kterého kontrolovali policisté
v neděli 20. prosince krátce před
půl jedenáctou v noci na komunikaci mezi obcemi Stínava a Ohrozim.
Test na omamné a psychotropní
látky byl pozitivní na pervitin. Řidič
však s výsledkem nesouhlasil a dobrovolně se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Policisté mu
další jízdu zakázali. Navíc zjistili, že
není držitelem řidičského oprávnění. Po uplynutí doby zákazu řízení
si nepožádal o vydání nového řidičského průkazu.

zprávy z regionu

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK

aneb jsme
s vámi u toho...

Tøi králové
si v Nìmèicích
pospíší

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

KONCERT V KONICI ZAPÁLIL SVÍČKU V DUŠI
Hudba zvěstovala nejkrásnější poselství Vánoc

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

poselství,“ zmínil se hned na úvod BU YTLOI HJOS M E
konický farář Milan Ryšánek.
pro Večerník
Poté již přišli na řadu mladí muzikanti a zpěváci převážně z řad žáků
místní ZUŠ. Některým z nich jako
třeba členům dechového kvarteta
KONICE Na Štěpána se ve zcela zaplněném konickém kostele svazovala ruce tréma, jiní jako třeba
Narození Panny Marie konal tradiční Vánoční koncert. Přestože Pavla Aschnebrennerová doprovájsme ještě před jeho zahájením už na adventním věnci zapálili zející konickou scholu naopak půsovšechny čtyři svíčky a dočkali se Štědrého dne, tak sobotní akce bili velmi suverénně. Velmi pěkně na
dokázala rozsvítit i svíčku pátou, kterou nosí každý z nás v duši... trubku zahrála známou Ave Maria od
Hudba ke konickým Vánocům nepo- nejkrásnějšího poselství o naději v po- F. Schuberta mladičká Hana Spáčilová.
chybně patří. Většina skladeb, která době narození malého Ježíška. „Tím A koncert si očividně užívali i malí zpěuplynulou sobotu 26. prosince zazně- nejhlavnějším na Vánocích není ani váci ze sboru Koníček ZUŠ Konice, Schola Konice zahrála a zazpívala pětici koled mezi nimi i známou „Z Betléma se
Foto: Martin Zaoral
la v místním kostele, se točila kolem sníh, ani vysněné dárky, ale právě toto stejně jako dospělí členové chrámové- ozývá“.
ho sboru, kteří vše zakončili. „Celé vysa
stoupení jsme cvičili více jak půl roku,
jsme proto rádi, že jste se na nás přišli
3x foto: Martin Zaoral
podívat,“ poděkovala učitelka místní
ZUŠ Ludmila Kopečná Nedomanská,
která podstatnou část vystoupení doprovázela hrou na varhany.
„Koncert byl moc fajn, líbil se mi
mimo jiné výběr písní. Citlivě se
v něm střídaly méně známé skladby
s duchovní tematikou s některými
často hrávanými koledami, které však
k Vánocům už prostě patří. Škoda jen,
Na samém úvodu se představil dechový kvartet, který tvořili Chybět nemohl ani pěvecký sbor Koníček ze ZUŠ Konice Jednotlivým vystoupením tleskal zcela zaplněný kostel
že mnozí zpěváci i muzikanti zpívali
Tomáš Neuer, Jakub Škrabal, Jiří Štěpaník a Jakub Kostík. pod vedením ředitelky Daniely Blahové.
Narození Panny Marie v Konici.
a hráli z kůru, takže jsem na ně při
jejich produkci neviděla,“ zhodnotila
akci posluchačka Jana.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Martin ZAORAL

F o too r e poo r táá ž

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv

V Biskupicích

nakrmili zvířátka

DRAMA v Bohuslavicích: Díky zásahu
souseda se podařilo dostat muže ven...
➢ ztitulnístrany
BOHUSLAVICE Tak to bylo
o fous! Jen několik málo hodin před
Štědrým dnem vzplála v bytovém
domě v Bohuslavicích na Konicku
kuchyň. V hořícím a silně zakouřeném bytě zůstal uvězněn šestapadesátiletý muž. K tragédii tak nebylo daleko, díky pomoci sousedů
a rychlému zásahu hasičů z Hvozdu
k ní však nakonec nedošlo. Zachráněný muž byl následně převezen do
prostějovské nemocnice.

Ve středu 23. prosince dopoledne se
Zdeňka Švecová vypravila na pravidelný roznos letáků. Těšila se už na
Vánoce a po cestě si sama pro sebe
zvesela zpívala koledy. V tu chvíli
ještě netušila, jaké drama bude za
pár chvil prožívat. „Když jsem otevřela dveře od našeho bytu, vyvalila
se na mě stěna hustého a štiplavého
dýmu. V bytě hořelo! Byl to obrovský šok, navíc uvnitř v té době spal
můj nemocný manžel. Začala jsem
křičet jako šílená,“ popsala šokovaná žena, které se podařilo zburcovat
sousedy. „Pavel Foret neváhal, dal

si vlhký kapesník přes pusu, vběhl
do bytu a mého muže z něj vytáhl.
Bezprostředně poté dorazili hasiči
z Hvozdu, kteří požár rychle zlikvidovali. Chtěla bych všem obyvatelům
našeho domu i hasičům za pomoc
strašně poděkovat. Stejně tak zdravotníkům, kteří manžela převezli do
nemocnice,“ zmínila se Švecová s tím,
že její muž se už na Štědrý den opět
vrátil domů.
Pěkný pohled to ale nebyl... Oheň
poškodil nábytek v kuchyni, jídelně
i na chodbě, částečně se dostal také
do obýváku. Hasiči škodu odhadli

přibližně na třicet tisíc korun. Téměř
všechny stěny v bytě byly po požáru
černé od dýmu. „Takhle o Vánocích
je to hodně nepříjemné. Ale my to
všechno nějak zvládneme, nesmíme
se tomu poddávat a jít dál. Hlavní je,
že se manželovi nic nestalo,“ poznamenala odhodlaně Zdeňka Švecová.
Příčinou požáru pravděpodobně byl
špatně uhašený nedopalek od cigarety, od něhož vzplanul odpadkový
koš a následně i celá kuchyně. „Příště
si musíme dát větší pozor, aby se už
nic podobného nikdy neopakovalo,“
uzavřela žena.
(mls)

Nebe nad Plumlovem

opět rozzáří

ohňostroj

KONICE, PLUMLOV Blížící se konec roku si spojujeme i s ohňostroji.
Kromě Prostějova je v regionu nejvíce navštěvovaný ten v Plumlově.
V Plumlově tradici silvestrovských
ohňostrojů loni obnovili po dvouleté
pauze. „Mohu potvrdit, že ohňostroj
letos bude, a to poslední den v roce
od osmnácti hodin u Podhradského
rybníka. Náklady na jeho uspořádání
odhadujeme na osmdesát tisíc korun
a věříme, že se nám celou tuto částku
podaří získat od sponzorů. Loni se to
díky kolektivní snaze všech zastupitelů povedlo,“ sdělil Večerníku Adolf
Sušeň, plumlovský starosta.
Dalšími obcemi, kde bude připraven
obecní ohňostroj, je Dřínov, kde se
bude konat od 17:00 hodin na hřišti.
Ohňostroje plánují také v Polomí či
v Rakové u Konice.
(mls)

V plumlovském kostele se narodilo MIMINKO

PLUMLOV Poslední adventní neděli mohli
všichni lidé z Plumlova a okolí znovu prožít příběh
starý více jak dva tisíce let. Do posledního místečka
zaplněný plumlovský kostel Nejsvětější Trojice se
proměnil v jeden z betlémských chlévů, kde právě
na svět přišlo malé děťátko. Večerník byl u toho!
Věrně a přitom vtipně zpracovaný příběh o narození
Ježíška předvedli herci ze Spolku Plumlovských
nadšenců, které doplnili členové plumlovského chrámového sboru a jejich hosté. Během hodinového vystoupení se podařilo perfektně propojit hrané výstupy
s krásnými vánočními písněmi v podání živých
zpěváků. Zazněla například skladba Bim bam známá
z repertoáru Spirituál kvintetu. Během písně, ve které
se zpívá „Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam,“
dostal právě narozený Ježíšek od celé řady řemeslníků
mimo jiné skutečně festovní boty či voňavé zabijačkové Šikovní řemeslníci z řad členů Spolku
pochoutky. Takové dary v očích každého rodiče zřejmě Plumlovských nadšenců nanosili
předčily i zlato, kadidlo či myrhu, s nimiž následně právě narozenému Ježíškovi spoustu
praktických i chutných dárků.
„dorazili tři králové“.
Foto: Martin Zaoral
„Na akci jsem se vypravil i se svým synem, který
ještě nemá ani tři roky. Trošku jsem se bál, aby ho jetím a občas na mě udělal významné pššššt,“ svěřil dou společně ještě asi dlouho povídat... „A při této
to nepřestalo v polovině bavit. Obavy se nenaplnily, se jeden z přítomných diváků s tím, že po příchodu příležitosti si postavíme svůj vlastní betlém,“ dodal
naopak syn příběh až do konce sledoval s velkým zau- domů si o Ježíškovi a okolnostech jeho narození bu- rozhodně vděčný Josef.
(mls)

Dřevnovičtí hasiči to zachránili!
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Němčice nad Hanou (mls) - Už
tuto sobotu 2. ledna v odpoledních
hodinách proběhne v Němčicích
nad Hanou Tříkrálová sbírka.
Výtěžek sbírky, kterou pořádá
Charita ČR, půjde na pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Ve
většině obcí koledníci vyjdou do
ulic až v sobotu 9. ledna.

Dvì kamery
už hlídají Konici
Konice (mls) - Zvýšení bezpečnosti
a pořádku ve městě si slibuje vedení Konice od dvou nových
bezpečnostních kamer umístěných
v centru města. Na jejich nákup radnice získala dotaci od Olomouckého
kraje ve výši sto třicet tisíc korun.
Město pak na vlastní náklady provedlo jejich instalaci.

www.vecernikpv.cz

Brodek u Prostějova
už je bez „svého“ hraběte
➢

Nesprávné uskladnění odpadu v chodbě se majiteli pořádně vymstilo.
Foto: HZS Olomouckého kraje

DŘEVNOVICE Na Boží hod
v pátek 25. prosince před čtrnáctou
hodinou přijalo operační středisko
hasičů Olomouckého kraje informaci o požáru v domku v Dřevnovicích. Majiteli zde vzplál na chodbě
uskladněný odpad...
„K události společně s profesionálními jednotkami z Kojetína a Vyškova
vyjeli také dobrovolní hasiči z Brodku
u Prostějova, Nezamyslic, Němčic nad
Hanou a Dřevnovic. Právě posledně

jmenovaní dorazili velmi rychle k požáru a včas zabránili většímu rozšíření.
Hasiči lokalizovali i likvidovali požár
odpadu v chodbě rodinného domku.
Po skončení ještě otevřeli část stropnice a provedli důkladnou kontrolu
možného skrytého zahoření. Podle
vyjádření majitele požár nezpůsobil
větší škody,“ uvedl k případu Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
(mik)

ze strany 3

Velmi vzdělaný, hovorný, ochotný
a šarmantní pán. Takto vzpomínají
místní lidé na hraběte Richarda Belcrediho. Potomek významného
šlechtického rodu se narodil 28. února
1926 v Brně-Líšni. Po komunistickém
puči členové jeho rodiny emigrovali
a všechen majetek jim byl zkonfiskován. Zůstal jen bratr Ludvík, který
byl poslán do tábora nucených prací.
Richard Belcredi se stal v Mnichově
redaktorem Rádia Svobodná Evropa,
pracoval v něm třicet let. V exilu vždy

bojoval proti totalitě a byl jednatelem
emigrantského společenství Opus
bonum. Společně s Pavlem Tigridem
a dalšími lidmi také pašoval zakázanou
literaturu do zemí východního bloku.
Zpět domů se dostal až po zhroucení
komunistického režimu. Nejprve
k němu lidé z obce však neměli příliš
důvěry, ale to se změnilo, když se stal
velvyslancem ve švýcarském Bernu
a napomohl obci k dotaci na plynofikaci. „Když jsem se stal velvyslancem, tak
se najednou úplně změnila atmosféra
a oni říkali: ´On je náš´,“ vzpomínal
kdysi samotný Richard Belcredi, který se
mimo jiné přátelil s Václavem Havlem.

Zámek v Brodku u Prostějova prošel za
jeho působení částečnou rekonstrukcí,
získal novou střechu, opravena byla
i fasáda. Richard Belcredi se také stal
členem místního spolku Kultura na
dosah ruky, díky čemuž se přímo na
zámku či na jeho nádvoří konaly četné
koncerty. Vystoupil zde například
Hradišťan s Jiřím Pavlicou či skupina
Fleret. Oblíbené byly i pravidelné adventní koncerty a konaly se tu i svatby.
Samotný Belcredi žil na zámku celý
rok. Teprve pět dní před svou smrtí byl
převezen do prostějovské nemocnice,
kde následkem celkového opotřebení
organismu zemřel. „Pan Belcredi

byl šarmantní pán, který byl vždy ke
každému velmi vstřícný. Neměl nikdy
problém se s kýmkoliv z místních dát
do řeči. Zároveň si udržoval kontakt
i s aristokratickými rody nejen u nás,
ale po celé Evropě. Díky tomu jsem
spolu s ním navštívil spoustu zámků,
kam bych se asi jinak nikdy nepodíval,“
zavzpomínal František Zapletal, který
pro Belcrediho patnáct let pracoval
jako zámecký kastelán.
Jaký bude další osud zámku, zatím
není jisté, pravděpodobně jej zdědí dva
synové Richarda Belcrediho. Jisté je, že
jeho byt v nízké budově tvořící nádvoří
zámku už nadlouho osiřel...
(mls)

NOVÝ
PŘECHOD
Ve Vícově shořel dům, dva zranění v Plumlově nebude

BISKUPICE Předsváteční dopoledne 23. prosince náleží v Biskupicích již řadu let akci nazvané
Krmení zvířátek s myslivcem. Nejinak tomu bylo i letos, takže se ráno
před Štědrým dnem vydali děti
a také příslušníci dospělé populace nejprve do přírody a poté na
mysliveckou chatu, kde na ně čekalo
bohaté občerstvení a také další drobné úkoly.
„Původně jsme tuto tradici založili
jako službu pro rodiče, že jim den před
Vánocemi pohlídáme děti a vezmeme
je do přírody, ale nyní je tomu tak, že
s námi jdou i rodiče. Dojdeme

společně do naší zelené oázy,
přineseme tam krmení,“ popsala starostka Biskupic Dana Stodolová.
A jakmile se napapala zvířátka, nastal
čas i na posilnění početné výpravy.
„Přesunuli jsme se do myslivecké
chaty, kde byly připraveny svačinky
i cukroví, za což moc děkujeme.
A protože se účastnily děti od tří do
šesti roků, měli jsme tam nachystanou
i poznávačku zvířat za odměnu, takže
akce byla i naučná. Pak jsme si ještě
chvíli popovídali a přibližně v poledne
jsme se vrátili, takže to byla zhruba
tříhodinová procházka,“ dodala starostka.
(jim)

zjistili jsme
PLUMLOV
Občané
Plumlova očekávali, že po
rekonstrukci centra města
bude mezi parkovištěm
před hotelem a parkem
nový přechod. Nedočkali
se. Místo něj na začátku
Ohrozimské ulice vzniklo Místo očekávaného přechodu pro chodce vzniklo
pouze takzvané místo pro v centru Plumlova pouze takzvané místo pro
přecházení.
Foto: Martin Zaoral
přecházení. Proč?
Návrh na vznik nového přechodu na základě podnětů občanů podala plumlovská radnice. „Chodí tady celkem dost lidí a určitě by bylo bezpečnější, kdyby byla použita klasická zebra,“ vyjádřil se jeden z nich. Návrh u policie ovšem neprošel. „Jeden přechod
pro chodce vedoucí k nákupnímu středisku už tady je. Podle vyjádření dopravního
inženýra tam další nepatří. Není prý možné, aby takto blízko u sebe byly dva přechody.
Toto stanovisko musíme respektovat,“ vysvětlil plumlovský starosta Adolf Sušeň.
Místo klasické zebry tak na začátku Ohrozimské ulice vzniklo pouze takzvané místo
pro přecházení. „V tomto prostoru je snížený vstup do silnice a nasvětlení, jen zde není
zebra. Chodci tady mohou přecházet, pouze nemají přednost před řidiči,“ dodal Sušeň.
Další tři obdobná místa pro přecházení vznikla v Ohrozimské ulici. V Plumlově
pak jsou celkem čtyři přechody pro chodce, všechny zůstaly zachovány. (mls)

15112711121

Den před Vánocemi chodí děti z Biskupic pravidelně krmit letní zvířátka.
Foto: obec Biskupice

VÍCOV Pomoc čtyř jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů si v brzkých ranních
hodinách uplynulé neděle vyžádal požár rodinného domku ve Vícově. Nebezpečných zplodin
hoření se nadýchal jeden z obyvatel domu, při
likvidaci požáru byl zraněn i hasič.
„Oznámení o požáru převzalo operační středisko
hasičů deset minut před třetí hodinou ráno a k místu ihned vyslalo profesionální jednotku z Prostějova a také dobrovolné hasiče z Vícova, Protivanova
a Ptení,“ informoval Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Hasičům se chvíli po příjezdu podařilo zamezit
rozšiřování ohně do přízemních částí rodinného
domku. „K ohnisku požáru se dostali pomocí rozbrušovací pily a částečným odkrytím plechové
střešní krytiny. V následujícím čase jednotky prováděly vyklizení požárem zasaženého vybavení
a uskladněných věcí,“ popsal samotný zásah mluvčí
krajských hasičů.
Vícovský „červený kohout“ kokrhal nebezpečně.
„Při požáru došlo ke zranění jedné osoby z rodinné- Při likvidaci požáru museli hasiči rozebrat i část střechy.
Foto: HZS Olomouckého kraje
ho domu, která se nadýchala nebezpečných zplodin
hoření. Hasiči muži poskytli předlékařskou první hujících hasičů. Utrpěl drobné popálení na krku Co stojí za příčinou vzniku požáru je aktuálně
pomoc a přivolali posádku zdravotnické záchran- a rovněž on byl převezen do nemocnice k ošetření,“ v šetření, škoda byla předběžně vyčíslena na
né služby. Mezi zraněnými byl také jeden ze zasa- uvedl Zdeněk Hošák.
(mik)
sedm set tisíc korun.
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rozhovor Večerníku

„JEDNOU BYCH SE RÁD STAL ZLATÝM SLAVÍKEM“
Devatenáctiletý Ondřej Provazník se dostal s písní Ranní svit i na TV Óčko
PROSTĚJOV Je novou hvězdou
českého hudebního showbyznysu, když jeho klip „Ranní svit“
se již několik týdnů objevuje
na největším českém celoplošném hudebním kanálu, kde
měl premiéru v říjnu letošního roku. Chce natočit vlastní
album, v budoucnu má mladý
zpěvák dokonce ambice prorazit
i ve „Slavících“. Nadějný Ondřej
Provazník žije od dvou měsíců
v Prostějově, a tudíž se mu Večerník rozhodl položit několik
přednovoročních otázek...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večern
Večerník
ník
se ptal

Martin

MOKROŠŠ
MOKRO
●● Kdy jste začal veřejně poprvé
pěvecky projevovat?
„Zpívat jsem začal někdy v šesté
třídě základní školy. Jako malíř,
který ze začátku kopíruje ty velké
umělce, jsem i já začal s písněmi
Karla Gotta. (úsměv) Rád jsem
napodoboval jeho písně a dodnes
je občas, když je nějaká slavnostní příležitost, s chutí interpretuji.
S těmi jsem měl možnost navštívit kus naši republiky. Miluju totiž
cestování a tohle spojení zpěvu
i cest mám moc rád.“
●● Kdo vás objevil pro onen
„velký“ showbyznys a jaký

máte momentálně kolem sebe
tým?
„Když jsem vystupoval na galavečeru MISS OK, kterou pořádala
Česká Miss 2014 Gabriela Franková společně s Frankly Models
a Jana Lébrová - Přikrylová, všiml
si mě jeden z nejlepších choreografů u nás a zároveň i producent a
herec J. K. Sanchez. V nynější době
mě má pod křídly firma onoho J. K
Sancheze, STEP Production.“
●● Budete i nadále pokračovat
ve zpěvu bel canto v Karlově stylu nebo se chystáte v budoucnu
přitvrdit?
„Jsem moc rád, že jsem si konečně
našel svůj repertoár, který se lidem
j to i fakt,, že
zatím líbí. Dokazuje
o moji novinku s názvem ´Ranní
svit´ je celkem zájem. Do budoucna bych chtěl zkusit funk i jazz,
ale současně bych rád zůstal
u toho, co mám rád a co
mi bude sedět. Mám
také přání, zazpívat si s
velkým dechovým orchestrem nebo big bandem.“
●● Showbyznys je bezesporu velmi tvrdá
záležitost. Myslíte
si, že máte dost ostré lokty na to, abyste
prorazil naplno a stal se
pěveckou stálicí?

„Myslím, že ano. (pousměje se)
Tedy vlastně jsem o tom silně přesvědčen. Bulvár je něco, co drží
zpěváka nebo sportovce na živu.
Dokud se o něm jakkoliv píše, žije.
Je na čtenářích, co si z toho vyberou... Jestli je to pravda, polopravda nebo lež. Ale věřte mi, není to
pravda. Samozřejmě, je to i otázka
lidí, které kolem sebe daný umělec
má. Může člověk zpívat sebelíp,
ale když si ho nikdo patřičně nevšimne, tak nemá moc šanci uspět.
Je to prostě všechno o lidech.
Zpěváci v různých talentových soutěžích to taky
nemají úplně jednoduché. Jeden den

je televize vystřelí nahoru
a druhý den už o daných talentech
ani pes neštěkne.“(úsměv)
●● Ještě ke světu showbyznysu. Letos rozvířila bulvární
hladinu „postelová“ fotografie vaši sestřenice Kateřiny s
Jardou Jágrem. Nebojíte se, že
bulvár je nebezpečí pro začínající zpěváky, modelky, herečky
a může jim zničit kariéru a je
třeba se kontrolovat až nad

„Slyšeli jste dobře. Jde o úvodní
píseň k filmu ´Ještě jsem se neoženil´. Zatím je v jednání, zda-li
ji nazpívám s Lucií Bílou, nebo
s Kamilou Nývltovou. Hrát v něm
mají mimo jiné Terence Hill a Bud
Spencer. Premiéru by měl mít
v roce 2017. Jednáme také o turné,
zatím je vše na dobré cesstě, ale nechtěl bych to zakřiknout.“ (úsměv)
●● Máte tendenci být novým
slavíkem?

„Jako malíř, který ze začátku kopíru
je
ty velké umělce, jsem já začal s písn
ěmi
Karla Gotta. Rád jsem napodobova
l jeho
písně a dodnes je s chutí interpretu
ji.“
únosnou mez? Jste skutečně připraven zvládnout tento tlak?
„Samozřejmě určité riziko to je...
Ale zase na druhou stranu, proč si
neužít super party?!“ (smích)
●● Nesmíme opomenout na váš
zájem o politiku. Kandidoval jste
v komunálních volbách, máte
tedy i politické ambice anebo
zpěv zůstane číslem jedna?
„Samozřejmě velmi pozorně sleduji, co se na naši, evropské nebo
světové politické scéně děje. Mrzí
mě, že se lidé poslední dobou nechávají ovládnout strachem. Jas-

Foto: archív O. Provazníka

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!

ně, bezpečnost nade vše, ale chtělo
by to občas i nějaké dobré zprávy.
A právě jako zpěvák mohu do
společnosti vnést trochu té dobré
nálady a přenést na lidi pozitivní
energii. Je to jako v té písni: ´Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí
dát, častokrát, když celý kraj šel
s písní spát...´“
●● Vraťme se ještě ke zpěvu. Co
vaše hudební album? Chystá se,
máte již pilotní název?

„A chystá se. Budou tam nové, au„Ano,
to
torské
písně, ale i duety s některými
zn
známými
zpěváky, jako jsou napříkla Kamila Nývltová, Lucie Bílá, Jan
klad
Be
Bendig
a další. Bude to můj debut a k
ně
nějaké
písni určitě vyjde klip na TV
Ó
Óčko.
Název ještě nemám, ale určitě to bude něco, co spojuje všechny
pí “
písně.
●● Zaslechli jsme i nějakou
še
šeptandu
o titulní písni k novém filmu?
mu

„Pochopitelně rád bych časem dosáhl na nějakou metu. Ať je to Slavík nebo cena televizních diváků
TÝTÝ. Je to jen a jen na lidech, jestli
se jim má práce bude líbit.“ (úsměv)
●● Chtěl byste do roku 2016
něco vzkázat prostějovským
spoluobčanům?
„Rád bych jim popřál mnoho
krásných dní, pozitivní energii
a trochu víc úsměvu do těchto ne-úplně lehkých časů.“

vizitka
ONDŘEJ PROVAZNÍK
✓ narodil se 9. května 1996 v Praze
✓ od dvou měsíců žije v Prostějově, takže se považuje za Prostějovana
✓ základní školu absolvoval na ZŠ Kollárova.
Dále pak studoval Konzervatoř Evangelické akademie
d
v Olomouci, obor Tuba. Studium v roce 2013 přerušil z časových
důvodů
d
a zamířil na SOU v Prostějově s obchodním se zaměřením Kuchař.
c Kuchařina patří mezi jeho velké koníčky stejně jako hudba.
✓ od roku 2007 byl Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova, kde
v roce 2010 a 2011 působil jako starosta. V nynější době se aktivně podílí
d na projektech, určených především pro prostějovskou mládež.
✓ od roku 2015 je zastupován produkční agenturou STEP
PRODUCTION
s.r.o
P
✓ v současné době se věnuje studiu a umělecké dráze
zajímavost:
z
kandidoval už do „velké“ politiky a to v komunálních
volbách
2014 do prostějovského zastupitelstva za hnutí ANO 2011
v

AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

POSLEDNÍ ŠANCE! Zvýhodněná nabídka
na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

UŠETŘÍTE 104 KORUN, ZÍSKÁTE VÝHODY AŽ ZA 2000 Kč a JEŠTĚ MŮŽETE VYHRÁT!
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* místo standardní ceny 17 Kč za jedno vydání vámi oblíbeného
periodika zaplatíte
POUZE 15 Kč!
* garanci za včasné dodání do schránky poskytla Česká pošta a.s.
(v případě jakýchkoliv potíží vám Večerník zajistí dodání chybějícího čísla
maximálně do 2 hodin od nahlášení!)
* každý předplatitel obdrží upomínkový předmět
Vyhrát můžete také zájezd
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
na prestižní sportovní akci
* všichni předplatitelé budou zařazeni do SLOSOVÁNÍ
O HODNOTNÉ CENY!
s mezinárodním charakterem,
pobyt v hotelu s wellness službami
AKCE PLATÍ DO KONCE ROKU 2015!
a řadu dalších zajímavých cen
všechny beneffity budou poskytnuty během ledna 2016
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zpravodajství

KRUHÁČ BEZ ZEBER A SEMAFORŮ
Chodci, sledujte provoz a na přechody zapomeňte!
PROSTĚJOV Léčba šokem? Nově zrekonstruovaná
křižovatka na Přikrylově náměstí formou populárního
kruhového objezdu, hnula pořádně žlučí především
chodcům. Ti postrádají obvyklé přechody, nejlépe s tlačítky
na ovládání semaforů. „Řešení křižovatky je plně v souladu
s nově propagovaným trendem metodiky ministerstva
dopravy,“ reaguje na stížnosti Pavel Smetana, náměstek
primátorky Statutárního města Prostějov pro oblast dopravy a sociálních věcí.„V současné době se doporučuje budovat kruhové křižovatky s takzvanými místy pro přecházení
a nikoliv už přechody jako tomu bylo v minulosti,“ vysvětluje.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Nový trend budování městských
křižovatek má svou logiku, i když
se to většině chodců nemusí zamlouvat. Dopravní experti se opírají
o statistiky nehod právě na přechodech pro chodce, jejichž graf se
v poslední patnáctiletce strmě navýšil. „Prudce stoupla nehodovost prá-

žovatky totiž nebylo Přikrylovo náměstí svědkem jediné dopravní nehody, ve které by figuroval chodec ať
už jako viník, nebo poškozený. „Zatím se opravdu nic takového nestalo.
Křižovatka navíc pomohla výrazným způsobem, co se týká plynulosti provozu v centru města. Opravdu
je to jen na samotných lidech, kteří
v posledních letech zapomínali na
základní povinnost chodce, kterou
je rozhlédnout se před vstupem do
vozovky na obě strany,“ konstatuje
Pavel Smetana a přidává: „Kruhový
objezd se na tomto místě budoval
hlavně kvůli zrychlení průjezdu vozidel, což se podařilo. Chodci mají
k dispozici místa na přecházení,
ale musejí dbát zvýšené pozornosti. Myslím si, že jde jen o zvyk, což
bude otázkou času.“

vě na přechodech. Chodci postrádají
ostražitost, přestali se rozhlížet. Od
změny zákona v roce 2000 žijí v přesvědčení, že přecházením vozovky
na přechodu pro chodce jim vzniká
automatická přednost,“ poznamenal
náměstek prostějovské primátorky
a své argumenty dokládá na oficiální
statistice.
Zebry minulostí?
Opodstatněnost a logiku výše uvedených argumentů, které vypracovali dopravní specialisté, asi popřít Vzhledem k výše uvedeným skunelze. Během více jak dvou měsíců tečnostem a faktům tak budou
trvajícího zprovoznění kruhové kři- muset právě především chodci

PROSTĚJOV Prostějovu dlouhá
léta citelně chybí pořádný plavecký bazén. Bude konečně alespoň
v roce 2016 či 2017? A kde a kdy?
O tom se zatím stále vedou jenom
diskuse. Nyní radnice vážně počítá i s variantou, že nový padesátimetrový bazén vyroste poblíž
aquaparku.
Půl milionu korun. Za takové peníze pořádný bazén určitě nepostavíte. Nicméně projekt na jeho
případnou výstavbu už pořídit lze.

Michal Kadlec

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Peníze na studii

NAŠE
KAUZA

Prostějov (mik) - Rada města
schválila rozpočtové opatření ve
výši dvaasedmdesáti tisíc korun na
zpracování územní studie pro lokalitu Malé průmyslové zóny v Brněnské ulici. „Právě zde je územním
plánem určeno zpracovat územní
studii s důrazem na řešení veřejné
technické infrastruktury a veřejného prostranství,“ vysvětlil první
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer.

Zábrany pøi ohòostroji

Na absenci bílých pruhů a zeleného světélka si budou muset chodci
zvyknout nejen v centru města.
Foto: Zdeněk Vysloužil
vzít na vědomí, že se klasické bíle
šrafované zebry stanou zvláště
v případech nově budovaných dopravních řešení minulostí. „Pravdou je, že dříve se dělaly rondely
s přechody. Křižovatka na Přikrylově náměstí je svým způsobem
novinka. Zaregistrovali jsme sice
nějaké připomínky, nejednalo se
však o žádnou oficiální stížnost.

Spíše o komentáře v médiích
a na sociálních sítích,“ konstatoval Smetana. „Pravdou také je, že
o kousek dál existují na obě strany
bezpečné přechody s tlačítky pro
ovládání, které jsou u Smetanových sadů a také u Lázní. Kruhová
křižovatka na Přikrylově náměstí
ale takové semafory ani v budoucnu mít nebude.“

KLOKÁNEK? Vše odpuštěno! Hořká pachuť ale zůstala...
PROSTĚJOV Těžký oříšek
k rozlousknutí měli před sebou
zastupitelé na svém prosincovém jednání, kde se opětovně
zabývali nedodržením smlouvy
mezi magistrátem a Fondem
ohrožených dětí. Ten před dvěma lety získal darem budovu
v Západní ulici a slíbil zde zřídit
Klokánek. Projekt ale vzhledem
ke katastrofálnímu hospodaření organizace zkrachoval. Nyní
však požadoval po zastupitelích, aby zadluženou nemovitost
nechali fondu, který by dům
následně mohl převést svému
věřiteli. Zastupitelé zároveň hlasovali o odpuštění půlmilionové
pokuty...

11

Předminulé pondělí 14. Prosince
dorazili na jednání prostějovského
zastupitelstva i dva představitelé
Fondu ohrožených dětí. Jan Vaněk
a Hana Kupková přišli poprosit
o předání budovy Klokánku. „Dohodli jsme se stavitelem, že stavbu
převezme. Hodnota činí devět milionů korun, které mu dlužíme za
provedené stavební práce,“ objasnila záměr Hana Kupková. „Jednání
s bývalým vedením, konkrétně
s Marií Vodičkovou, je velmi nesnadné. Nemáme řadu smluv, dokumentů, ona sama nespolupracuje. Navíc
podala žalobu na neplatnost svého
odvolání, takže jsme se ocitli v ještě

složitější situaci. Případní zájemci
od nás nechtějí majetek odkoupit,
aby následně nebyl soudně zablokován,“ popsala zoufalou situaci Fondu
ohrožených dětí Kupková s tím, že
stavitelem je Stavkonzult Kroměříž,
se kterým fond vyjednává i převzetí jednoho Klokánku v Kroměříži,
rovněž coby kompenzaci provedené
a nezaplacené práce. „Je nám to velmi líto, že v Prostějově Klokánek
nebude. Naše finanční situace je
bohužel taková, že potrvá nejméně
dva roky, než se stabilizujeme. Poté
bychom Klokánek ve vašem městě rádi otevřeli jako dík za ochotu
a podporu, se kterou se zde setkáváme,“ přidal současný ředitel Fondu
ohrožených dětí Jan Vaněk.

Zastupitelé se už předem nechali
slyšet, že Fondu ohrožených dětí
je třeba pomoci a vyhovět jejich
prosbám. „Peníze jsou hodně důležité, ale děti jsou důležitější,“ netajila se primátorka Alena Rašková
(ČSSD) zase svým názorem. Přesto
se logicky objevily i kritické hlasy.
„Přicházíme o budovu v hodnotě
přes tři miliony korun. Ale zdá se
mi, že se všichni tváříme, jakoby
nám to ani nevadilo?! Něco se mi
na celé této záležitosti nezdá příliš košer,“ uvedl František Jura, zastupitel za hnutí ANO 2011. Velké
výhrady měl i lidovec Petr Kousal.
„Situace, do které dospěl projekt
Klokánku v Prostějově, je chybou
hlavně Fondu ohrožených dětí. Ne-

A právě s takovou částkou počítá
návrh rozpočtu na příští rok v souvislosti s rozšířením aquaparku.
O co jde? „Zvažujeme, že nový padesátimetrový plavecký bazén mohl
vzniknout právě v Krasické ulici.
Stále však nevíme, zda bude součástí stávajícího areálu, nebo jestli
se kvůli tomu nerozšíří směrem
k nedalekému Lidlu, tedy mimo
dosavadní oplocení. I proto si chceme nechat zpracovat projekt, který
by se někdy v budoucnu mohl rea-

lizovat,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk
Fišer, náměstek primátorky Statutárního města Prostějova.
Budoucí rozšíření aquaparku je
přitom pouze jednou ze tří variant
řešení palčivého a dlouhodobého
problému. Ve městě si totiž přes
léto není kde pořádně zaplavat.
„Ve hře je i rekonstrukce stávajícího
koupaliště ve Vrahovicích, a to v případě, že jej město získá od sokolů.
To se v tuto chvíli jeví jako poměrně
pravděpodobné. Třetí možností je

pak výstavba nového padesátimetrového bazénu v Kostelecké ulici,
na kterou již projekt existuje,“ vyjmenoval Fišer. Není přitom příliš
pravděpodobné, že by se magistrátu
v dohledné době podařilo zrealizovat všechny tři možnosti. Už nyní je
však jisté, že i následující léto budeme moci v Prostějově za koupáním
vyrazit pouze na tobogány do aquaparku a snad i na koupaliště do Vrahovic, jehož stav však už začíná být
nevyhovující.
(mls)

měli dopustit, aby paní Vodičková
nechala zahájit rekonstrukci budovy, aniž by věděla, že někdy bude
mít na splacení dluhu za stavební
práce. Minimálně bychom po fondu měli požadovat tu půlmilionovou pokutu,“ pronesl Petr Kousal.
Konečný verdikt vynesli zastupitelé
po debatě, která byla delší než projednávání rozpočtu města! Fondu
nakonec odpustili podmínku zpětného odkupu ve prospěch města
i smluvní pokutu ve výši půl milionu
korun.
Tímto tématem se Večerník bude
zabývat i nadále. Opoziční zastupitel František Jura má pravdu,
něco tady není košer! A Večerník
přesně ví co!
(mik)

Prostějov (mik) - Letos se při silvestrovském ohňostroji vejde na
náměstí T. G. Masaryka o polovinu
méně diváků než v předcházejících
letech. „Bezpečnostní zóna bude
oproti loňsku zvětšena až ke kašně
uprostřed náměstí. Dovnitř bude
zakázáno vstoupit,“ oznámila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Statutárního města Prostějov.
Ve čtvrtek 31. prosince od ranních
hodin proběhne omezení přístupu
a příjezdu do prostoru před radnici. „Uzavřená zóna bude vyznačena páskou, případně zábranami.
V průběhu dne pak bude vymezena
velká bezpečnostní zóna. Prosíme
o respektování značení a pokynů
pořadatelů,“ upozorňuje Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.

Ubytovna na prodej!
Olomoucký kraj, Prostějov (mik)
- Rada Olomouckého kraje zveřejnila záměr odprodat závod
SCHOLA SERVIS - zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
v Prostějově. Hlavním důvodem je
podle radních soustavné dokrývání ztrát. Kromě budov a pozemků
v Olomoucké a Palackého ulici
je na prodej také ubytovna v ulici
Marie Pujmanové ve Vrahovicích!
„Důvodem je i špatný technický
stav objektů, ve kterých zařízení vyvíjí svoji činnost. Jejich uvedení do
optimálního stavu by pro rozpočet
Olomouckého kraje znamenalo
mnohamiliónové náklady,“ sdělila
tisková mluvčí kraje Kamila Navrátilová.

Aquapark se možná rozšíří směrem k Lidlu

Na hokej raději pěšky...

Parkování ZAKÁZÁNO!

PROSTĚJOV Něco podobného se
dalo čekat. V průběhu posledních
dvou let Večerník zaznamenával
stížnosti řidičů, kteří láteřili kvůli
neprůjezdnosti ulice U Stadionu
v době konání hokejových utkání na
přilehlém „zimáku“. Nebylo divu,
motorizovaní fanoušci svými vozidly zablokovali podstatnou část
komunikace. Vedení magistrátu se
teď rozhodlo učinit tomu přítrž.
Dlouhé kolony zaparkovaných aut,
zablokované příjezdové cesty. Problém, na který si lidé stěžovali, pomohou vyřešit nově osazené dopravní
značky, jež zakazují zastavení a průjezd
vozidel. „Stačí jedno hokejové utkání

a stojící řada zaparkovaných vozidel
blokuje obousměrnost a výjezd v úseku
od křižovatky s ulicí U Stadionu po
křižovatku s ulicí Lomená. Projíždějící
motoristé si na tento stav skutečně často
stěžovali,“ podotkl Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Prostějova. „Podle názoru
policejních odborníků je třeba tuto
situaci řešit komplexně. Než se tak stane,
bude tento úsek řešen zmíněným dopravním značením, a to v úseku mezi
křižovatkami s ulicí U Stadionu a ulicí
Lomenou,“ objasnil prozatímní opatření
Pavel Smetana, náměstek primátorky
pro dopravu v Prostějově.
V tomto případě ale nepůjde o jediné
dopravní omezení. To druhé si na rad-

ních vynutili obyvatelé bydlící v okolí
ulic Olomoucká, Wolfova a Za Místním nádražím. „Lidé tady poukazují na
takovou zaplněnost ulic, že stávající dopravní režim nedovoluje vjezd vozidel
návštěvníků do zde sídlících zařízení,
jako je škola nebo tamní sportoviště.
Věc jsme probírali s policejními odborníky na dopravu. Podle nich je
současný stav uspokojující. Přesto vyhovíme tamním občanům a budeme
postupovat podle návrhu Městské
policie Prostějov. Nahradíme stávající dopravní značení v ulici Za Místním nádražím dopravními značkami
„Průjezd zakázán,“ vysvětlil další
změnu Pavel Smetana.
(red)

Tobogány v aquaparku jsou hojně vyhledávány zejména dětmi. Mnozí z dospělých by tu však také uvítali možnost mít si kde pořádně zaplavat, kterou v
současnosti ráj letních radovánek nenabízí.
Foto: archiv Večerníku

Rybník v Krasicích se opraví,

STROMY ZŮSTANOU
PROSTĚJOV Vedení města rozjelo projekt na záchranu rybníka
v Krasicích. Na jeho špatný stav
dlouhodobě upozorňovali právě
prostějovští rybáři. Podle nich
jsou břehy rozrušovány kořeny
vzrostlých stromů a dokonce
hrozí, že se rybník může protrhnout. Zdálo se, že bez kácení
stromů rostoucích kolem vodní
plochy nebude oprava možná.
Připravovaný projekt ovšem
počítá se zachováním zeleně.

„I po revitalizaci by stromy měly
zůstat tam, kde jsou. Hráz se rozšíří
a zpevní směrem do středu rybníku,
navíc se zmenší sklon břehů. Tím
budou zakryty dosud obnažené
kořeny stromů. Břehy budou také
obloženy kamenem obdobně jako
je tomu u drozdovického rybníka,“
popsal Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějova.
Kromě úpravy hráze a břehů dojde
také k vybudování nové výpusti

a nápustných objektů. „Provedena bude rovněž údržba zeleně,
odstranění nevhodných náletových
dřevin a vyčištění obou odpadních
potrubí,“ přidal Fišer. Kdy rekonstrukce začne, zatím není známo.
„V příštím roce bychom rádi vypracovali kompletní projekt a podaří-li
se na něj v jeho průběhu získat dotace, pak by se na podzim mohlo začít
s pracemi. V opačném případě se revitalizace o něco zpozdí,“ vyjádřil se
prostějovský náměstek.
(mls)
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REALITY

řádková inzerce / vzpomínky
FINANCE

SLUŽBY

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Stavební firma hledá pozemek pro Peníze pro všechny ihned při podvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Koupím byt 1+1, 2+1. Telefon:
Tel.: 604 820 358
774101818

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.

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

Sháním ke koupi vlastní byt,
i původní stav. 773 513 220
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pv,
tel.: 776 668 683
Koupíme dům v PV. Telefon:
774858723

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

Sháním ke koupi rodinný dům
v okolí Prostějova. SMS Tel.:
773 545 092
15012320038

Koupíme byt 1+1,spěchá. Hotovost. Tel.: 774 421 818

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů
= vaše výhoda, konzult. zdarma
739 066 462, 603 317 378

Dne 26. prosince 2015
uplynuly 3 smutné roky od úmrtí naší
milované maminky, babičky a sestry
paní Jany FRANCOVÉ.
Stále vzpomínají dcery Martina a
Jana s rodinami a syn Jan.

Dne 27. prosince 2015
jsme vzpomínali 5. smutné
výročí od nás navždy opustil
pan Jiří PLAŠTICA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn Jiří
a dcera Ilona s rodinou.

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

Bylo-li na světě zásluhou
blízkého člověka trochu víc
lásky a dobroty, trochu víc
světla a pravdy, měl jeho život
smysl a zůstává navždy zapsán
v našich srdcích.

Zůstal jsi navždy v našich srdcích

Prodáme cihl. družstevní byt 2+1
u centra Prostějova s lodžií a vlastním topením. Původní stav, možnost
okamžitě bydlet. RK nevolat!!! Cena
899 000 Kč. Tel. 739 104 377.

Dnes 28. prosince 2015
vzpomínáme 14. výročí,
kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Josef HUTERA.
S láskou vzpomínají
manželka, syn s rodinou
a vnučky s rodinami.

Dne 27. prosince 2015
jsme vzpomínali 5. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

15012320037

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

Dne 1. ledna 2016
uplyne první smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkují děti Ludmila
a Jaroslav a vnuk Miroslav.

Poskytuji půjčky od 5 do 70 tisíc,
rychlé a diskrétní jednání, vše až
do domu, pro jednoho věřitele.
Tel.: 605 507 236

9
V dnešním čísle nacházíte
hned devět možností,
jak získat bydlení.

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE A BANKA VÁM NEPŮJČÍ?
MY ANO !! VOLEJTE 739 429 448

KOUPÍM

PRODÁM

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.

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. AKCE! Cena 500 Kč/
prms., vč. DPH. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 371 493 nebo 605 405 953

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

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
Prodej palivového dřeva, polena 33cm,
metrovky, odřezky od pily. Cena od
490 Kč/m. Doprava zajištěna. Tel.:
734 481 013
Bylinné preparáty - ALVEO, mob.:
731543065, www.akuna.prostejov.cz
AKCE! Prodej bukového palivového dříví. Cena 500 Kč/prms.
+ 15% DPH. Doprava zajištěna.
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic.
Tel.: 582 388 101

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ (PILINY+ZBYTKY
DŘEVA) , MOŽNOST DOPRAVY.
Koupíme starožitný nábytek, obra- Bližší informace na tel. čísle: 606 893
zy, zbraně, vojenské předměty, hodi- 919, email:zouharhonza@email.cz
ny, porcelán, sklo, hračky, moto věci
a jinou veteš. Vykoupíme také celé
pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí práce. Seriózní jednání
a platba hotově. Tel.: 773 113 303.

www.vecernikpv.cz

15012920079

Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

200 Kè

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

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
ve STØEDU
30. prosince 2015
ve 12.00 hodin

Oznamujeme všem přátelům
a známým, že nás opustil
pan Otakar ZBOŘIL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná syn
a dcera s rodinami. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

Dne 17. prosince 2015
jsme vzpomínali 13. smutné
výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka,
pana Emila PETERKY
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dnes, tj. 28. prosince 2015
si připomínáme nedožité
77. narozeniny
paní Marie CRHÁKOVÉ
z Prostějova
a 30. prosince 2015
vzpomeneme 1. smutné
výročí od jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn.

smuteèní oznámení

vvz
vzpomeòte
z
nna zesnulé
NNOVÌ
v barevném
b
provedení
pouze
za

Dne 29. prosince 2015
uplyne 10. výročí
nedožitých 86. narozenin
paní Jarmily ZOUBKOVÉ.
Syn Lolek s rodinou.

Jsou chvíle, se kterými
se člověk nikdy nesmíří.

Provádíme rekonstrukce bytových
jáder od A do Z, Tel.: 774 06 22 53
ZIMNÍ AKCE SLEVA 10%

Půjčka od 5000 Kč
Stačí zavolat
Prodám zděnou, patrovou, pod- Přijedeme vyplatit ještě dnes
sklepenou chatu 2+1 v obci Mysle- pracuji pro jednoho věřitele
jovice. Více info Kamil Koňařík, tel: Tel.: 736 772 043
602 192 583
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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
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Marie Kroupová 1939 Prostějov
Radoslava Kučerová 1928
Seloutky
Dušan Hlubinka 1932 Prostějov
Josef Crhonek 1915
Otinoves
Marie Zemanová 1920
Opatovice
Václav Klementa 1972
Protivanov

Pondělí 28. prosince 2015
František Šponar 1951 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Chmela 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 29. prosince 2015
František Mráček 1927 Pivín 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milena Pospíšilová 1944 Hablov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 30. prosince 2015
Vilma Chocholáčová 1965 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 4. ledna 2015
Ladislava Luckerová 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Anna Burešová 1930

Prostějov Bohumil Začal 1932

Určice Kamila Menšíková 1933 Štětovice

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

Poslední rozlouèení

Miloslav Zachar 1935 Prostějov
Vojtěch Hangurbadžo 1951 Studenec
Pavla Kvapilová 1938 Mostkovice

Pondělí 28. prosince 2015
Josef Čerchnoch 1930 Prostějov 11.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Jarmila Lemonová 1934 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 29. prosince 2015
Vlasta Švarcová 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI UŠETŘIT A JEŠTĚ NĚCO VYHRÁT...

OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016,
SOUTĚŽTE O DESET TISÍC KORUN V HOTOVOSTI!
STRANA 10
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přijmeme pracovníky do pekařské pro- Firma NEKR SERVIS s.r.o. v Držovozovny. Třísměnný provoz (možná vicích přijme do TPP technicko obúprava) i část úvazek. Info.: 582 342 095 chodního referenta/-ku, požadujeme
vzdělání technického směru. Nástup
Přijmeme kuchaře/-ku na HPP, mi- možný ihned. Kontaktní osoba pan
nutky, nutná praxe. Životopis posí- Hloušek tel.: 777 743 604
lejte na : info@bowlingpalace.cz
Přijmeme servírku na zkráceTel.: 728-634274
ný úvazek po-pá od 10. -16. 00
hod. pouze s praxí v restauraci.
Přijmeme zedníky, brigádníky
Tel.: 777 011 699
tel.: 605 483 602
Firma na šití kožené konfekce
v PV hledá obsluhu vyšívacího
a sekacího stroje, dobré platové
podmínky + stravenky. Kontakt
603 834 529

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Obchodní zástupci
20-45 000 Kč
pružný
střední odborné
J. Otruba, Čelechovice
Pracovník/-ce bezpeč. služby 18 000 Kč
jednosměnný
zákl. + praktická
Detekt. info. služba Prostějov
Pracovník/-ce ostrahy
14-18 000 Kč
jednosměnný
zákl.+ praktická
Pharm Invest Prostějov
Truhláři, lakýrníci
12 100 Kč
dvousměnný
nižší stř. odborné
J. Vrána, Slatinky
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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

pro další èíslo
je ve STØEDU
30. prosince
ve 12.00 hodin

15121611337

15121111275

15100970984

Hledáme stavebního dozora
ke spolupráci, tel:. 605 483 602
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.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

POSLEDNÍ ÈÍSLO
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU

15101410989

V TOMTO ROCE I SE

6
1
0
2
pf

SILVESTROVSKÝM SPECIÁLEM

AGENTURY HÓSER VYCHÁZÍ

V PONDÌLÍ 28. 12. 2015
CELÁ REDAKCE PØEJE VŠEM ÈTENÁØÙM A OBCHODNÍM
PARTNERÙM KLIDNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY VÁNOÈNÍ

PROVOZNÍ DOBA
Přejem
Přejeme
me všem čtenářům a obchodním
partnerům krásného Sil
Silvestra a šťastné
vykročení do nového ro
roku 2016

pondělí 28. 12.
úterý 29. 12.
středa 30. 12.
čtvrtek 31.12 až neděle 3.1.
pondělí 4.1.

8.00 - 17.00

10.00 - 18.00
8.00 - 17.00
ZAVŘENO
8:00 - 16:00

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
soutěž
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 51/2015:

Také v posledním letošním čísle pro rok 2015 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 STŘEDY 30. prosince 2015,
12:00 hodin, pokud není u některého z klání uvedeno jinak!

správně:

vyhrál/-a

Fanderlíkova 10
Ivana JANĚKOVÁ, Šmeralova11, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč od partnera Laser Centrum.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

JJarmila Pospíšilová Jana NENÁLOVÁ ,Dobrovského 32, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
V
od partnera KOOSTAV OKNA.

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

KLIDNÉ
Ladislav HÝŽA Blahoslavova 19, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč
od partnera minulého kola TK PLUS.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

4,1,5,2
Monika NOVÁKOVÁ, Okružní 210, Prostějov
Výherce
h
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
od firmy Ponožky od MARUŠKY.

15120161235

správně:

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč KOOSTAV OKNA.

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Vánoční dárky najdete na ulici Plumlovská
MUDr. Pavel NAVRÁTIL CSc., A.Slavíčka 4, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
od partnera Grafikstar.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

15121561322

TANEČNÍ PRO .......

15121661331

SUDOKU

OSMISMĚRKA

MRAKY, PROUD, UROSTLÝ, PIŽMO, PAŽBY, VNADA, MODEL, MEDIA, ROSOL,
MARŽE, CVIKR, NYLON, BADYÁN, NŮŽKY, SCÉNA, ZÁKLON, PREMIÉR,
DOREMI, ODSYP, FIAKR, NATRHAT, RUKÁV, MAMKA, RAKETA, ŠPIONI
Alkaloid Zrazený
chvojníku letec

Řád
Město
slangově v Súdánu

Náš
herec

Značka
tantalu

Hranické
Škrabák
sklenářpluhu
ství

Jméno
fenky

Vyrábět
látku

Omítat
expresiv.
Cintavý
člověk

Iniciály
zpěvačky
Pilarové

Ten

Nervový
záškub

Iniciály
herce
Vlacha

Tvar
chleba

Mys

Ohodnotiti maSužovat
ďarské
„moře”

Černý
pěvec

Topivo

POD TOUTO TVÁŘÍ...

Geodet.
metoda
Solmiz.
slabika
Náš
architekt
Nerozvité
květy

Vydavatel

Růžek
Knuta
Pláštěnka
zastar.

Uherský
hodnostář
Natírati
smolou

Dub
zimní

Anglický
šlechtic

Kód
Kanady

Planetka
Zkr. vysoké školy
Norma
USA

Obec u
Komárna

Řecké
písmeno
Ovocná
zahrada

Nerost

Sobota
zkratka

Turecká
jednotka
objemu

Docela
Řím. mravokárce

Evropan
sloven.

Znoj

Stůj
Zápor

Výherce získá POUKAZ na výrobu OBRAZU
NA PLÁTNĚ v ceně 500 Kč, který věnoval
partner dnešního kola GRAFIKSTAR.

SPZ
Prachatic
Pouze
nářečně

Satelit
zkratka
Tenisový
dvorec

Dout
Důlní
plyn

Zbraň
Autonom. rytíře
Nápoj Egyptský Trouchoblast
posvátný
nivět
obecně
Africký
zkratka
býk
kmen

Zk. souh.
Eridanus
Značka
mixérů

Špína

Značka
rydbergu

Duhový
drahokam
Mokřina
nářečně
Olga
domácky

Svítidlo
Tu máš
Našponovat
Značka
radonu

Opratě
sloven.
Značka
platiny

2. díl
tajenky

Kozácký
náčelník

Souhlas
obecně
Travnatá
rovina

Pole působnosti

1511106

Kód
Itálie
Náš st.
automobil

Jakýsi
knižně
Apogee
(vrchol)
ang. zkr.

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
legendu českého rocku, která i letos
zpívala u plumlovské přehrady...

Kupodivu

Vysoká
karta
Slov. krasobruslař
Stolní
nádoba

Ženské
jméno

SKRÝVÁ

Lépe

1. díl
tajenky

Kód
Rhode
Islandu

BÁDEJTE, KDO SE

3. díl
tajenky

Estonec
zastar.

Jméno
literáta
Staška

Iniciály
prezidenta Novotného

nivelace;
drnák;
ratl; Iža;
ouvar;
efedrin;
Anok; Ate; VIOL;
Nuna;

15012860074

-BoK-

Výherce získá LÍSTKY na MĚSTSKÝ
PLES v Litovli od MK Litovel.

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na taneční kurzy pro dospělé.

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 500 Kč
od PENSIONU MÁNES.
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Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIP Večerníku
PRVNÍ HANÁCKÉ CROSS BIATLON
KDY: SOBOTA 2. LEDNA, 12:00 HODIN
KDE: FOTBALOVÉ HØIŠTÌ FC KOSTELEC NA HANÉ
Vskutku s originální myšlenkou přišli sportovní nadšenci
z Kostelce na Hané. Na první sobotu roku 2016 připravili interesantní závody. „Společně s biatlonisty jsme vymysleli takovou obdobu branného závodu,“ informoval Stanislav Píchal,
prezident spolupořádajícího FC Kostelec na Hané.
Jedná se o běžecký závod spojený se střelbou. „Popularita biatlonu
je v posledních letech v naší republice vysoká, snad lidé přijdou,“ zamyslel se Píchal. Sraz všech zájemců o start v závodech je ve 12:00
na kosteleckém fotbalovém hřišti. „Všem, kteří projeví zájem o start,
budou vysvětlena pravidla. Jedinou podmínkou registrace je sportovní oblečení a chuť sportovat. Žádné startovné se neplatí!“

TIP

k obrazovce

LEDNÍ HOKEJ:
Sobota 2. ledna:
11.15: LHK Jestřábi Prostějov – HK Mladí
Draci Šumperk (krajská liga přípravek, zimní stadion Pv).
Neděle 3. ledna:
12.15: LHK Jestřábi Prostějov – HC RT
Torax Poruba (5. kolo Ligy mladšího dorostu, nadstavby „C“, zimní stadion Pv).

pondělí 28.12. od 18:00 hodin

Závod by měl probíhat dvoukolově, první runda za denního světla, druhá pod umělými světly. Jednotlivé kategorie budou určeny
podle počtu přihlášených. „Počítáme s muži, ženami, dětmi, případně i štafetami. V plném provozu bude udírna, zajištěn bude
i pitný režim. Nad regulérností budou bdít profesionální rozhodčí,“
prozradil Píchal.
Jedná se o zbrusu nový sportovní počin v historii Kostelce na
Hané. Podobná aktivita nebyla v minulosti a kronikách nikdy
zaznamenána. Pořadatelé proto doufají, že vás přijde co možná
nejvíce a budete nápomocni při založení nové tradice a aktivně
odstartujete rok 2016.

Mediální partner
prostějovského
HOKEJE:

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.

13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
11.00 - 13.00
14.00 - 16.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00

KLUZIŠTĚ
ŠTĚ
TĚ
Prostějov

ČTVRTEK
31.12.2015
19:00 HODIN

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

akce
v regionu...

BOHOUŠ

Novoroční výšlap na Kosíř

Film ČR (1968)
Režie: P. Schulhoff
Hrají: V. Menšík, J. Sovák, Z. Hadrbolcová
Správce malého horského hotýlku
a restaurace I. cenové skupiny s desetiprocentní přirážkou Alois Randa (Jiří
Sovák) má starostí nad hlavu: očekává
početný zájezd turistů, nestíhá vařit
a jeho jediná zaměstnankyně, pokojská
Miluška (Zdena Hadrbolcová), si balí
kufry. S Bohoušem už tady nezůstane
ani minutu! Bohouš je Randův obrovský
bernardýn, který odmítá respektovat Miluščino soukromí. Poslední kapkou bylo,
když jí pes roztrhal prádlo. Pokojská je
tedy pryč, zato přichází první host (Vladimír Menšík) a má hlad jako bernardýn.
Hrdý majitel bernardýna s ním tedy uzavře sázku - jestliže host dokáže sníst na
posezení víc chodů než Bohouš, bude
mít zajištěn bezplatný týdenní pobyt.
Pokud se mu to nepodaří, týden bude
v tomto hotelu zastávat místo pokojské. Randa tedy začne servírovat hostu

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC STADION LITOMĚŘICE

Nikde jinde v regionu se na poměrně malé ploše neobjeví během prvního dne v roce tolik lidí,
jako tomu je tradičně na Kosíři. A je co
překonávat! Za uplynulých sedmadvacet ročníků oblíbeného výšlapu se však
na vrcholku hanáckého Mont Blancu
nesešlo tolik poutníků jako 1. ledna
2015, kdy si vrcholovou medaili z Kosíře odneslo přesně 3 706 poutníků. Podaří se tentokrát opět hranici překonat?
Tradiční novoroční výstup a setkávání
na Kosíři u rozhledny s Kosířanem,
hasičskou kuchyní a především s přáteli
a známými i opět pořádají turisté z TJ
Sigma Lutín a hasiči ze Slatinek.

Majetínek v Jednově

i Bohoušovi jedno jídlo za d ruhým.
Bernardýn je sice hladový, ale po mnoha
porcích kvalitního teplého jídla se mu
do závěrečného krajíce chleba nechce...
Oblíbená mikrokomedie se skvělými
hereckými výkony Jiřího Sováka a Vla-

Obecní úřad Suchdol a farnost Suchdol
vás zvou na Vánoční koncert folklorního
souboru Majetínek, který se bude konat
v neděli 3. ledna od 15:00 hodin v kostele
v Jednově. Vstupné dobrovolné.

dimíra Menšíka, Zdeny Hadrbolcové
a také bernardýna Bohouše se od své premiéry na Silvestra roku 1968 objevuje na
televizních obrazovkách pravidelně, aby
rozesmála a potěšila diváky. Nejinak tomu
bude i letos.

BOHOSLUŽBY
O VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH 2015

OBJEDNEJ SI PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA ROK 2016

MÁME NÁVOD JAK UŠETŘIT VÍCE JAK 100 KORUN, MÍT OBLÍBENÉ
NOVINY AŽ DO DOMU, ZÍSKAT DÁREK A JEŠTĚ VYHRÁT...
UŠETØI, ZÍSKEJ A VYHRAJ DESET TISÍC NALISTUJTE STRANU 10

Čtvrtek 31. prosince – Silvestr

Kostel Povýšení svatého Køíže
K
Díkuvzdání za uplynulý rok 17.00 hodin
K
Kostel Svatého Bartolomìje - Vrahovice

Díkuvzdání za uplynulý rok 17.00 hodin

CO, KDY, KDE aneb informace, akce,
události a pøednášky z vašeho okolí…
MC Cipísek 2015
Nový cyklus programů leden - březen
2016 bude zahájen 4. ledna 2016 podle
rozpisu. Bližší informace o programech
avolnýchmístechvjednotlivýchskupinách
získáte v těchto dnech a v době Vánoc
e-mailem: mcprostejov@centrum.cz .

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické
vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299

KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ
CENTRUM MATKY MARKÉTY.
každé pondělí a středa od 9:00 do 12:00
hodin nabízí rodičovské inspirace, přednášky,
hernu pro děti a tvůrčí a pohybové činnosti.

Letní kino v Mostkovicích zve všechny
příznivce na 25. ročník podvečerního silvestrovského promítání a to 31. prosince
v 16:30 hodin. Těšit se můžete na rodinnou komedii Paddington. Vstup zdarma.

RÙZNÉ…
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Dne 4. ledna 2016 od 16:00 do 18:00
hodin Keramika - tvořivá dílna. Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za
osobu na 2 pracovní hodiny.
Taneční škola Šárky Milarové pořádá
Taneční kurzy pro dospělé. Zahájení
v pátek 8.1.2016 v 19.30 - začátečníci, ve
čtvrtek 14.1.2016 v 18.00 - pokročilí. Pokračovací kurz pro středoškoláky začíná v pátek
8.1.2016 v 16.30 . Tel. 602 966 222.
Info: www.tanecni-prostejov.cz.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 28. prosince
15:30 Malý princ 3D
17:30 Padesátka
20:00 Trable o vánocích
úterý 29. prosince
17:30 Milenci těch druhých
americká romantická komedie
20:00 Milenci těch druhých
středa 30. prosince
17:30 Milenci těch druhých
20:00 Milenci těch druhých
čtvrtek 31. prosince
nehrajeme
pátek 1. leden
nehrajeme
sobota 2. leden
15:30 Kyky Ryky a pár vajec
koprodukční animovaný film
17:30 Králové hor
rakouský rodinný film
20:00 Už teď mi chybíš
anglická komedie
neděle 3. leden
15:30 Kyky Ryky a pár vajec
17:30 Králové hor
20:00 Už teď mi chybíš

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
pondělí 28. prosince
METALOVÉ VÁNOCE - ZRUŠENO

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

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“

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 kavárna Galerie
do 31. ledna 2016
SKVOSTY ČESKÉ KRAJINOMALBY Národního domu
vernisáž výstavy mistrů české krajinomalby.
Školní 49, Prostějov
do 31. ledna 2016
do 28. ledna 2016
SKLO A BARVA
JANA BAYEROVÁ: OBRAZY
vernisáž výstavy Filipa Nízkého

ŠPALÍÈEK

Zámek Prostìjov

Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 10. ledna 2016
do 23. ledna 2016
Magdalena Dobromila Rettigová
V. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
a VÁNOCE V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ výstava Spolku prostějovských fotografů
slavnou českou osobnost představuje (sál RIC)
kouzelná výstava české kuchyně a kuchařských receptů
VEÈERNÍK ZA 15 Kè str. 20

www.
vecernikpv.cz

Kostel Svatého Petra a Pavla
K
Mše svatá
6.30 a 16.00 hodin
Kostel otevřen - betlém
13.00-16.00 hodin

Kostel U Milosrdných bratøí
Kostel otevřen - betlém
1
10.00-12.00
hodin
Pátek 1. ledna 2016 – Slavnost
Matky Boží Panny Marie

Kostel Povýšení svatého Køíže
K
Mše svatá

7.30 a 10.30 hodin

Kostel Povýšení svatého Køíže
K
Mše svatá

9.15 hodin

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

Kostel U Milosrdných bratøí
otevřen – betlém 10.00-12.00 hodin

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

Kostel Svatého Josefa - Krasice
K

Mše svatá

17.00 hodin

VÌRNOST SE VYPLÁCÍ!

AŽ DO KONCE ROKU POUZE ZA 780 KČ

POSLEDNÍ ŠANCE! Zvýhodněná nabídka

strana 10

na celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

PROHLÍDKY
KOSTELA
ZAUJALY

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15012810072

®

Pondělí 28. prosince 2 0 1 5
Číslo 52•Ročník 19

Sova odletěl do Itálie,
Dragoun s Cetkovským
řádili v extralize

Naleznete
uvnitř

POSLEDNÍ
VERNISÁŽ

●● Klubová výstava nabízí v prostorách Galerie u Hanáka jen to
nejlepší...
strana 19
Foto: Pavla Vašková

Foto: koláž Večerníku

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Kralický rodák Vlastmil Petržela má převzít Baník Ostrava,
který je na cestě do druhé ligy.
●● Třetí ročník soutěže Miss
středních škol Olomouckého kraje MissOK 2016 odstartoval na
začátku prosince. Hlásit se mohou
dívky, které jsou nejen krásné, ale
i talentované studentky. Casting
se koná už 15. ledna v Olomouci.
●● Závěr roku stráví Petr Pohl a jeho
Eisbären Berlín v čele nejvyšší německé soutěže, na první místo tým z hlavního města dostal krátce před Vánocemi
a po výhře 1:0 nad Wolfsburgem disponuje čtyřbodovým náskokem.

21

JSME JEDNA

RODINA

Řekni svým přátelům,
že už jsi taky s náma

www.facebook.com/vecernikpv

●● Vladimír Luka je stále na čele
produktivity východní skupiny druhé
ligy, někdejší Jestřáb si udržuje průměr gólu na zápas a k dvaadvaceti trefám ještě stihl během dvaadvaceti duelů přidat rovných dvacet přihrávek.

●● Prostějovský tým TK Agrofert

PROSTĚJOV
Ě
Hokejové mužstvo mělo v uplynulém týdnu volno, přesto se hned trio Jestřábů zapo- získal už osmý triumf v extralize smíšených družstev za sebou
jilo do bitev. Z pohledu kanadského bodování se v extralize nejvíce dařilo Michalu Dragounovi (na
strana 27
malém snímku vlevo dole), jenž proměněným nájezdem pomohl Spartě k výhře nad Vítkovicemi,
to Jiří Cetkovský (na malém snímku vpravo) rozdával v Pardubicích spoustu hitů a blokoval střely, takže si významně polepšil v Radegast Indexu. Na lavičce Sparty seděl ještě nejlepší střelec
Prostějova Martin Novák (na snímku uprostřed), šanci ale nedostal. Dvojice z nich se na Hanou vrátí
k dnešnímu duelu proti Litoměřicím, což už ovšem nebude ani v dalších zápasech platit pro Aleše
Sovu (na ořezovém snímku). Čtyřiadvacetiletý bek totiž neodolal nabídce italského Asiaga, v sobotním duelu proti Fasse ovšem ještě v sestavě svého nového zaměstnavatele chyběl...
(jim)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE
TENTOKRÁT NA STRANĚ 28

PIVEČKO
ŠMAKOVALO

●● Blíží se charitativní ples POMÁHÁME TANCEM, jehož mediálním partnerem je i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Více informací
najdete na straně 20
●● Až do třicátého kola české extraligy čekal Antonín Honejsek na první trefu nové sezony a vlastně i vůbec
premiérový kanadský bod celého
ročníku; sobotu večer bruslí dopravil
puk do sítě Liberce, jeho Mountfield
HK přesto v Liberci nebodoval.

TENISOVÁ
OBHAJOBA

čttěěttee na
sttrraně

25

Foto: Aleš Rus

Dozvuky naší soutěže FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU proběhly v předvečer Štědrého dne. Vítězný
sud černohorské dvanáctky pomohli vítěznému Jakubu Jamrichovi ‚uklidit´ jeho fotbaloví kamarádi.
Z dobře informovaných zdrojů se Večerník dozvěděl, že jim ležák opravdu šmakoval...
(zv)
Exkluzivní rozhovor s nejlepší tipérkou najdete v příštím čísle...

➢

www.
vecernikpv.cz

REKORDNÍ
DRAHANSKÁ

●● Cyklistický oddíl přilákal na
Štědrý den rekordní počet přívrženců
této tradiční vánoční akce
strana 31

Zveme na šlágr Večerníku - FOTBAL

Tradiční silvestrovská bitva
PROSTĚJOV Poslední den roku vyhradilo
vedení klubu 1.SK Prostějov tradičnímu „silvestrovskému fotbálku“, na který už popáté
zve všechny trenéry, hráče, příznivce i obchodní partnery. Výkop je jako opět stanoven na 10:00 hodin, dějištěm bude umělá
tráva areálu SCM Za Místním nádražím.
Ještě před výkopem ale bude třeba učinit
strategické rozhodnutí, v jakých sestavách
budou týmy proti sobě hrát. Generální manažer 1.SK Prostějov František Jura očekává hojnou účast aktivních hráčů ze současného „A“ týmu, ze staré gardy bývalých hráčů
Železáren a LeRK by měli dorazit borci jako Ohlídal, Růžička, Pavliš,
Jedlička, Zapletal nebo kralická buňka v čele s Petrželou.
Jestli bude složení týmů neobvykle namixované nebo dojde na obvyklé derby mladých proti prostějovským legendám, se rozhodne
operativně před utkáním samotným. Obsadit bude nutné také post
sudího, který má sice při těchto příležitostech spíše ceremoniální roli,
v loňském ročníku ovšem svým výrokem v nastaveném čase rozhodl o konečném, jak jinak než smírném, výsledku.
A o co se letos bude hrát? „Jako obvykle pouze o čest,“ usmál se
František Jura. Odměnou bude tedy hlavně dobrý pocit z pohybu
po vánočních svátcích a příjemné setkání se známými tvářemi. Na
konverzaci bude čas při následném sledování rovněž jubilejního,
už třicátého derby pražských„S“, do něhož opět nastoupí také hráči,
kteří v nedávné minulosti oblékali prostějovský dres.
(tok)
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Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis

Sportovní sumáø
UNIQA EXTRALIGA ŽEN ČR - 14. kolo

VK AGEL
Prostějov
Volejbal Precheza
Přerov

3
0

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

WSM LIGA - HOKEJ

skóre min.
25:25
24
25:17
21
25:20
23

Rozhodčí: Trumpeš a Kostka Čas: 1:08 hodiny. Diváků: 400.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

SESTAVA

PŘEROVA:

Markevich, Herelová, Vargas, Matienzo, Steenbergen,
Tinklová, libero Kovářová. Střídaly: Soares, Gambová.
Připraveny byly: Topič, Borovinšek, L. Zatloukalová.
Trenér: Miroslav Čada
Polášková, Rašková, Tomášeková, Cebáková, K. Kohoutová, Svobodová, libero Šťastná. Střídala: L. Kohoutová.
Připraveny byly: Gálíková, Kubínová, Šebetovská.
Trenér: Libor Gálík.

„Holky byly myšlenkami doma na Vánocích ...“
asistent trenéra VK AGEL Ladislav PETRÁŠ

strana 29
DALŠÍ VÝSLEDKY UNIQA EXTRALIGY
14. kolo: Frýdek-Místek - Olomouc 0:3 (-7, -16, -17). Nejvíce bodů: Pavelková 8,
Mitregaová 7, K. Závodná 6 - Kubová 14, Dědíková 13, V. Závodná 11, Košická 10. * SG
Brno - Olymp Praha 0:3 (-17, -6, -15). Nejvíce bodů: Kopáčová 9, Černá 4 - Nová 15,
Hodanová 10, Šimáňová 8.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 14. 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

14 13 0
12 9 2
12 9 0
13 6 2
12 5 0
13 4 2
13 3 0
12 1 1
13 0 0

Z

V1

1
0
0
0
2
1
2
0
1

0
1
3
5
5
5
8
10
12

Sety

Míče

41:5 1132:790
33:11 1044:893
28:11 913:732
25:20 996:928
20:23 930:848
23:26 1004:1046
15:33 911:1097
11:32 784:1020
4:39 678:1038

* výsledky * statistiky * tabulky

Body

40
31
27
22
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.

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.

DALŠÍ VÝSLEDKY WSM LIGY
34. kolo: České Budějovice – Třebíč 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). Branky:11. Kuchejda (Zíb, Straka), 12.
Kuchejda (Nouza, Straka), 19. Pajič (Chovan), 38. Nouza (Straka, Kuchejda), 42. Nouza (Zíb), 56.
Babka (Kříž, Guman) – 26. Dolníček (Niko, Pekr), 51. Psota (Niko). Diváci: 6421 * Litoměřice –
Benátky nad Jizerou 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Branky: 54. Nedvídek (Kalla, Pavlas) – 24. Ďurač (Pletka,
Pabiška), 46. Říha (Pletka), 60. Ďurač (Říha). Diváci: 1160 * Ústí nad Labem – Kladno 6:5 (0:2,
2:2, 4:1). Branky: 27. Bernad (kloz), 33. Roubík (Kloz), 45. Melka (Sobotka, Pohl), 52. Kloz (Sobotka, Roubík), 52. Merta (Gengel, Pohl), 59. Roubík – 1. Machač, 11. Machač (Rudovský), 22.
Bílek (Růžička, Gutwald), 26. Dvořáček (Stach, Růžička), 50. Bílek (Stach, Růžička). Diváci: 2146
* Šumperk – HC ZUBR Přerov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Branky: 14. Milfait – 36. Mrázek (Pšurný,
Chmelíř), 42. Kovařík (Popelka, Ferenc). Diváci: 1521.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 34. KOLE


Tým

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

Jihlava
Kladno
České Budějovice
Slavia Praha
Kadaň
Přerov
Prostějov
Litoměřice
Ústí nad Labem
Třebíč
Havířov
Benátky
Šumperk
Most

Z

V

VP

PP

P

Skóre

34
34
34
34
34
34
35
34
36
34
34
35
34
34

21
19
19
15
15
16
14
12
15
11
13
10
8
8

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

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

9
7
9
9
13
14
12
12
17
13
18
21
20
22

115:83
136:98
121:87
114:82
107:97
99:97
87:103
105:117
128:132
84:95
99:108
89:103
87:124
83:128

Bodů

70
69
68
60
55
54
53
52
50
48
44
36
33
28

KAM PŘÍŠTĚ NA HOKEJ...
35. kolo, pondělí 28. prosince 2015, 17.00 hodin: Benátky nad Jizerou - Ústí nad Labem
(předehráno s výsledkem 4:6), Třebíč - Most (17.30), Kadaň - Jihlava, Kladno - Šumperk,
Přerov - České Budějovice, Prostějov - Litoměřice, Slavia Praha - Havířov.
36. kolo, středa 30. prosince 2015, 18.00 hodin: České Budějovice - Most (17.30), Havířov - Kadaň, Litoměřice - Slavia Praha, Přerov - Kladno, Šumperk - Benátky nad Jizerou, Ústí
nad Labem - Prostějov (předehráno s výsledkem 3:4), Jihlava - Třebíč (17.30).

1. TØÍDA
Příští program: 6. turnaj, neděle 3. 1. 2016, 8.00-16.00 hodin, hala Kostelec n. H.:
Vyprahlo Konice - AC Zavadilka (8:00), SK Ariston 92 - FC Anděl (8:40), FC Relax - Vyprahlo Konice (9:20), SK Ariston 92 - AC Zavadilka (10:00), ŽE-STAV Nezamyslice - FC
Relax (10:40), FC Anděl - Vyprahlo Konice (11:20), Mechechelen - SK Griffins 98 (12:00),
FC Relax - SK Ariston 92 (12:40), Sexmeralda - ŽE-STAV Nezamyslice (13:20), FC Anděl
- SK Griffins 98 (14:00), ŽE-STAV Nezamyslice - Mechechelen (14:40), SK Griffins 98 Sexmeralda (15:20).

2.A TØÍDA

Příští program: 5. turnaj, neděle 3. 1. 2016, 8.00-14.00 hodin, hala RG a ZŠ Prostějov:
Medvědi - Atletico Smržice (8:00), Sexmeralda „B“ - Pobřeží Kocoviny (8:40), Medvědi
- Botafoga (9:20), Atletico Smržice - Fakin FC (10:00), Pobřeží Kocoviny - Brodek u Pv
(10:40), Sexmeralda „B“ - Galacticos (11:20), Fakin FC - Botafoga (12:00), Brodek u
Pv - Sexmeralda „B“ (12:40), Galacticos - Pobřeží Kocoviny (13:20).

2.B TØÍDA
Příští program: 4. turnaj, neděle 3. 1. 2016, 8.00-14.00 hodin, hala Nezamyslice n. H.:
Bedihošť - BVD (8:00), AC Zavadilka „B“ - FC Orange (8:40), Bedihošť - FC Relax „B“
(9:20), BVD - FC Memphis (10:00), FC Orange - Torpedo (10:40), AC Zavadilka „B“ - FC
Vrahovice (11:20), FC Memphis - FC Relax „B“ (12:00), Torpedo - AC Zavadilka „B“
(12:40), FC Vrahovice - FC Orange (13:20).

FUTSAL
PROSTĚJOVSKA
PROSTĚJOV Jede se dál! Po kratičké Níže vám nabízíme program víkendovánoční pauze, se roztáčí kolo regionál- vých turnajů, všech mistrovských soutě(zv, koc)
ních futsalových soutěží opět naplno. ží!

LIGA VETERÁNÙ
Příští program: 5. turnaj, neděle 3. 1. 2016, 14.00-17.30 hodin, hala RG a ZŠ Prostějov:
Kobra Kobeřice - Bexim Paletten (14:00), AC Štika Prostějov - FC Litrpůl (14:40), Bexim
Paletten - AC Štika Prostějov (15:20), FC Litrpůl - Kobra Kobeřice (16:00), Kobra Kobeřice
- AC Štika Prostějov (16:40).
Příští program: 6. turnaj, neděle 3. 1. 2016, 14.00-17.30 hodin, hala Nezamyslice n. H.:
Pokop Domamyslice - FC Relax Prostějov (14:00), AC Zavadilka 2000 - Moravská Modelárna (14:40), FC Relax Prostějov - AC Zavadilka 2000 (15:20), Moravská Modelárna - Pokop Domamyslice (16:00), Pokop Domamyslice - AC Zavadilka 2000 (16:40).

Drama v Nezamyslicích zvládly děti z Hané

NEZAMYSLICE, PROSTĚJOV Benjamínci Hané Prostějov narození
v roce 2005 a později se stali vítězi turnaje starších přípravek pořádaného
Komisí mládeže OFS Prostějov. Stříbro si až po penaltové prohře odvezl
Lipník nad Bečvou, bronz připadl určické fotbalové líhni.
Do nezamyslické sportovní haly se vypravilo celkem deset výběrů z Prostějovska,
Vyškovska, Přerovska i Olomoucka, které
se na jihu okresu nejprve utkaly ve dvou
pětičlenných základních skupinách a poté
vyřazovacím stylem v play off.
„Áčko“ se vyvíjelo velice dramaticky
a o pořadí na prvních dvou místech nakonec rozhodl až vzájemný zápas. Domácí
celek totiž hned na úvod prohrál s Kostelcem, navíc až 0:3, a musel tuto ztrátu
dohánět. Zbylé tři duely ale dětem z Hané
Nezamyslice vyšly mnohem lépe, všechny zvládly vítězně a zdolání Určic jim nakonec vyneslo až prvenství.
Právě Určice obsadily druhou pozici,
když také zaznamenaly bilanci tří výher a jedné porážky, na dalších místech
skončily Kostelec, Přerov a bezbodová
Pustiměř.
Skupina „B“ nakonec byla ještě napínavější a rovnou trojice Haná Prostějov, Lipník
nad Bečvou a Lutín svedla přímou bitu
o první místo. A vyvinulo se to až do tak
unikátní situace, že celé výše zmíněné trio
získalo stejný počet sedmi bodů a musela
přijít ke slovu minitabulka.
Nejlépe z tohoto srovnání vyšla prostějovská Haná, ač na úvod podlehla Lipníku
0:1. Poté se ještě natrápila bezbrankovou

remízou s Němčicemi, ale zdolání Lutína
o dvě branky společně s vyzráním na poslední Beňov přineslo ovoce.
Prvenství ve skupině mohlo připadnout i Lutínu s Lipníkem. V jejich vzájemném souboji stačil Lipníku bod, zatímco Lutín musel
vyhrát o tři branky. Díky výsledku 2:1 ale nenastala ani jedna z těchto variant, a Lutínu to
nakonec nestačilo ani na semifinále.
Po vykrystalizování situace v obou skupinách přišly na řadu boje o konečná umís-

tění. V duelu neúspěšných se radovala
Pustiměř, byť nejprve nezískala ani bod,
zatímco Beňov uhrál remízu s Lipníkem.
Jenže přímá bitva o devátý post vyzněla
jasně pro celek z Vyškovska.
Mnohem vypjatější to bylo v zápase
o sedmé místo, ten Němčice ztratily až
v penaltové loterii a těsně před nimi se
umístil Přerov. Pátý skončil Kostelec po
těsném zdolání Lipníku v poměru 2:1
a šlo se na semifinále. V obou případech

padaly góly jen na jedné straně a do finále
prošli vítězové skupin.
O konkrétním rozdělení medailí opět
musely rozhodnout až pokutové kopy.
Domácí Nezamyslice ani Určice nedokázaly ze hry skórovat a přesnější
i šťastnější nakonec byly děti z Určic, finále Lipníku s Hanou Prostějov skončilo
remízou 1:1 a repríza skupinového souboje nakonec vyzněla lépe pro Hanou.
(jim, koc)

Výsledky turnaje starších pøípravek pro roèník 2005 a mladší v Nezamyslicích:
Skupina „A“:
Kostelec na Hané – Nezamyslice 3:0,
Určice – 1.FC Viktorie Přerov 1:0, Pustiměř – Kostelec na Hané 1:5, Nezamyslice
– Určice 1:0, 1.FC Viktorie Přerov – Pustiměř 4:0, Kostelec na Hané – Určice 1:3,
1.FC Viktorie Přerov – Nezamyslice 0:1,
Pustiměř – Určice 0:2, Kostelec na Hané
– 1.FC Viktorie Přerov 1:1, Pustiměř –
Nezamyslice 0:2.
Tabulka:
1. Nezamyslice
4 3 0 1 4:3 9
2. Určice
4 3 0 1 6:2 9
3. Kostelec na Hané 4 2 1 1 10:5 7
4. 1.FC Viktorie Přerov 4 1 1 2 5:3 4
5. Pustiměř
4 0 0 4 1:13 0
Poznámka: O pořadí mužstev na 1. a 2.
místě rozhodl vzájemný zápas Nezamyslice – Určice 1:0.
Skupina „B“:
Lutín – Němčice nad Hanou 0:0, Haná
Prostějov – Lipník nad Bečvou 0:1, Beňov
– Lutín 0:1, Němčice nad Hanou – Haná
Prostějov 0:0, Lipník nad Bečvou – Beňov

2:2, Lutín – Haná Prostějov 1:3, Lipník nad
Bečvou – Němčice nad Hanou 1:0, Beňov –
Haná Prostějov 0:2, Lutín – Lipník nad Bečvou 2:1, Beňov – Němčice nad Hanou 1:3.
Tabulka:
1. Haná Prostějov 4 2 1 1 5:2 7
2. Lipník nad Bečvou 4 2 1 1 5:4 7
3. Lutín
4 2 1 1 4:4 7
4. Němčice nad Hanou 4 1 2 1 3:2 5
5. Beňov
4 0 1 3 3:8 1
Poznámka: O pořadí mužstev na 1. až 3.
místě rozhodla minitabulka vzájemných
zápasů Haná Prostějov – Lipník nad
Bečvou 0:1, Lutín – Haná Prostějov 1:3,
Lutín – Lipník nad Bečvou 2:1.
MINITABULKA:
1. Haná Prostějov 2 1 0 1 3:2 3
2. Lipník nad Bečvou 2 1 0 1 2:2 3
3. Lutín
2 1 0 1 3:4 3

rie Přerov 2:2, 2:3 na penalty. O 5. místo:
Kostelec na Hané – Lutín 2:1. semifinále:
Nezamyslice – Lipník nad Bečvou 0:2,
Určice – Haná Prostějov 0:1. O 3. místo:
Nezamyslice – Určice 0:0, 2:3 na penalty.
Finále: Lipník nad Bečvou – Haná Prostějov 1:1, 1:2 na penalty.

Koneèné poøadí:
1. TJ Haná Prostějov
2. FK Spartak Lipník nad Bečvou
3. TJ Sokol Určice
4. TJ Haná Nezamyslice
5. FC Kostelec na Hané
6. TJ Sigma Lutín
7. FK Němčice nad Hanou
8. 1.FC Viktorie Přerov
9. FK Pustiměř
10. FC Beňov
Individuální ocenìní:
Nejlepší brankář turnaje: Filip Petráš
Zápasy o umístìní:
(FK Spartak Lipník nad Bečvou)
O 9. místo: Pustiměř – Beňov 4:1. O 7. Nejlepší střelec: David Drábek (Haná
místo: Němčice nad Hanou – 1.FC Vikto- Prostějov) – 4 branky

FinálE - Prostějov:
TK Agrofert Prostějov - I. ČLTK Praha 6:0
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

více na straně 27
KOOPERATIVA NBL
DALŠÍ VÝSLEDKY
Dohrávka 20. kola: Ústí nad Labem - Děčín 83:86 (15:21, 36:43, 59:60). Nejvíce bodů: Votroubek 22, Pecka 20, Barham 16, Čarnecký 10 - Vyoral 24, Bosák a Pomikálek po 15, Jelínek 13.

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

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

17
4
14
12
12
8
8
8
7
6
6
4

2
1
5
7
7
11
11
11
11
12
14
14

1479:1251
468:380
1530:1377
1502:1375
1490:1403
1324:1331
1416:1468
1314:1468
1210:1282
1358:1461
1541:1661
1302:1477

89.5
80.0
73.7
63.2
63.2
42.1
42.1
42.1
38.9
33.3
30.0
22.2

KAM PŘÍŠTĚ...
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).

VYSLEDKY - MLÁDEŽ
10. a 11. kolo extraligy juniorek:
USK Praha – TJ OP Prostějov 78:45 (20:6, 22:10, 24:12, 12:17). Sestava
a body Prostějova: Fialová, T. Frgalová 5, Šmeráková 8, Švécarová 14, Buráňová
3, K. Frgalová 2, Dufková 6, Semjonová 7. Trenér: Željko Živkovič * TJ Bižuterie
Jablonec nad Nisou – TJ OP Prostějov 70:59 (19:14, 17:16, 21:19, 13:10). Sestava a body Prostějova: T. Frgalová 8, Šmeráková 14, Švécarová 12, Buráňová,
K. Frgalová 5, Dufková 6, Semjonová 14. Trenér: Željko Živkovič.
19. a 20. kolo extraligy juniorek:
BK Strakonice – TJ OP Prostějov a BA Sparta Praha – TJ OP Prostějov odloženo.
Ostatní výsledky 10., 11., 19. a 20. kola extraligy juniorek:
Sparta Praha – Valosun Brno 52:55, Strakonice – Žabiny Brno 56:87, Jablonec – Ostrava
80:77, Trutnov – Slovanka 60:46, Hradec Králové – Žďár nad Sázavou 75:45, Sparta Praha – Žabiny Brno 68:73, Strakonice – Valosun Brno 61:80, USK Praha – Ostrava 109:44,
Trutnov – Žďár nad Sázavou 62:51, Hradec Králové – Slovanka 74:63, Hradec Králové –
Valosun Brno 54:69, Trutnov – Žabiny Brno 65:64, Jablonec – Slovanka odloženo na 13.1.,
USK Praha – Žďár nad Sázavou 84:46, Sparta Praha – Ostrava 69:55, Trutnov – Valosun
Brno 46:82, Hradec Králové – Žabiny Brno 60:85, USK Praha – Slovanka 78:42, Jablonec
– Žďár nad Sázavou 77:68, Strakonice – Ostrava 71:58.
Tabulka:
1. USK Praha
16
14
2
1289:831 30
2. BK Žabiny Brno
15
14
1
1169:789 29
3. VALOSUN KP Brno
15
11
4
1119:826 26
4. BA Sparta Praha
15
10
5
1038:964 25
5. Sokol ZVUS Hradec Králové
16
9
7
1116:1135 25
6. KARA Trutnov
16
7
9
903:1052 23
7. SBŠ Ostrava
16
5
11
1033:1156 21
8. BK Strakonice
15
5
10
925:1065 20
9. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou 15
5
10
920:1073 20
10. TJ OP Prostějov
14
5
9
740:878
19
11. Basket Slovanka
13
5
8
696:818
18
12. BK Žďár nad Sázavou
16
1
15
832:1193 17
1. a 12. kolo extraligy kadetek:
TJ OP Prostějov – Studánka Pardubice 38:69 (20:13, 7:19, 6:18, 5:19). Sestava a
body Prostějova: Šmeráková 12, Oravová 5, Nesvadbová, Pořízková, K. Frgalová 7, Buřtová 8, Slivečková 6. Trenér: Željko Živkovič * Studánka Pardubice – TJ OP Prostějov
83:35 (19:5, 18:8, 19:11, 27:11). Sestava a body Prostějova: Šmeráková 13, Oravová,
Pořízková, Burešová 6, K. Frgalová 3, Buřtová 2, Slivečková 11. Trenér: Željko Živkovič.
Ostatní výsledky 1. a 12. kola:
Litoměřice – Slovanka 42:68, Valosun Brno – Žabiny Brno 21:110, Ostrava – Havířov 78:87, Trutnov – USK Praha 64:43, Strakonice – Sparta 24:128, Slovanka – Litoměřice 56:28, Žabiny Brno – Valosun Brno 105:22, Havířov – Ostrava 74:57, USK
Praha – Trutnov 47:56, Sparta – Strakonice 135:22.
Tabulka:
1. BK Žabiny Brno
12
11
1
960:523
23
2. BA Sparta
12
10
2
1033:563 22
3. BK Pliska Studánka Pardubice
12
9
3
905:562
21
4. BK Havířov
12
9
3
888:722
21
5. KARA Trutnov
12
9
3
768:631
21
6. USK Praha
12
7
5
790:667
19
7. Basket Slovanka
12
5
7
682:766
17
8. SBŠ Ostrava
12
4
8
820:835
16
9. BK Strakonice
12
4
8
561:923
16
10. TJ Slovan Litoměřice
12
2
10
621:856
14
11. TJ OP Prostějov
12
2
10
559:820
14
12. VALOSUN KP Brno
12
0
12
420:1139 12
Další podrobnosti najdete na straně 30
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SKUPINA OBNOVILA V DIVADLE
TRADICI PŘEDVÁNOČNÍCH KONCERTŮ

LÉTAJÍCÍ RABÍN POZVAL
VŠECHNY DO JIDIŠLANDU
PROSTĚJOV Předminulou sobotu 19. prosince vystoupila
v Městském divadle v Prostějově klezmerová skupina Létající
Rabín. Po čtyřech letech tak byla znovu obnovena tradice oblíbených předvánočních koncertů. Ten letošní přilákal do divadelního sálu mnoho desítek diváků. Večerník byl mezi nimi...

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ
„Dnes večer vás provedeme zemí,
kterou nenajdete na žádné mapě
ani v atlase. Je to země, která existuje
v písničkách, tancích, vtipech a jazy-

ce. Je to země Jidišland,“ předestřel
na začátku koncertu frontman
a umělecký vedoucí souboru Vojta
Peštuka. A skutečně se všichni mohli
cítit jako v jiném světě.
Zdá se to sice jako včera, když v roce
2001 kapela pod tehdejším názvem
Klezmer kvartet a v jiném složení
vystoupila na tomto pódiu poprvé
v rámci vánočního koncertu Reálného gymnázia. Od té doby se ve
skupině radikálně změnilo téměř
vše... Kromě nového nástrojového

a personálního obsazení jde především o neskutečný muzikantský progres a posun i v celém pojetí klezmerové hudby směrem k tradičnímu zvuku.
Cílem kapely je produkovat současnou a zároveň nadčasovou muziku.
Instrumentální klezmer se v jejich
tvorbě prolíná s písněmi v jidiš a dalších jazycích, k nimž kapela tvoří překladem vlastní texty, které věrny tradici
jidiš folklóru reflektují naši dobu.
Od doby svého vzniku také skupina
absolvovala stovky koncertů po celé
České republice i po Evropě (Švédsko, Polsko, Slovensko), v březnu
2010 koncertovala také v USA (New
York, Washington DC).
Samotný vánoční koncert se jako
vždy odehrával v příjemném duchu.

VIDEO&FOTO

GALERIE

klikni na

v.cz
www.vecernikp

BYLI JSME
U TOHO

Létající Rabín hraje v současné době v nástrojovém obsazení typickém pro klezmerovou muziku.

Vojta Peštuka konferoval vystoupení velmi vtipným a zároveň fundovaným způsobem, kromě toho, že
návštěvníci slyšeli výbornou muziku, mohli se ještě dozvědět ledacos

zajímavého z historie klezmeru.
V průběhu koncertu zazněly písně
svatební, pijácké i balady a publikum
si na závěr vytleskalo několik přídavků. „Létající rabín nikdy nezklame.

Foto: Pavla Vašková

Je to fajn parta lidí, kteří opravdu
něco umí. Můžeme být pyšní na
to, že takovou kapelu v Prostějově
máme,“ zhodnotila vystoupení spokojeně posluchačka Monika.

Kraj ocení Metalové vánoce
U Hanáka začala poslední letošní výstava osobnosti v Apollo 13 se ruší!
a události
v kultuře
Z VERNISÁŽE

Pavla VAŠKOVÁ
Končí starý rok a všude se rekapituluje, co přinesl pozitivního
i negativního. Fotoklub Prostějov,
který provozuje Galerii u Hanáka,
může být spokojený. V roce 2015
zde proběhlo sedmnáct výstav
členů klubu a místních fotografů,
ale i různých hostů. Na každé
vernisáži se také sešlo množství
spokojených návštěvníků a vždy
byl v nabídce i zajímavý doprovodný program.
Stejně tak tomu bylo při poslední
letošní vernisáži. Každý ze třinácti
vystavujících autorů vybral několik
svých nejzajímavějších snímků,
čímž vznikla rozmanitá expozice,
ve které si všichni návštěvníci
mohou najít to své. K vidění jsou
tu například velkoformátové panoramatické snímky Petra Sládka,
zátiší Tatiany Skládalové, fotografie ze sportovního prostředí

Vernisáže u Hanáka jsou vždycky spojením příjemného prostředí, zajímavé muziky
a především originálních fotografií.
Foto: Petr Lysek

Pavla Ponížila či městské reportáže
Karla Nováka a mnoho dalšího.
V rámci vernisáže zazněly také
tři nové písně skupiny Jižní ryba,
která je u Hanáka už téměř jako
doma. „Jsem rád, že se opět prostory zaplnily téměř k prasknutí,
což nás utvrzuje v tom, že naše
galerie již má v Prostějově svoje

jméno. Také bych rád upozornil, že
už máme plán výstav na příští rok
a určitě se máte na co těšit. Při této
příležitosti mi dovolte, abych vás
pozval na první výstavu roku 2016.
Již potřetí u nás přivítáme vynikajícího tvůrce aktů Jiřího Steigera,“
prozradil galerista Albert Halmo,
co nás čeká v příští sezóně.

OLOMOUC Od 11. prosince
mohou zájemci posílat na adresu olomouckého hejtmanství návrhy na udělení Cen
Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2015. Mediálním partnerem je tradičně
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Již tradičně kraj udělí cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury, ocení
výjimečný počin v oblasti umění,
tradiční lidové kultury a v oblasti
ochrany a popularizace kulturních
hodnot. Nebude chybět ani ocenění osobnosti roku a cena veřejnosti. Nominace hejtmanství uzavře
1. února 2016. O udělení cen bude
rozhodovat na základě vyhodnocení obdržených návrhů krajské
zastupitelstvo.
O Ceně veřejnosti Olomouckého
kraje za výjimečný počin v oblasti
kultury rozhodne svým hlasováním prostřednictvím internetu veřejnost Olomouckého kraje. Výzva
k hlasování o udělení ceny veřejnosti bude zveřejněna včetně všech potřebných informací
1. března 2016.
(red)

PROSTĚJOV Velmi úspěšný
minifestival Metalové vánoce se
v brněnském Semilasse má letos
uskutečnit již popáté. A k premiéře
nebylo daleko ani v Prostějově.
Tento metalový fest se měl už dnes
představit fanouškům v klubu
Apollo 13. Avšak nepředstaví...

„Akce Metalové Vánoce se dne osmadvacátého prosince z technických důvodů bohužel ruší,“ prozradila
Večerníku e-mailovou zprávou Lucie Dráčková, manažerka pořádající
společnosti MAMUT AGENCY.
Bližší informace prozatím nemáme.
(red)

15122311398

PROSTĚJOV Předminulý pátek
18. prosince se v tomto kalendářním
roce naposledy otevřely prostory
Galerie u Hanáka. Uskutečnila se
zde vernisáž VII. klubové výstavy.
Třináct členů Fotoklubu Prostějov
zde prezentuje to nejlepší, co za
uplynulý rok vytvořili. Jsou zde
k vidění portréty, reportážní fotografie, zátiší i přírodní či městské
motivy.

Jaká byla činnost Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Prostějova v roce 2015

Foto: archív Večerníku

Komise pro kulturu a cestovní
ruch rady města má třináct členů,
v průběhu letošního roku se sešla
na osmi jednáních. Komise přispěla
k vyhlášení kulturních grantů na rok

2015, kdy se jednalo o tyto projekty:
„Představení umění prostějovské
mládeže a studentů“, „Tisíc not na
zámku“, „Oživení kulturního dění
v Prostějově“. V roce 2014 byla žadatelům na doporučení komise poskytnuta veřejná finanční podpora
v oblasti kultury ve výši 708 000 Kč.
V roce 2015 obdržela komise 67
žádostí na celkovou částku 1 964
480 Kč. Komise doporučila a rada
města schválila veřejnou finanční
podporu - dotace 59 žadatelům
v celkové výši 914 000 Kč.
V průběhu roku se seznámili členové s činností kulturních zařízení
na území města. Postupně navštívili Muzeum a galerii v Prostějově,
příspěvkovou organizaci zřízenou
Olomouckým krajem, Základní

uměleckou školu Vladimíra Ambrose, Městskou knihovnu Prostějov, Městské divadlo v Prostějově,
DUHU - kulturní klub u hradeb
a kino METRO. Jedná se o organizace zřízené městem. Městské divadlo
prezentuje svou činnost v secesním
Národním domě architekta Jana
Kotěry a jedná se o národní kulturní
památku.
Komise se mimo jiného vyjadřovala
ke Strategii rozvoje zeleně ve městě, k programu Prostějovského léta,
Prostějovské zimy a Hanáckých slavností. Významnou kulturní a společenskou akcí byly oslavy 625. výročí
povýšení Prostějova na město, které
se uskutečnily 4. července 2015
a v průběhu roku se k tomuto výročí konaly další kulturní, sportovní

a společenské akce pro školy, občany
a občanská sdružení.
V rámci poznávání kulturního dění
a kulturních památek sousedních
krajů navštívila komise arcibiskupský zámek v Kroměříži (zapsaný
v seznamu památek UNESCO),
seznámila se s jeho historií a současností, ze zámecké věže si prohlédla
zámeckou zahradu a okolí města.
Součástí prohlídky byla i návštěva
nově revitalizované Květné zahrady,
která je též známa pod názvem Libosad a patří mezi nejvýznamnější zahradní díla celosvětového významu.
Komise v listopadu uskutečnila
návštěvu zámku Plumlov, který je
atraktivním místem cestovního
ruchu regionu Prostějovska. Asistentka kastelána Jenešová zábavnou

formou představila členům komise
značnou část tří zámeckých vyhlídkových okruhů. V pohádkových
sklepech zámku čekalo překvapení
v podobě bubáků a strašidel, zámecké černé paní a malého divadelního
sálu, kde divadelní soubor v průběhu
roku hraje pohádky pro malé i velké
návštěvníky spojené s výkladem příběhů a bájí o Plumlově a jeho okolí.
V přízemí zámku jsou umístěny
historické zámecké expozice, muzejní expozice se sbírkami keramiky,
zbraní, nábytku, církevních ornátů,
svatebních šatů a výstava klavírů.
Jsou zde rovněž pořádány sezónní
výstavy moderního umění. Velmi
zajímavá byla prohlídka šatlavy,
kdy pět místností sloužilo od roku
1850 jako cely pro vazební účely pro

okresní soud a berní úřad až do začátku dvacátého století. Ve všech celách jsou zamřížovaná okna, z nichž
je nádherný pohled na Podhradský
rybník a okolí. To v dnešních věznicích jejich „dočasní návštěvníci“
takový nádherný výhled na přírodní
krásy nemají.
Činnost komise je velmi rozsáhlá
a různorodá. I v roce 2016 bude
komise podporovat konání různých
kulturních a společenských akcí
s cílem, aby Prostějov byl v rámci
kultury a cestovního ruchu zajímavým a přitažlivým místem pro
tuzemské i zahraniční návštěvníky.
Josef Augustin
radní města Prostějova
a předseda komise pro kulturu
a cestovní ruch

e váš d
bud
e

Poslední čtyři dny v roce už to moc nehoňte. Drtivá většina Prostějovanů by se měla soustředit na novoroční předsevzetí. Jaká budou? Kdo se na ně necítí a má slabou vůli, ať se
raději nepouští do akcí, které jsou na jejich možnosti.

BERANI - 20.3. až 18. 4. Právě
nyní máte jedinečnou příležitost
udobřit se s těmi, které jste si během
roku proti sobě poštvali. Zkuste je
pozvat na silvestrovskou oslavu. Třeba i k sobě domů. Uvidíte, že všechno klapne podle vašich představ.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Máte jediné
štěstí, že jste před Vánoci nezaháleli
a doma máte jakž takž pořádek. Na
nějaký úklid totiž nebudete mít vůbec myšlenky. Nyní se musíte plně
soustředit na práci, dožeňte veškeré
resty. Hlavně na úřadech.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Pod
stromečkem jste našli spoustu dárků,
což vás příjemně šokovalo. Sami vidíte, že vás mají všichni rádi, přestože
jste se k nim nechovali mnohdy příliš pěkně. Zkuste to všem oplatit, stačí vlídnost a sem tam nějaký úsměv.
RACI - 20.6. až 21.7. Poslední dny
v roce se vám bude chtít hlavně spát.
Nebraňte se odpočinku, byť v zaměstnání vás čeká ještě pár úkolů.
Silvestra byste měli strávit v pohodě,
pozor si jen dejte na zranění při srandičkách s pyrotechnikou.

LVI - 22.7. až 21.8. Nezůstávejte
poslední den v roce doma, vždyť
váš humor by mohl někomu chybět.
Rozhodně zamiřte do společnosti,
okolo vašeho bydliště má spousta
podniků otevřeno až do rána. Nový
rok pak celý prospíte v posteli.
PANNY - 22.8. až 21.9. Váš partner
nebude ve své kůži, jeho špatná nálada nakazí trošku i vás. Jenomže vy si
volný čas uspořádáte podle svého, na
nikoho ohled brát nebudete. Možná
je to dobře, ale pak se nedivte, že váš
protějšek je rozmrzelý.
VÁHY - 22.9. až 21.10. V poslední
době jste své kolegy „krmili“ spoustou vymyšlených historek, což se
vám nyní vymstí. Někdo totiž po vás
bude chtít například půjčit peníze
poté, co jste mu namluvili, že jste vyhráli ve Sportce. A teď mluvte!
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Nestresujte, vždyť vám nic neuteče! Od
přírody jste sice nervózní kvůli každé nepodařené maličkosti, ale nyní
je jakékoliv mrazení v zádech úplně
zbytečné. Hoďte se do pohody, nemusíte ani tolik pracovat.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. To jste
nechtěli! Silvestra jste chtěli strávit
v nejužším rodinném kruhu, jenomže pár hodin před půlnocí na vás
zazvoní nečekaná mnohočetná návštěva. Vaši rozmrzelost ale nesmíte
dát najevo, alkohol vás rozveselí.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Po vánočních svátcích nepanuje
ve vaší rodině příliš dobrá nálada.
Spory můžete vyřešit právě teď, nenechávejte nic až do příštího roku.
Takový společný jednodenní výlet
na hory by určitě nebyl na škodu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Dostanete se do sporu s člověkem, který
vás štval už delší dobu. Nadchází
čas, kdy si to můžete všechno vyříkat
z očí do očí. Není vyloučeno, že padne i nějaká ta facka. Nicméně do Nového roku si vyčistíte žaludky.
RYBY - 19.2. až 19.3. Předvánoční
nákupy pořádně zacloumaly vaším
rodinným rozpočtem a především
vy sami jste utráceli jako bezhlaví. To
se vám nyní vymstí. Není vyloučeno,
že na Silvestra se budete dívat na televizi s prázdným břichem.

INFORMUJE
Vyhlášení nových výzev v OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu
jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo
dne 15. prosince 2015 výzvy k následujícím programům podpory
Operačního programu Podnikání
a inovace (OP PIK):
I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy
I. výzva programu podpory Služby
infrastruktury
I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie
II. výzva programu podpory Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
III. výzva programu podpory Technologie
Příjem žádostí o podporu bude pro

všechny uvedené výzvy zahájen
prostřednictvím monitorovacího
systému MS2014+ dne 4. ledna
2016 (přesné termíny zpřístupnění žádostí o podporu v MS2014+,
zahájení a ukončení příjmu žádostí
o podporu, druhu vyhlášené výzvy,
modelu hodnocení a finanční alokace
na výzvu jsou uvedeny v textu výzvy).
Ve všech případech se jedná o výzvy s tzv. jednokolovým modelem
hodnocení, kdy žadatelé podávají
pouze jednu žádost o podporu obsahující veškeré potřebné údaje o projektu nutné pro jeho hodnocení ze
strany Řídicího orgánu. Kromě výzvy
Inovace - Projekt na ochranu práv
průmyslového vlastnictví, která

je vyhlášena jako výzva průběžná
(tj. nesoutěžní typ výzvy, kdy hodnocení žádostí probíhá průběžně), se
u všech ostatních výzev jedná o výzvy
kolové (tj. soutěžní typ výzvy, kde
jsou projekty porovnávány mezi sebou a výběr projektů je proveden až
po zhodnocení všech projektů).
Více informací najdete na webových
stránkách www.czechinvest.org
Váš projektový záměr můžete také
konzultovat v kanceláři OHK, tel.č.:
582332489; ohkpv@ohkpv.cz
Do nového roku 2016 přejeme zdraví, štěstí, pohodu, pracovní i osobní
úspěchy.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

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

SILVESTRA...

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
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OD 28.12. 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.

Hlavním partnerem v oblasti
podpory odborného vzdělávání pro
Střední školu a odborné učiliště na
Lidické v Prostějově je Mubea
Firma Mubea již dlouhodobě spolupracuje se Střední odbornou školou průmyslovou a Středním odborným strojírenským učilištěm v Prostějově. Už od roku 2003 podporuje odborné
vzdělávání mladých lidí a vychovává si tak zároveň i své budoucí zaměstnance.
„Mubea je nejvýznamnější firmou v našem regionu, proto s ní jako škola s převážně strojírenským zaměřením výrazně spolupracujeme,“ říká zástupce ředitele školy Petr Buřt. Tato
spolupráce nese ovoce. Za dobu, kdy Mubea se školou spolupracuje, našlo ve firmě uplatnění již přes 30 absolventů školy. V současné době je stipendijním programu 109 žáků jak
u učňovských, tak i maturitních oborů. Ani škola nemá díky programu, který firma studentům nabízí, nouzi o zájemce
o studium a studenty, firma navíc školu podporuje i v oblasti
technického vybavení. Vyrůstá
tak nová generace seřizovačů,
obsluhy lisů a kalicí linky, obsluhy a programování robotických pracovišť, elektrotechniků
nebo například pracovníků oddělení kvality. Na všechny tyto
pozice hledá Mubea v důsledku
rozšiřování výroby a růstu další
zaměstnance.
Žáci během svého studia chodí
na odbornou praxi přímo do firmy, kde mohou získat praktické i teoretické znalosti přímo
v provozu na unikátních výrobních zařízeních a technologiích, které jsou v rámci republiky
ojedinělé. Již během studijních let a po ukončení školy mohou následně pokračovat v tom, co
již znají. „Pro žáky je velkou motivací stipendijní program, který firma nabízí a také jistota zaměstnání v perspektivní firmě. Od doby, kdy s firmou spolupracujeme, výrazně narostl zájem
o obory, které naše škola
vyučuje,“ popisuje Buřt.
Jde tedy o dlouhodobou
spolupráci, která doplňuje
vzdělávání studentů, pomáhá jim zajistit budoucnost
a jasně ukazuje, že technické obory jsou žádané
a jejich absolventi mají vysokou šanci uplatnění na
pracovním trhu.

Naše RESUMÉ

Blíží se poslední den roku, k němuž patří oslavy všeho druhu. Proto jsme tentokrát vyrazili
k regálům s alkoholickými nápoji, abychom vám dali tipy, kde koupit nejlevnější pochutiny,
po kterých se cítíme tak nějak veseleji. Alespoň většinou... Becherovku nabízí nejlevněji Penny market, pro šampaňské Bohemia zajděte do Albertu či Teska, kde rovnou vemte i dětské
RobbyBubble.KdomárádpětihvězdičkovouMetaxu,mělbynavštívitKaufland,labužníciMetropoluBiancopakBilluavaječnýlikérmávnabídcenejvýhodnějiLidl.
Nazdraví!Ahodněštěstídonovéhoroku-všem,bezvýjimky...
Průzkum proveden v úterý 22. prosince 2015

15122371396

n?

Konstelace hvězd Prostějova

15122371397

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

infoservis

Jak
ý

20

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

společnost

Prostějovská charita poslala dětem z Ukrajiny „Vánoční balíčky“

Pro některé to bude PRVNÍ DÁREK V ŽIVOTĚ...
PROSTĚJOV Ve středu 16. prosince ráno vyjelo
z Olomouce nákladní auto plné vánočních dárků pro
děti na Ukrajině. Jedná se o přímou podporu ukrajinských dětí a mládeže, na kterou v průběhu měsíců
říjen až listopad přispívali jak jednotlivci, tak české
rodiny a organizace prostřednictvím jednotlivých
charit v diecézi.

Studenti provedli návštěvníky kostelem
exkluzivní
reportáž

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

Martin ZAORAL
Arcidiecézní charita Olomouc má na Ukrajině každý rok
předem vytipované děti ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. „Těmto dětem jsme zajistili v České republice vánoční dárek. I když tuto akci pořádáme každoročně,
stále nacházíme děti, pro které je to vůbec první dárek v
životě. Radost v jejich očích, když rozbalují dárky, je nepopsatelná,“ sdělil Rostislav Strojvus, který má na starosti humanitární projekty charity na Ukrajině.
Jednou z charit v diecézi, prostřednictvím níž dárci připravili několik „Vánočních balíčků“, byla i Charita Prostějov.
„Dva balíčky přichystali společně zaměstnanci naší charity,
další dva jsme obdrželi z prostějovského Centra pro rodinu,
kterému není lhostejný osud ukrajinských dětí, a přispívají
nám na tento projekt již tradičně. Další balíček byl od soukromé osoby, maminky dvou dětí, která chodí dárek vybírat spolu se svými dětmi,“ sdělil ředitel prostějovské charity
František Hynek.
Paní Jitka Havlíková z Prostějova posílá vánoční dárek na Ukrajinu už potřetí. Vybrala devítiletou holčičku
Natálii. „Většinou se držíme těch zadaných žádostí, co
by děti potřebovaly, tedy jsme kupovali batoh, školní
a výtvarné potřeby, nějakou hračku a hygienu. I když je to
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Letos bude obdarováno celkem 334 ukrajinských dětí.
Foto: Eva Štefková

pro potěchu, tak aby to bylo zároveň i účelné,“ vysvětlila.
„Tehdy před třemi léty jsem viděla dokumentární film o
ukrajinských dětech v dětském domově a chytlo mě to za
srdce. Přišlo mi to neporovnatelné s tím, co mají naše děti.“
O každém dítěti, zařazeném do projektu Vánoční balíček, má charita předem připravené údaje, jako je jméno
a příjmení, věk, výška, velikost oblečení, popř. osobní
zájmy či jiné specifické potřeby. Tyto informace pak nabízí skrze jednotlivé charity v diecézi zájemcům o zapojení se do projektu. Dárce poté na základě těchto údajů
balíček pro vybrané dítě připraví a předá Arcidiecézní
charitě Olomouc, která zajistí přepravu a předání balíčků dětem. Vánoční balíček pro každé jednotlivé dítě
je v hodnotě 1000 Kč, je zabalen do vánočního papíru
a opatřen jmenovkou dítěte psanou v azbuce.
Děti z dětských domovů a chudých rodin dostanou vánoční poselství od českých dárců o Vánocích, které se na
Ukrajině slaví začátkem ledna.

PROSTĚJOV Chodíme kolem něj
denně, považujeme ho za samozřejmou součást Prostějova, ale co
o něm vlastně víme? Řeč je o kostele
Povýšení sv. Kříže. „Hlavní“ prostějovský svatostánek má přitom velmi
dlouhou a pohnutou historii, která
se nesmazatelně vryla do jeho současné podoby. A právě to, kdo a jak
se zasloužil o jeho podobu, se mohli
dozvědět všichni, kdo přišli na druhý
svátek vánoční na komentované prohlídky. Večerník byl u toho!
Ohledně prohlídek kostela spolupracuje Farnost Povýšení sv. Kříže se Střední
odbornou školou podnikání a obchodu v Prostějově. I tentokrát si program
připravili její studenti. „Prohlídky kostela dělá naše škola už několik let, ovšem
studenti, kteří provázeli v minulých letech, jsou již na vysokých školách, takže
jsme žezlo po nich převzali my,“ usmála
se Terezie Remencová, která byla jednou ze tří provázejících. „Inspiroval nás
zástupce ředitele Marek Moudrý. Již

Foto: Pavla Vašková

máme za sebou jarní prohlídky, takže
jsme na ně teď navázali,“ dodala.
Kdo se tedy vypravil na Štěpána do kostela, určitě nelitoval. Všechny příchozí
přivítala neopakovatelná atmosféra navozená nejen samotným duchem církevní
stavby, ale především vánoční výzdobou
a vystavenými jesličkami. Studenti se ve
výkladu střídali a pohovořili nejen o historii, ale například také o výzdobě, která
pochází z různých architektonických období. Přitom se všichni přítomní mohli
dozvědět spoustu zajímavostí. Například
to, od čeho pocházejí hrboly na vrchní
části dřevěných lavic. „Je to proto, že jsou
původní z období před velkým požárem,
který v roce 1697zasáhl téměř celé město
a zničil i kostel. Když začalo hořet, lidé
z něj vynášeli nejprve umělecky hodnotné věci jako sochy a obrazy. Až poté
kostelní lavice. Požár byl již však rozsáhlý

a na lavice padaly rozžhavené uhlíky, které způsobily tyto hluboké důlky,“ vysvětlila sympatická Tereza Remencová.
Dále si návštěvníci vyslechli příběh
o tom, jak kostel přišel ke svému jménu.
Při velkém požáru totiž zázračně neshořel velký kříž, který byl následně přenesen
na hlavní oltář, kde se nachází již po tři staletí. Kostel byl posléze přesvěcen na titul
Povýšení sv. Kříže. Došla řeč na to, jak do
Prostějova doputovalo Pražské Jezulátko,
a mnohé překvapil třeba i počet oltářů.
Kromě toho hlavního s původním křížem jich je zde totiž ještě osm. Závěrečnou částí prohlídky bylo také zajímavé
povídání o historii Vánoc.
Pokud jste se nestihli na Štěpána do Kostěla Povýšení sv. Kříže vypravit, můžete
to napravit příští rok. Studenti a studentky SOŠPO budou jistě v této pěkné tradici i nadále pokračovat.

Otužilci ani letos nepohrdli „vánoční koupelí“
PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA Počasí, které na první pohled nevěstilo nic dobrého. Mlha, že by se dala krájet, syrová vlezlá zima
Tři a půl
a studený vítr. Jenomže vykládejte otužilcům, že mají zůstat dostupně.
No, nesk
ma! Ani počasí pod psa neodradilo dvaadevadesát nadšenců od
očte si...
účasti na tradiční „vánoční koupeli“ ve výpusti plumlovské přehrady. Pořadatelé z TJ Haná Prostějov, oddílu dálkového a zimního plavání, byli s letošním ročníkem spokojeni. Rekordní stovku
že bych tam nikdy neskočil. Což o to,
se však nepodařilo letos překonat...
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Blížilo se štědrodenní poledne a u výpusti nádrže se seřadilo osm desítek
otužilců. Další tucet nadšených lidí,
kteří nechtěli zůstat doma u televize,
dorazil o pár minutek později. Tradiční společná fotografie a jde se na
to! „Dnes našlo odvahu skočit do
ledové vody dvaadevadesát plavců,
je to na chlup stejně jako vloni. Příští
rok už ale tu stovku musíme překonat. Možná kdyby bylo lepší počasí,
tak by rekord padl už dnes,“ prozradil
Večerníku s mírnou lítostí v hlase Michal Mucha, hlavní organizátor a duše
tradičních „vánočních koupelí“.
Ještě než spoře odění plavci skočili do výpusti, přemožitelka
kanálu La Manche Dana Zboři-

lová předala nestorovi zimního
plavání Bohumilu Páclovi dárek.
Muž, který v srpnu letošního roku
oslavil pětasedmdesátiny, obdržel
velkou zarámovanou fotografii ze
společných akcí oddílu dálkového
a zimního plavání TJ Haná Prostějov.
„Měl jsem narozeniny už v létě, takže
jsem vůbec nečekal, že by si dneska
někdo ještě vzpomněl. Hodně mě
to překvapilo,“ neskrýval dojetí nestárnoucí Bob Pácl. Coby absolutně
nejstarší měl právo skočit do chladné
vody jako první. Po něm se postupně
vnořily do výpusti další desítky mužů
a žen. Většina z účastníků na „vánoční
koupel“ přišla v originálních maskách
a převlecích.
Voda ve výpusti přehrady měla ve
čtvrtek v poledne teplotu 3,5 stupně
Celsia, vzduch byl o pár desetinek
stupně studenější. Tradiční vánoční
akci sledovalo zhruba patnáct stovek
diváků. „Já jsem nikdy žádný otužilec
nebyl. Včera mi však kamarád tvrdil,

já studenou vodu mám rád, ale že to
bude taková rasovina, to jsem fakt nečekal. Sázku jsem tím vyhrál a kamarádovi ukázal, že nejsem srab,“ drkotal
zuby Miroslav Knápek z Prostějova.
Naopak zkušený otužilec Milan Kýr
si ledovou lázeň pochvaloval. „Voda
je jako kafe! Možná by to chtělo mráz,
aby to pocitově bylo lepší, když do
té vody vlezete. Já chodím na Štědrý
den sem na přehradu už několik let,
potkávám zde své známé, se kterými
se třeba během roku tolik nevidím.
Teď už se ale těším na kapra s bramborovým salátem,“ pousmál se Milan
Kýr.
Čtvrteční tradiční akce se vydařila.
Nikdo se neutopil, nikdo neumrzl.
Hlavní pořadatel však musel řešit patálie s ozvučením. „Letošní ‚vánoční
koupání‘ jsem musel komentovat bez
mikrofonu, který nám nějak vypověděl službu. Snad mě diváci na hrázi
slyšeli, snažil jsem se křičet ze všech
sil. Odnesly to ovšem moje hlasivky,“
zachraptěl Večerníku na rozloučenou
Michal Mucha.

BYLI JSME
U TOHO
FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
Ve studené vodě si otužilci užívali
i hodně srandy. Originální a nápadité byly rovněž převleky některých nadšenců.
3x foto: Michal Kadlec

Den otevřených dveří na SOŠPO MĚSTSKÝ PLES s obrazem v tombole

lákal nejen na turismus
PROSTĚJOV Druhou prosincovou
středu proběhl na Střední odborné
škole podnikání a obchodu v Prostějově Den otevřených dveří. Zájemci
o studium a jejich rodiče si mohli
prohlédnout interiéry školy, získat informace o vzdělávacích programech,
výsledcích maturitní zkoušek a například možnostech uplatnění.
Mimo standardní prohlídku budovy školy, na které se podíleli studenti
školy, byly vytvořeny tematické prezentace jednotlivých vzdělávacích programů. „Největší zájem byl tradičně
o marketing turismu, což je vzdělávací program zaměřený na umění propagovat cestovní ruch. Jsme jedinou
školou v Prostějově, která se problematice cestovního ruchu dlouhodobě
a intenzivně věnuje. Poměrně velký
zájem byl také o sportovní management. Tento vzdělávací program je

2x foto: archív SOŠPO Pv

určen všem sportovcům, kteří chtějí
získat odborné ekonomické vzdělání
se zaměřením na management sportu.
Přijeli zájemci i ze vzdálenějších míst
Olomouckého kraje.“ podotkl ředitel
školy Václav Křupka.
Žáci devátých tříd mohou vybírat ze
čtyř vzdělávacích programů ojedi-

nělých v našem regionu: Podnikání
v EU a projektové řízení, Řízení služeb
a marketing turismu, Marketingové
komunikace a žurnalistika a Sportovní
management. Poslední možnost navštívit v rámci Dne otevřených dveří SOŠ
podnikání a obchodu mají zájemci
20. ledna 2016.
(pk)

PROSTĚJOV V pořadí už šestadvacátý ročník Tradičního
Napraví p
městského plesu je doslova za dveřmi. Uskuteční se první
ořad
lednový pátek v sálech Národního domu v Prostějově. Veloňskou t atelé
černík zjišťoval, zda vedení radnice udělá něco pro odvrácení
ristní
loňské blamáže, kdy tuto prestižní akci navštívily pouhé dvě
stovky hostů.
účast?
„Stejně jako vloni dáme vstupenky do prodeje až druhého ledna.
Vloni jste nás kritizovali, že je to pozdě, ale myslím si, že týden
předem je dostatečný časový prostor pro ty, kteří mají o městský
ples zájem. Kdo chce, tak přijde,“ odpověděla na dotaz Večerníku
Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova. „Vloni
měl městský ples konkurenci v podobě dalších podobných akcí.
Přesto se na něm sešly významné osobnosti. Možná šlo o trochu
komornější prostředí, ale zábava rozhodně nevázla,“ připomněl
bývalý primátor Prostějova Miroslav Pišťák.
Pro blížící se Tradiční městský ples schválila rada města první cenu
do tomboly. Kdo očekával basu šampaňského, bude čekat marně.
Výherce tomboly se může těšit na umělecký kousek. „Odnese si barevnou litografii Emmy Srncové s názvem ´Sestra, kterou nemám´
v ceně 5 500 korun. Je z roku 2003 a budoucí majitel bude muset
pro ni vyčlenit místo o rozměrech třiasedmdesát krát pětapadesát
centimetrů,“ prozradila Večerníku primátorka Alena Rašková.
Emma Srncová je známá a úspěšná autorka, která už vystavovala
na mnoha místech světa, jako třeba v Německu, Velké Británii,
Španělsku, Monaku, Švýcarsku i Portugalsku. „Umělkyně své Zvýší loňskou nižší návštěvnost Tradičního městského
dílo předá výherci tomboly osobně,“ dodala první žena Prostějo- plesu v Národním domě první cena v tombole?
Foto: Magistrát města Prostějova
va.
(mik)
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GOLF - sport jen pro bohaté?
V Prostějově se hraje za hubičku!
PROSTĚJOV Zimní tahák? Většina
regionálních vyznavačů golfového
sportu má dobré povědomí o kosteleckém venkovním areálu Golf
Resort. Jeho provozovatelé manželé Vrbičtí svou nabídku rozšířili i do
Prostějova. „Sídlíme v areálu Schola Servis na Olomoucké ulici. K dispozici máme čtyřjamkovou imitaci
greenu, čtyři odpaliště a simulátor
full swing golf, na kterém lze navolit
padesát reálných světových hřišť,“
prozradili Večerníku unisono manželé Vrbičtí.
Možnost vyzkoušet si noblesní sport,
který zná většina české populace jen
z televize, se tak naskýtá přímo jako
na podnose. „Golf je braný jako sport
horních deseti tisíc, ale ono je to úplně
jinak. Může ho hrát v podstatě každý.
V současnosti jsme například navázali
spolupráci se školami,“ informoval Tomáš Vrbický. „Celý projekt je zaštítěn
Českou golfovou federací. S vedením
škol jsme domluveni, že vždy v rámci
tělocviku dostanou žáci výukovou
lekci, kterou zakončí turnajem na simulátoru.“
Do projektu se zatím zapojily tři školy:
podnikatelská, automobilní a kadeřnická střední odborná škola. „Plánujeme ale od nového roku, že zapojíme

V prostějovském golfovém klubu lze získat cenné zkušenosti s celosvětově uznávaným sportem.
Foto: Zdeněk Vysloužil

i základní školy a mateřské školky. Nejmenší děti mají ke sportu nejvnímavější přístup a dokážou si vybudovat úzký
vztah,“ přidal Vrbický.
Celá herna INDOOR GOLF
je otevřená každý den pro širokou veřejnost. Vstupné je opravdu lidové. Celodenní vstupenka
s možností neomezeného využití
odpaliště a čtyřjamkového greenu
přijde na dvě stovky pro dospělého
a pouhou stokorunu pro mládež
do šestnácti let. K dispozici jsou
také profesionální trenéři. „Pořádáme pravidelné tréninky pro děti

a mládež. Vedou je profesionální trenéři Martin Duf a Tomáš Daul,“ dodává Tomáš Vrbický.
Golfový klub na Olomoucké ulici má
také vlastní webové stránky, na kterých se lze dozvědět veškeré potřebné
informace. Najdete tam například výsledky a termínovou listinu dětských
turnajů.
(zv)
Důležité kontaktní spojení tel.:
775 997 700, e-mail:
info@indoor-prostejov.cz.
Internetová adresa INDOOR
GOLF: www.golfprostejov

POHÁR

PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
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

Do poháru jsou zařazeny tyto závody:
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.

AUTODÍLY GARÁŽ
ČERNÝ a HÁJEK
Plumlovská 51a, Pv

KVĚTINY
MARTINA
MAKOVÁ
Kravařova 13,
Prostějov

Prostějov je MEKKOU HOBBY HOKEJISTŮ

Na využití ledu jsou téměř pořadníky!
Zdeněk VYSLOUŽIL

EX

EXKLUZIVNĚ

15122111342

PROSTĚJOV Jít si zahrát hokej? V Prostějově velmi populární zábava! Neoddiskutovatelnou a letitou pravdou je, že právě v našem městě má lední hokej, co se týká popularity, výsadní postavení.
Lidé na Prostějovsku hokeji nejen pasivně fandí,
ale nezanedbatelné procento jej i rekreačně hraje! „Zájem o led se v posledních letech zvyšuje.
Přestože před zhruba pěti lety zanikla Noční hokejová liga, počet takzvaných hobby týmů roste,“
prozradil exkluzivně Večerníku Ivo Horák, vedoucí prostějovského zimního stadionu.

Prakticky každý den se od pondělí do neděle ve večerních hodinách prohánějí po ledové ploše desítky hokejistů z celého regionu. „Řekl bych, že týmů, které chodí
hrát pravidelně, je více než dvacet. Logicky tak nemůžeme každý týden kapacitně uspokojit všechny. Přednost
mají samozřejmě mládežnické výběry Jestřábů a první
tým. Své hodiny má vyhrazeno i bruslení veřejnosti, zbytek se rozdělí mezi výše zmíněné hobby týmy,“ nastínil
obsazenost zimáku Ivo Horák a upřesňuje: „Záleží, jak
se který týden sejdou mistrovská utkání. Někdy je jich
méně, podruhé více.“
Zajímavostí je, že právě lední hokej nepatří vůbec
mezi levné koníčky, přesto ho provozuje obrovské
množství lidí. Hodina ledu stojí na prostějovském
zimáku dva a půl tisíce korun, pořízení slušné výstroje a výzbroje, se šplhá mnohdy přes deset tisíc!
„Myslím si, že jsme jedním z mála měst, kde šla úroveň
rekreačního hokeje ohromně nahoru. Když se ohlédnu
pár let zpátky a vzpomenu si, že se téměř v každém týmu
našli borci hrající v teplákách, současnost je úplně jiná.
Hráče bez přilby a kompletní výstroje už prakticky nenajdete. Někteří jsou vybaveni tak, že by se nemuseli stydět
ani hráči prostějovského áčka,“ poznamenal Ivo Horák.
„Je to dobře, výrazně se snížil počet úrazů a zranění,“
dodal.
Skladba hobby týmů je opravdu různorodá. „Najdete
tam spoustu kluků, kteří hráli aktivně a skončili v mládežnických kategoriích. Hodně hráčů je ale i samouků,
kteří přičichli k hokeji až v dospělém věku a musím
uznat, že hrají docela slušně,“ přidal další zajímavost
Horák. „Zájem o hokej mě samozřejmě těší. Nejedná
se výlučně jen o Prostějovany, ale pravidelně si objednávají led i party z širokého okolí a i z jiných okresů.
Je škoda, že máme jen jednu plochu, v lukrativních
hodinách od sedmi do deseti by se kolikrát prodal led
vícekrát.“
Prostějovská domovní správa, která zimní stadion
provozuje, má pro zájemce i akční cenovou nabídku. Po dvaadvacáté hodině večerní stojí hodina ledu
2100 Kč, po půlnoci pak 1600 Kč. „Zájem o hraní po
čtyřiadvacáté hodině je už ale minimální,“ uzavírá
Ivo Horák.

TJ OP PROSTĚJOV MÁ
ÚSPĚŠNÉ MLADÉ SPORTOVCE

PROSTĚJOV Výkonný výbor TJ
OP Prostějov na svém podzimním zasedání projednával činnost
jednotlivých oddílů a jejich účast
v soutěžích. Sportovně nejcennějších výsledků mohou dosáhnout
členové oddílu kanoistiky, kteří
jsou v současnosti na mistrovství
světa na Jávě. Na výkonnostní sport
jsou zaměřeny oddíly basketbalu,
volejbalu a stolního tenisu, kterým
se úspěšně daří zabavit děti a mládež pohybem místo vysedávání
u počítačů, nebo bloumání po obchodech.
Juniorky a kadetky oddílu volejbalu
jsou velmi úspěšné v krajském přeboru a juniorky mají naději postoupit do
první ligy. Obě družstva úspěšně bojují v celorepublikovém Českém poháru.
Oddíl basketbalu je zejména dívčí zále-

žitost. Mají obsazeny všechny kategorie od děvčat v přípravce přes žačky, kadetky, juniorky až po ženy. V uplynulé
sezóně kadetky skončily na 5. místě
Mistrovství ČR. Také juniorky hrají
nejvyšší soutěž. Oddíl basketbalu má
téměř sto aktivních hráček v mládežnických soutěžích.
Členové oddílu stolního tenisu se
zúčastňují regionálních a krajských
soutěží. Soutěžní ambice se neprosazují v oddílech sportu pro všechny
a turistiky. Cílem těchto oddílů je, aby
jejich členové získali dobrou fyzickou
kondici, a sní související psychickou
pohodu a oboje si udrželi i ve vyšším
věku.
Činnost oddílů vyžaduje nemalé finanční prostředky, které se v současnosti velice obtížně získávají.
Nezastupitelná je finanční podpo-

ra Statutárního města Prostějova
a Olomouckého kraje. Bez těchto
prostředků by bylo velmi náročné
udržet běžnou činnost oddílů. Finanční prostředky od sportovních
svazů přichází nerovnoměrně a velmi důležitá podpora sponzorů není
nikdy jistá. Letošní rok byl finančně
zabezpečen, ale nejistota panuje nad
rokem 2016. Dlouholetou úspěšnou
prací trenérů a úsilím mládeže nastala
situace, kdy žačky, kadetky i juniorky
oddílu basketbalu a volejbalu hrají
nejvyšší soutěže. Tím ale rostou náklady na jejich zabezpečení. Bohužel
v České republice neexistuje koncepce podpory úspěšných mladých
sportovců, a proto podpora města
Prostějova bude zásadní položkou
pro zabezpečení činnosti mládežnických oddílů pro rok 2016.
(red)

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.
Vyhodnocení: proběhne po skončení Prostějovského městského běhu.
Samozřejmostí jsou ceny pro umístěné po každém závodě.

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

LICHNOVSKÝ REPUBLIKY
JE MISTREM

PRAHA, PROSTĚJOV Štědrý den sice byl až ve čtvrtek, ovšem Luděk Lichnovský
si vánoční dárek nadělil už v závěru předminulého týdne. Až v závěru prosince
se totiž rozdělovaly domácí medaile v některých dráhových disciplínách, no
a v bodovacím závodu jednotlivců si svůj premiérový titul mezi dospělými vyjel
právě prostějovský cyklista, jenž díky práci celého týmu nedal šanci zkušeným
jezdcům Dukly Praha.

více čtěte
na straně

31 ➢

V BODOVAČCE!

Jiří MOŽNÝ
Po závodě mohl Luděk Lichnovský (uprostřed) rozdávat úspěchy, nechal totiž za sebou Martina Bláhu (druhý zleva) i Jiřího Hochmanna.
Foto Jan Brychta

Prostějovští parašutisté Sportovec roku: dvě tenistky v desítce
na Světových leteckých
hrách skončili STŘÍBRNÍ
zjistili jsme
DUBAJ, PROSTĚJOV V úplném
závěru veleúspěšné sezóny přidali
parašutisté Dukly Prostějov další
výsledkový zářez vysoké hodnoty. Na Světových leteckých hrách
2015, což byla mega akce pořádaná od 1. do 12. prosince v Dubaji,
skončili coby reprezentanti České
republiky druzí v přesnosti přistání družstev klasického parašutismu a domů se tudíž vrátili se stříbrnými medailemi!
Cenný kov vybojoval tým ve složení
Jindřich Vedmoch, Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Libor Jiroušek a Miloslav
Kříž. Pro prvně jmenovaného zároveň šlo o stylové ukončení přebohaté kariéry, kterou Vedmoch uzavřel
v osmačtyřiceti letech se vší parádou.
„Vzhledem k tomu, že přesnost kluci
několik posledních týdnů vůbec netrénovali, je druhé místo vynikající.
Potvrdily se jejich zkušenosti, psychická vyspělost a dobrá připravenost
z předchozího průběhu roku. Navíc
si myslím, že bezprostředně před
vrcholnou akcí je lepší už moc netrénovat a spíš se soustředit na vyladění
hlavy. Třeba Italové nebo Slovinci
v přípravě až do poslední chvíle skákali jako diví, načež zůstali v poli poražených,“ hodnotil pro Večerník reprezentační kouč ČR Ivan Hovorka. Jeho

SONDA
JIRKY
MOŽNÉHO

svěřenci mohli v luxusní metropoli
arabského emirátu dokonce vyhrát.
„Od začátku soutěže jsme dlouho
vedli, teprve v předposledním kole
se na nás dotáhli Rusové a v tom závěrečném urvali těsné vítězství o dva
centimetry. My jsme tedy byli druzí
a třetí pozici obsadilo Bělorusko.
S ohledem na vcelku příznivé povětrnostní podmínky, jež u moře zpravidla panují, dělily jednotlivé kolektivy
ve výsledkové listině minimální rozdíly,“ přiblížil Hovorka.
Individuální pořadí nakonec nebylo
oficiálně vyhlášeno. „V tomto ohledu
panovaly dost velké zmatky, neboť
původně jednotlivci vůbec neměli
být hodnoceni, pak najednou ano
a v závěru to organizátoři úplně zasklili. Přitom pořadí existuje, ale prostě
nebylo vyhlášeno,“ divil se Hovorka.
V opačném případě by členové ASO
Para Dukla dopadli následovně: Gečnuk 4., Kříž 6., Tábor 12., Vedmoch
29. a Jiroušek 42.
Zpočátku přitom Světové letecké hry
ohrožovala nepřízeň počasí. „První
dva až tři dny hodně foukalo a nemohlo se tudíž skákat. Aspoň jsme
tedy sledovali ostatní soutěže, dokonce se i chodili koupat do poměrně
teplého moře. Následně se vítr uklidnil, seskokové manko bylo dohnáno
a celkem se stihlo sedm soutěžních
kol,“ zrekapituloval někdejší vynikající sportovec, nyní trenér.
>>dokončení na straně 31

PRAHA, PROSTĚJOV Kvalitní
výsledky prostějovských tenistů
v průběhu roku se odrazily také
v celkovém pořadí ankety SPORTOVEC ROKU České republiky.
V jeho sedmapadesátém ročníku
se na pátém místě umístila Lucie
Šafářová, o dvě příčky níže skončila Petra Kvitová a Tomáš Berdych
obsadil třináctou příčku. Silné zastoupení měl TK Agrofert také ve
fedcupovém výběru, který ovládl
kategorii nejlepších kolektivů.

„Každý takový výsledek potěší. Člověk ho vnímá jako ocenění práce,
i když ankety jsou subjektivní. Je to
i tak příjemné,“ uvedla tenistka Kvitová, která již před časem ovládla
i celkové pořadí.
Jinak ovšem výsledky vzbudily rozpačité ohlasy, když například před
osmým Jaromírem Jágrem skončila
rychlobruslařka Martina Sáblíková
nebo veslař Ondřej Synek. „Je to
opravdu zvláštní. Jágr vyhrává velké globální ankety, jen u nás skončí

osmý... Přitom je to legenda, neuvěřitelný sportovec. A prosazuje se
v neskutečné konkurenci. Opravdu
je to něco jiného než uspět ve sportu, který má třináct národních federací,“ poznamenal s narážkou nejen
na rychlobruslení Miroslav Černošek. Šéf marketingových společností TK PLUS a Česká sportovní byl
slavnostnímu večeru, který vysílala
přímým přenosem Česká televize
přítomen i s manželkou. „Panovala
skvělá atmosféra,“ poznamenal. (lv)

Tomáš HRDLOVIČ opouští Otinoves!
Kojetín byl rychlejší než Určice...

LITOVEL Mise splněna, startuje
nová! Známý regionální trenér
Tomáš Hrdlovič, jenž uplynulé
dvě a půl sezóny strávil v Otinovsi, mění vzduch. Neodolal
totiž nabídce z vyšší soutěže
a podepsal v Kojetíně. Jak Večerník exkluzivně zjistil, ve hře byly
i Určice! „Kojetín přišel o dva
dny dříve, a když někomu dám
slovo, tak ho držím,“ potvrdil
nám Tomáš Hrdlovič.
Kouč se solidním kreditem, jenž
působil v mnoha regionálních klubech a nutno podotknout, že se
solidními výsledky, si na nabídky
v zimní pauze nemohl ztěžovat.
Poté, co pustil do éteru informaci,
že je volný, zatoužila po něm celá
řada namočených klubů. Mezi
jinými byly vážným uchazečem
o Hrdlovičovy služby i Určice!

OPĚT JE KOMU FANDIT
Letošní extraligová sezóna byla dlouho z hlediska místních hokejistů trochu slabší. Pohled
na tabulku sice vypadá skvostně, když má region
své lidi ve vedoucím duu, individuálně to ale až
tak slavné nebylo. Antonín Honejsek se velice
dlouho v Kometě i Hradci Králové trápil a zatím
marně hledá svou zlínskou formu, Ondřeje Vitáska zase svíraly zdravotní neduhy a v Liberci toho
až tolik neodehrál. Podle představ se nevedlo ani
Petru Kumstátovi. Jako by však vánoční svátky
zapůsobily nějak kouzelně, Honejsek se konečně
dočkal první branky v sezóně, „Kumi“ bodoval
dvakrát za sebou a prosadili se i současní Jestřábi.
Dragoun s Novákem toho sice moc neodehráli,
ovšem v případě Jirky Cetkovského to byla jiná
káva. Svou pohodu si přenesl i do nejvyšší soutěže
a jen proti Třinci zmákl devět hitů a jednu zblokovanou střelu, k tomu přidal přibližně poloviční
úspěšnost na vhazování. Jeho bojovnost sice
k bodům proti předsezónnímu favoritovi nestačila,
sledování extraligy má ale hned jiný náboj.

Tomáš Hrdlovič bude na jaře zachraňovat Kojetín. Foto: Zdeněk Vysloužil

„Nabídku z Určic jsem skutečně
dostal. Na stole mi už ale ležela i
z Kojetína, na kterou jsem předběžně kývnul, a jelikož držím dané
slovo, tak jsem v Kojetíně,“ objasnil Hrdlovič.
Charismatický trenér tak ukončil své
dvouapůlleté angažmá v Otinovsi,
kterou stabilizoval v I.B třídě Olomouckého KFS. „Otinoves je zachrá-

PŘEKVAPENÍ SE NEKONALO
O tom, kdo se stane vítězem letošního ročníku
tenisové extraligy, se stejně jako v předešlých
letech nepochybovalo. Favorit byl naprosto
jasný a také realita ubezpečila v tom, že papírové
předpoklady neklamaly. S trochou nadsázky
se dá říct, že se v domácí soutěži bojuje pouze
o druhé místo, neboť to první má Prostějov
téměř nedotknutelné. Při pohledu na soupisku
je to pochopitelné a lze se těšit z toho, že právě
tady na Hané se daří pravidelně tvořit tak silnou sestavu, na druhou stranu ze sportovního
hlediska a z pohledu větší dramatičnosti by
bylo mnohem poutavější, kdyby se domácí
esa rozesela do více družstev. Stejně tak jako je
pravda, že sympatie publika se často přesouvají
od hegemona směrem k outsiderovi, tak rovněž
platí, že souboje, kde není dopředu jasné, jak
to dopadne, dokáží přilákat větší pozornost
a zájem obecenstva. Připomíná to spíše basketbalovou nadvládu Nymburka a dříve i brněnských
děvčat, které musely hledat konfrontaci v cizině.

něná a v Kojetíně potřebují pomoct.
Rozešli jsme se v dobrém. Měli jsme
tam velmi korektní vztahy, co se
řeklo, vždy platilo. Pomáhám jim
i s hledáním nového trenéra,“ ohlédl
se za svým posledním působištěm
Tomáš Hrdlovič.
Těsně nad čarou ponoru v krajském
přeboru se pohybující Kojetín je
pro Hrdloviče výzvou. „Přiznám se,
že současný kádr moc neznám. Je
zajímavé, že jsem s fotbalem projel
snad celý kraj, ale zrovna v Kojetíně jsem nikdy nebyl,“ zamyslel se
Hrdlovič a pokračoval: „Nové angažmá je pro mě výzvou. Prohlédl
jsem si celý areál a musím říci, že
v Kojetíně jsou nadstandardní podmínky k přípravě. Krásná hala, posilovna, zkrátka všechno co trenér
potřebuje. Mým cílem je záchrana,
těším se.“
(zv)

SEZÓNA PRO KOLEČKOVÉ LYŽE

Poslední roky nás naučily, že nástup zimy bývá
zpravidla pozvolný a do ledna to se sněhovou
nadílkou nebývá příliš valné. Vánoční pohled
směrem z okna i procházka krajinou ale spíše vzbuzovaly dojem, že jsou tu Velikonoce a nastává
jaro. Pokud totiž nezlobila mlha a člověk se kryl
před nepříjemným větrem, byla to velká paráda,
která ale vůbec neodpovídá kalendáři. Zastávám
názor, že sníh do města nepatří, takže jsem
z pohledu řidiče rád, na vesnici za domem či kousek
dál na horách ale relaxem na lyžích nepohrdnu,
takže také až tolik nadšen nejsem a věřím, že se
příjemné bílé peřiny přeci jen dočkáme a budeme
si dopřát i trochu jiného pohybu než po zbytek
roku. Je hodně nezvyklé, že podobné starosti musí
řešit i alpské země, kde se rovněž musí zasněžovat
uměle, když to podmínky dovolí, hodně komicky
vypadaly závody lyžařů-profesionálů, kteří soutěžili
na úzkém pruhu a kolem nich zeleno. I slavná Jizerská padesátka má potíže, a byť již nyní je to na lyže,
tak pouze na kolečkové.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Během vánočních kol hokejové extraligy se v sestavách účastníků nejvyšší domácí soutěže objevili hned
čtyři prostějovští odchovanci a další
dva členové současného jestřábího
kádru.
DEBAKL
Nečekaná ztráta postihla těsně před
Vánocemi jestřábí tábor a po odchodu Aleše Sovy do Itálie zůstal prostějovskému realizačnímu týmu pouze
sedm obránců pod smlouvou a jen
pět starších dvaceti let.
ČÍSLO VEČERNÍKU

8

Poosmé v řadě se vítězem tenisové
extraligy smíšených družstev stal
prostějovský celek. Hlavní favorit
soutěže v ani jednom duelu výrazněji nezaváhal a I.ČLTK Praha
zdolal ve finále hladce 6:0.
VÝROK VEČERNÍKU

„I KLUK Z DĚDINY
MŮŽE HRÁT LIGU!“
Šéf prostějovského tenisu Miroslav
Černošek se výstižně ohlédl za rokem
nejlepší české hráčky
KOMETA VEČERNÍKU

LUDĚK
LICHNOVSKÝ
Prostějovský závodník zazářil na
n
nedávném domádomá
cím šampionátu
šampionát
v dráhové cykliscyklis
tice a dosáhl na
n
životsvůj zatím život
ní úspěch, když se
s
stal republikovým
šampionem v elit
elitní katego
kategorii.
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sportovci přejí všem fanouškům...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - partner těch nejlepších klubů

Po celý rok jsme pravidelně a v hojném počtu přinášeli informace o úspěších i těch méně vydařených vystoupeních sportovních oddílů z Prostějova i zbytku
regionu.
A že bylo co sledovat, i z čeho se radovat. Prostějovské
volejbalistky, tenisový klub i kušisté obhájili pozici
domácích jedniček, z republikových titulů se mohli
těšit rovněž nohejbalisté, korfbalisté a cyklisté, basketbalistům se podařilo premiérově ukořistit Český
pohár. Boxeři reprezentovali v mezinárodní interlize
a nyní vévodí extralize, „eskáčko“ útočí na druhou ligu, hokejisté tu první zase zachránili a basketbalistky
hrají mládežnické extraligy. Důvody k radostem ale
měli i v dalších oddílech.
Nyní s příchodem Vánoc a konce kalendářního roku
naopak nastává čas, kdy sportovci děkují svým fanouškům i sponzorům za přetrvávající podporu a vše nejlepší do roku 2016. Ke všem se děkovačkám se přidává
i ta ze sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Pravidelné zpravodajství ze všech sportovišť vám
během uplynulého roku 2015 pod vedením šéfredaktora Petra Kozáka přinášeli Jiří Možný, Marek
Sonnevend, Tomáš Kaláb, Ladislav Valný, Josef
Popelka a Zdeněk Vysloužil.
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Přejeme všem čtenářům
a obchodním partnerům krásného Silvestra
a šťastné vykročení do nového roku 2016

foto a design: Anry Lukáč

pf 2016
www.
vecernikpv.cz

Děkujeme všem svým partnerům
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rozhovor Večerníku

„I KLUK Z DĚDINY SE MŮŽE DOSTAT AŽ DO LIGY“
Kterak pivínský Libor Žondra k fotbalovému štěstí přišel...

Zdeněk

VYSLOUŽIL
●● Co pro vás znamená fotbal?
„Baví mě, hraju ho odmalička. Nic jiného jsem od dětství prakticky nedělal,
pořád jsme byli venku na plácku. Nebyly mobily, takže jsme trávili po škole
a o prázdninách většinu času na hřišti.“
●● Napadlo vás někdy, že byste se
mohl tímto sportem i živit?
„Tak to mě nikdy vůbec nenapadlo.
(úsměv) Až do dvaceti let bych si vůbec
nemyslel, že bych hrál fotbal profesionálně. Kdyby mi to někdo řekl, poklepal
bych si na čelo. Já to ale pořád beru jako
zábavu, že je finančně ohodnocená, to je
už plus navíc. Pochopitelně příjemné.“
●● Jste svým způsobem výjimka.
Neprošel jste žádným sportovně výchovným systémem a přesto to dotáhl až do druhé ligy...
„Možná je to rarita... (úsměv) Moc takových hráčů neznám. Alespoň je vidět, že
i kluk z dědiny, který hrál jen krajský přebor, se může dostat až do profesionální
soutěže.“
●● Dal byste svým nástupcům nějakou radu?
„Je to jen o práci, nestačí jen odtrénovat
jednotku a jít na pivo. Pro nějaký výkonnostní růst je potřeba udělat něco navíc.
Nejdůležitější je ale určitě motivace.“
●● Vy jste v mládeži hrál jen okres
v Pivíně. To o vás nikdo neprojevil
zájem?
(smích) „Já jsem zamlada ještě tak
dobrý nebyl. Neměl jsem vůbec své
současné fyzické dispozice, vyrostl
jsem takhle až po šestnáctém roku.
Do té doby jsem byl pouze průměrný
hráč pivínského týmu. Obrat nastal až

(smích) Ale až budu končit, tak nic
jiného než Pivín.“
●● S kým byste si ještě rád zahrál?
„Tak se všemi mými vrstevníky, se kterými jsem vyrůstal. Radek a Viktor Švédovi, Tomáš Vrba, Martin Sedlák a hlavně
ať zůstane ještě Jara Svozil mladší. Když
budeme hrát spolu, tak ten Pivín dostaneme do krajského přeboru!“ (smích)
●● Jak byste se fotbalově charakterizoval?
„Moje přednosti jsou hlavně ve figuře, dokážu si pokrýt tělem míč
a nikdo mi ho nevezme. Vzhledem
k mojí výšce si troufám říct, že mám
i dobrou techniku.“
●● Nepřipomíná vám vaše kariéra
Honzu Kollera?
„Četl jsem o něm... (úsměv) Taky byl
do čtyřiadvaceti nepoužitelný. Nevěřili
mu, ale vykopal se. Pracoval na sobě, to
je celé. Nikdy jsem se s ním nesetkal, ale
sledoval jsem ho a zamlouvá se mi.“
●● Druhým rokem jste ve Znojmě,
dokonce vedet druhou ligu. Chcete
postoupit?
„Ve Znojmě se cítím asi nejlépe ze všech klubů, ve kterých
jsem byl. Jsou tam super
lidi a po příchodu trenéra
Kučery dostalo všechno
hlavu a patu. Po tom
povedeném podzimu
bychom postoupit
chtěli. Věřím, že se
nám to podaří, čeká nás

ale spousta práce. Jaro bývá úplně jiná
soutěž, než podzim.“
●● Jak funguje znojemská kabina?
„Parádně, je tam opravdu super atmosféra. Všichni jsme kamarádi.
Jak jsem zmínil, že je Znojmo nejlepší štace, tak musím to stejné říci
i o kabině!“
●● Je vaším fotbalovým snem zahrát
si první ligu?
„Neřekl bych přímo sen, ale zahrát
bych si ji chtěl. Mým takovým snem je
zahraniční angažmá! Nemusí jít nutně
o nejvyšší soutěž, i když první je vždycky první.“
●● Střílíte branky v každé soutěži, ve
které hrajete. Jaký je rozdíl?
„O každý stupeň výše je to těžší,
i když musím říci, že třetí liga, už není
tak kvalitní, jako byla v minulosti.
Opravdu se to s druhou ligou nedá
srovnávat. Ten rozdíl je tam značný.
Rozhodně je snazší střílet góly ve třetí
lize, než ve druhé.“

cenu a nebyli ochotni pro něj něco udělat, celou situaci změnit.“
●● Cítíte ve srovnání se spoluhráči,
kteří prošli nějakým větším klubem,
určité nedostatky?
„Ano, například v koordinaci pohybu.
Snažím se na tom pracovat. V současnosti mám osobního fitness trenéra
a celý měsíc před začátkem zimní
přípravy se s ním budu připravovat.
Mám sice volno, ale hodinu a půl denně cvičím. Doháním manko z mládí.“
(úsměv)
●● Co tedy bylo pro vaši kariéru nejdůležitější?
„Snad jenom já sám! Všechno jsem si
musel postupně vydřít, dojíždění z Pivína třeba do takových Hranic nebylo
jednoduché.“
●● Jak vnímáte konkurenci ve vlastním mužstvu?
„Ve Znojmě jsem momentálně útočník
číslo jedna. Dařilo se nám, vyhrávali
jsme, takže konkurence ani vlastně žád-

●● Prošel jste mnoha týmy, který
fotbalista byl vůbec nejtalentovanější z vašich spoluhráčů?
„Po fotbalové stránce byl vůbec nejtalentovanějším asi David Kobylík.
V současném Znojmu pak Tomáš
Okleštěk, ten má talentu na rozdávání.
Jako profesionál mi pak nejvíce dal Michal Kovář, ten měl nejlepší přístup.“
●● V Holici jste zažil i kontroverzního bosse Dostála...
„Já na něj vzpomínám rád. Když jsem
tam byl, tak se nám vcelku dařilo. Vycházeli jsme spolu dobře. Škoda, že to
tam teď až tolik nefunguje.“
●● Pamatujete si na nějakou úsměvnou historku s ním?
„Samozřejmě, bylo jich víc. (úsměv)
Hráli jsme ve Zlíně, po půli jsme prohrávali snad dva nebo tři nula. Pan
Dostál vběhl o půlce do kabiny a z metru se mě zeptal: Libore, co je s tebou,
ty nebojuješ! Já odpověděl: Bojuju...
A bylo z toho deset tisíc korun pokuty.

„Zásadní postavou byl pan Svozil.
Postavil mě na hrot a po pár gólech
mi řekl, že by ze mě něco mohlo bý
t…“
●● Okolo vás se určitě vyskytla celá
řada talentovanějších hráčů. Čím
myslíte, že jste je předběhl?
„Rozhodující asi bylo, že jsem dával fotbalu všechno. Nejdůležitější je přístup
a člověk se nesmí bát cizího prostředí. Znám hodně hráčů, co skončili jen kvůli tomu, že
plakali, jak dostávají
málo zaplaceno,
že fotbal nemá

ná nebyla. (úsměv) My zase až tak široký
kádr nemáme, všechny posty nejsou
zdvojené. Základní sestava byla těch
patnáct kol prakticky stejná.“
●● Máte vůbec čas na nějaké mimosportovní aktivity?
„Ani ne. Baví mě posilovna, jak jsem
již říkal, věnuji se i fitness. Sport obecně mám rád. Někdy pomáhám doma,
máme hospodářství, ale nemám tolik
času...“
●● V Pivíně je také velká ochotnická
tradice, k tomu neinklinujete?
(smích) „Néé, k divadlu opravdu ne. Nemám jim co dát.“

Pořádně nevím za co, ale desítka byla.
Byla to má nejvyšší pokuta za celou kariéru.“ (smích)
●● Zmínil jste zahraniční angažmá,
kdybyste si mohl vybrat, která destinace by vám seděla?
„Kdybych si mohl vybrat tak Polsko!
Co jsem viděl, je tam hodně soubojů
a to je přesně něco pro mě.“
●● Vy jste silový typ, ale jaký fotbal
se vám líbí na pohled?
„Fandím Arsenalu, jejich fotbal se mi
líbí. Pokud bych měl jmenovat hráče,
tak jednoznačně nejlepším na světě je
z mého pohledu Zlatan Ibrahimovič.“

vizitka
LIBOR ŽONDRA

Pivína je v domácím prostředí.
Jsou tam specifičtí fanoušci, v Pivíně se zkrátka nevyhrává!“
(úsměv)
●● Vrátíte se tam jednou jako aktivní hráč?
„Jasně! Ale počítám s tím až na sklonku kariéry. Raději později než dříve.

Foto: Internet

✓ narodil se 22. června 1989 v Kroměříži
✓ výška: 194 cm, váha: 93 kg
✓ odchovanec TJ Sokol v Pivíně
✓ úspěchy: ve druhé nejvyšší soutěži nastoupil
k 79 zápasům, v nichž vstřelil 21 branek.
S 1.HFK Olomouc slavil v roce 2011-2012 postup do druhé ligy, v níž
tým skončil na třetím místě
✓ kariéra: 1995-2006 Pivín, 2007 Určice, Hranice, 2008-2014 1.HFK
Olomouc (půlroční hostování Hlučín), od 2014 1.SC Znojmo FK (momentálně účastník 1. FNL, 1. Místo po podzimu)
zajímavost: připravoval se v prvoligové Sigmě Olomouc, ale klub o něj
zájem neprojevil...

15122211392

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
rník
se ptal

okolo osmnáctého roku, kdy jsem se
dostal do áčka.“
●● A vy jste začal v mužích hned sázet góly...
„On za to může pan Svozil! Vytáhl mě
na hrot, dával jsem nějaké góly a už tehdy mi řekl, že by ze mě něco mohlo být.
(úsměv) Pak si mě všimli v Určicích, na
půlročním hostování jsem dal šest gólů
a už se o mně trochu vědělo...“
●● Právě v tom období se tam mihla
i Sigma Olomouc?
„Ano, pan Balcárek si mě pozval do přípravy. Ti kluci tam ale byli úplně někde
jinde... Možná se mi místy smáli. Odráželo se to ode mě jako ode zdi. Místo
Sigmy jsem tak na jaře hostoval v divizních Hranicích a zase dal pár branek.
Ale trénoval jsem v Olomouci dál.“
●● Nakonec jste ale skončil v jiném
tamním klubu...
„Manažer mi domluvil letní přípravu
v Holici. Dal jsem za 1.HFK deset gólů
a pan Dostál mě ve dvaceti letech koupil.“
●● A ta částka byla tehdy za hráče
z I.B třídy obrovská. Jak jste to vnímal?
(úsměv) „Třista tisíc korun, že? Překvapilo mě to, a myslím, že nejen mě. Pivín
by tenkrát bral i polovinu. 1.HFK však
tenkrát měl dostatek financí, takže to
pro ně nebyla nějaká závratná částka.“
●● Pro Pivín ale ano, nestal jste se
místní celebritou?
„Takhle to neberu, já se pořád chovám
stejně. S klukama zajdu klidně na pivo,
mám tam hodně kamarádů, na nikoho
se nepovyšuju. V Pivíně jsem doma!“
●● Neříkejte ale, že nedošlo na nějaké hecování či srandičky...
„To k tomu patří. Já si z nich dělal srandu,
že si díky mě konečně koupí aspoň nějaké tréninkové pomůcky. A oni ze mě, že
jsou v Olomouci padlí na hlavu, že za takového dřeváka dali tolik peněz. Všechno probíhalo ale jen v legraci.“ (smích)
●● Kolikrát jste na podzim viděl naživo svůj Pivín?
„Pětkrát! Jájezdím
Já jezdím i na venkovní zápasy,
mám tam přece kamarády.“
●● Co říkáte na jejich podzimní výsledky?
„Chytli vítěznou vlnu, asi stmelili
partu a funguje jim to.
Navíc kouzlo

15012210019

PIVÍN Bez práce nejsou koláče!
Tohle přísloví jako ušité pasuje na
fotbalovou kariéru Libora Žondry.
Urostlý chasník z Pivína je momentálně nejvýše působícím fotbalistou
z Prostějovska. Jeho podzimních
pět branek pomohlo Znojmu k titulu podzimního půlmistra Národní fotbalové ligy - druhé nejvyšší
české soutěže! Zajímavostí je, že se
silový útočník dostal do profifotbalu i přesto, že nebyl považován za
nikterak výrazný talent. „Šel za tím
vyloženě vlastní pílí a snahou,“ říkají o něm blízcí. Že zůstává pořád tím
pohodovým klukem z vesnice, se
potvrdilo i v exkluzivním rozhovoru, který poskytl Večerníku v době
zimní přestávky.

Pondělí 28. prosince 2015
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MAJÍ OSMÝ TITUL
Texty připravil: Ladislav Valný. Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Pražanům z I.ČLTK nedarovali ve finále ani bod
PROSTĚJOV Dominace tenistů TK Agrofert v extralize
smíšených družstev pokračuje.
Ve finále posledního ročníku,
které se hrálo minulé pondělí,
to na vlastní kůži pocítili hráči
1. ČLTK Praha. V rozhodujícím
střetnutí o titul inkasovali kanára a z osmého extraligového
vítězství v řadě se tak radovalo
hanácké družstvo. Tým v čele
s Petrou Kvitovou a Tomášem
Berdychem pražského soka
deklasoval 6:0!
První bod pro obhájce titulu zařídil
Lukáš Rosol, s Robinem Staňkem
ale měl pořádnou práci. První sadu
zvládl, když získal klíčový brejk
v osmé hře, ve druhém setu ale přišel
o vedení 5:3 a o výhře rozhodl až ve
dvanáctém gamu, když proměnil
druhý mečbol. „Po měsíční pauze
bylo cítit, že mi chybí herní praxe. Nevěděl jsem, co od sebe můžu čekat, ale
nakonec to nebylo tak zlé. S výkonem
jsem byl docela spokojený, stejně jako

se získaným bodem,“ hodnotil své vystoupení Rosol.
Své utkání proti Lucii Hradecké zvládla i Petra Kvitová. Domácí jednička
ale musela o další prostějovský bod ve
druhém setu bojovat proti agresivně
hrající soupeřce ve zkrácené hře. V ní
už prokázala svoji sílu, o chvíli dříve
ale čelila několika brejkbolům soupeře
a utkání mále dospělo do třetího
setu. „Čekala jsem, že to bude těžké, Lucka hraje ostře. Příliš mi nevycházel servis, i proto bylo utkání náročné. Na druhou stranu ale
v této fázi přípravy je každý soutěžní
úder dobrý. Takové zápasy mi pomáhají,“ uvedla vítězka.
Ani ve druhé rundě se cesta obhájců za
dalším titulem nezastavila a zasloužila
se o to Barbora Strýcová proti Tereze
Martincové. Úspěch slavila zkušenost
a ta přinesla do prostějovské kabiny třetí
bod. „Před zápasem jsem se necítila příliš
dobře. Byla jsem unavená a dlouho jsem
se dostávala do zápasu. Podařilo se to až
během druhého setu. Tereza mi dala
zabrat. Dávala velké rány, byla to fuška,“
oddechla si po utkání Strýcová.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Pokyn k chlazení šampaňského dal
obsluze Dominic Thiem, i když
ani neabsolvoval s Janem Mertlem žádný pohodlný trénink. Hráč
1. ČTLK po prohraném prvním setu
zabojoval, získal soupeřům servis
a vedl 3:1. Brejk se mu však nepodařilo udržet. Rakouský tenista zaútočil a po vyrovnání naprosto jednoznačně ovládl zkrácenou hru, do níž
vlétl raketovým způsobem, a vedl
5:0. O chvíli později se už radoval
z výhry. „Mám ze svého vystoupení
dobrý pocit. Porazil jsem kvalitního
soupeře, bylo to výborné zpestření přípravy,“ komentoval premiérovou účast
ve finále české extraligy smíšených
družstev Thiem.
Rozhodující bod pak přidal Tomáš Berdych. Světová šestka se k družstvu připojila po návratu z asijské ligy a naskočil
až přímo do finále, v němž přehrál Jana
Šátrala. „Není jednoduché naskočit do

Společný snímek prostějovského týmu, který vybojoval pro TK Agrofert osmý mistrovský titul v řadě.

rozjetého vlaku. Kurt byl navíc hodně
rychlý. Ale dopadlo to, jak mělo. Byla to
hezká tečka za celým rokem,“ usmíval se
Berdych.

Celou extraligu zakončil Jiří Veselý a Jan
Hernych. Ve třísetovém utkání se opět
radoval zástupce pořádajícího klubu
a Pražané tak ve finále nezískali ani bod.

Petra Černošková: „Na Štvanici by měli přestat brečet...“
PROSTĚJOV Poslední oslavu lePRO
tošní roku v tenisovém areálu si
tošního
užíva také šéfka prostějovských
užívala
tenis
tenisových
projektů Petra Černošková A radost jí nemohly pokazit
ková.
ani n
názory generálního manažera
ČL Praha Vladislava Šavrdy,
1. ČLTK
který po prohraném finále zpochyb
chybňoval
zasloužený úspěch TK
Agr
Agrofert... „Už jsme na to zvyklí.
N
Neumí zkrátka přiznat, že prohr
hráli, protože byli horší. Na
Št
Štvanici by už jednou měli přest
stat brečet,“ prohlásila natvrdo
v exkluzivním rozhovoru pro
Več
Večerník Petra Černošková.

„Plné hlediště mi udělalo
radost,“ potěšilo Berdycha
PROSTĚJOV Jediné, přesto nejdůležitější utkání odehrál Tomáš
Berdych (na snímku) v letošní
extralize smíšených družstev. Na
konto Prostějova přidal ve finále
rozhodující pátý bod, po kterém
mohly začít další mistrovské oslavy nejlepšího domácího klubu.
„Vyšlo to parádně,“ radovala se
světová šestka.
●● Po návratu z Asijské ligy jste
několik dní trénoval a pak jste naskočil rovnou do finále. Nebylo to
přece jen riskantní jít do utkání
z plné zátěže?
„Tak se na to nedívám. Byla možnost
zahrát si na domácím kurtu a taková
možnost není příliš častá. Navíc mám
týmové soutěže rád a chtěl jsem pomoci všem lidem v klubu, aby mohli
na konci roku oslavit další úspěšnou
sezonu. Jsem rád, že se to podařilo.“
●● Finále se hrálo v pondělí dopoledne. Všiml jste si zaplněných
ochozů i v tak nezvyklém termínu?
„To mě hodně potěšilo. Na finále přišlo hodně lidí a o to bylo utkání příjemnější. Je vidět, že fanoušci mají
tenis rádi a umí si na něj udělat čas.“
●● Jsou pro vás zápasy před českými fanoušky speciální?
„Opravdu jsou jiné, protože těch
možností není tolik, jak bych si přál.

Letní turnaj v Prostějově není takový, abych zde mohl startovat. Z tohoto pohledu je extraliga smíšených
družstev výhodná.“
●● V hledišti byla řada vašich blízkých. I to vás láká k účasti v této
soutěži?
„Jsem rád, že mě na kurtu mohla vidět
rodina a ti nejbližší. Ne každý má možnost přijet za mnou na jakýkoli turnaj.“
●● Užijete vánoční svátky doma,
nebo už musíte balit a letět na
úvodní podniky nové sezony?
„V letošním roce můžu slavit svátky
doma, a dokonce až do sedmadvacátého prosince, což je fajn. Mám dva
dny volna navíc oproti minulým letům. Je to příjemná změna, možnost
alespoň na chvilku se zastavit a to si
určitě užiji.“

●● Vladislav Šavrda tvrdí, že vedení soutěže jde Prostějovu na
ruku, a že jeho tým musel před
finále cestovat do Prostějova. Co
na to říkáte?
„Že je to hloupost! Vedení soutěže
má jedinou prioritu a tou je atraktivita extraligy. S naším klubem to
nemá nic společného. V minulých
letech se semifinálové skupiny
hrály u nás a v Přerově právě kvůli
tomu, aby týmy nemusely daleko
přejíždět. Až letos se jedna hrála
v Praze, ale to jen proto, že si to pan
Šavrda přál... Proto jeho narážky
nechápu. A musel počítat s tím, že

pokud postoupí do finále, pojede
do Prostějova.“
●● Nedalo se finále odehrát v Praze?
„Za prvé je Prostějov tradičním místem finálového utkání a je to rozhodnutí pořadatelů. A pak je tady druhá
podstatná záležitost. Kdyby se hrálo
na Štvanici, tak by utkání nebylo
v televizi, protože v hale není kam
dát kamery...“
●● Nelíbil se mu ani start zahraničních hráčů v dresu TK Agrofert...
„To je vyloženě úsměvné. Není to
tak dlouho, co za Štvanici hrál třeba
Melzer a další cizinci. U ostatních
mu to vadí. Žádné regule soutěže

jsme neporušili. Titul máme, protože jsme byli nejlepší a na kurtu
vyhráli. Z jiného důvodu to opravdu
není.“ (úsměv)
●● V průběhu extraligy se na kurtech objevily některé naděje. Co
jste říkala jejich výkonům?
„Hlavně se mi líbil Zdeněk Kolář,
který za nás odehrál dva vítězné
zápasy. Opravdu se mu povedly.
A jsem ráda, že ve Spartě dostal už
v šestnácti letech šanci Patrik Rikl.
Byla to pro něj velká zkušenost.
V obou případech věřím, že se jim
bude dařit a vyrostou z nich kvalitní
hráči.“

Klubu se opět vyplatila
sázka na dobré vztahy

PROSTĚJOV Bez sebemenších
problémů dalo vedení TK Agrofert
Prostějov dohromady hvězdami nabitou soupisku, která zaslouženě došla
až pro mistrovský pohár. Start za
mateřský klub pro extrémně náročné
sezoně neodmítli ani Petra Kvitová
nebo Tomáš Berdych, kteří se přitom
připravují na náročnou obhajobu
úspěchů z letošního roku.
„Opět se nám vyplatila sázka na dobré
vztahy. Dvě světové šestky neváhaly
a pomohly nám s obhajobou. A to třeba
Tomáš Berdych trénoval na Spartě,
protože v těchto dnech kolauduje
nový dům. A neváhal sednout do auta
aodehrálzápasvefinále.Tohosiopravdu
hodně cením,“ uvedl šéf prostějovského
klubu Miroslav Černošek (na snímku), podle něhož něco takového
v podobných klubech neexistuje.
„Všichni soutěž odehráli zadarmo
a nedostali žádné startovné. To jen
ukazuje, jaký mají ke klubu vztah. Od
začátku podnikání stavím právě na
vztazích. A jsem přesvědčený o tom,
že právě díky tomu jsou moje firmy
úspěšné,“ dodal Černošek.
Jeho práci v průběhu extraligových duelů dokonale zužitkovali
především samotní hráči a také trojice kapitánů na střídačce, kterými

til, Dabyli tradičně Jaroslav Navrátil,
vid Kotyza a Jiří Novák.
„Titul je vynikající dárekk pod
stromeček. Takové okamžiky see nikdy
rkovi
neomrzí. Musím poděkovat Mirkovi
Černoškovi, který nám pomáhá
zajistit stále lepší hráče, a proto

“

extraligová
èíselná øada
1

Úspěšné premiéry v prostějovské
sestavě absolvovali Zdeněk Kolář
a Domici Thiem

2

Dva zápasové kanáry nadělili
hráči Prostějova svým soupeřům.
Pardubice i 1. ČLTK Praha
porazili 6:0

3

V průběhu celé soutěže obhájci
titulu prohráli pouze tři utkání

4

Ve čtyřech střetnutích
prostějovských zástupců
rozhodoval o vítězi tie-break

5

Pět zástupců TK Agrofert odehrálo v soutěži alespoň dva zápasy

6

Pošesté se hrálo o tituly v hale
v předvánočním termínu

7

Pouze necelých sedm hodit trvalo
extraligové finále

Všichni soutěž odehráli zadarmo
a nedostali žádné startovné. To jen
ukazuje, jaký mají ke klubu vztah.

můžeme být lepší a lepší,“ usmíval
se nehrající kapitán mistrovského
družstva Jaroslava Navrátil. „Finále
výsledkově dopadlo jednoznačně, ale

„Není snadné dostat se po pauze do rytmu. Tentokrát to vyšlo,“ těšilo Veselého.
Statistiky z utkání najdete na straně 18
dnešního vydání.

je třeba uznat, že to úplně neodpovídalo
průběhům některých zápasů, které byly
těžké,“ dodal jeden z trojice kapitánů
TK Agrofrert.

8

Poosmé v řadě získal Prostějov
mistrovský titul

prùøez
tenisovou
extraligou
najdete také na

www.vecernikpv.cz
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Pražanům z I.ČLTK nedarovali ve finále ani bod
PROSTĚJOV Dominace tenistů TK Agrofert v extralize
smíšených družstev pokračuje.
Ve finále posledního ročníku,
které se hrálo minulé pondělí,
to na vlastní kůži pocítili hráči
1. ČLTK Praha. V rozhodujícím
střetnutí o titul inkasovali kanára a z osmého extraligového
vítězství v řadě se tak radovalo
hanácké družstvo. Tým v čele
s Petrou Kvitovou a Tomášem
Berdychem pražského soka
deklasoval 6:0!
První bod pro obhájce titulu zařídil
Lukáš Rosol, s Robinem Staňkem
ale měl pořádnou práci. První sadu
zvládl, když získal klíčový brejk
v osmé hře, ve druhém setu ale přišel
o vedení 5:3 a o výhře rozhodl až ve
dvanáctém gamu, když proměnil
druhý mečbol. „Po měsíční pauze
bylo cítit, že mi chybí herní praxe. Nevěděl jsem, co od sebe můžu čekat, ale
nakonec to nebylo tak zlé. S výkonem
jsem byl docela spokojený, stejně jako

se získaným bodem,“ hodnotil své vystoupení Rosol.
Své utkání proti Lucii Hradecké zvládla i Petra Kvitová. Domácí jednička
ale musela o další prostějovský bod ve
druhém setu bojovat proti agresivně
hrající soupeřce ve zkrácené hře. V ní
už prokázala svoji sílu, o chvíli dříve
ale čelila několika brejkbolům soupeře
a utkání mále dospělo do třetího
setu. „Čekala jsem, že to bude těžké, Lucka hraje ostře. Příliš mi nevycházel servis, i proto bylo utkání náročné. Na druhou stranu ale
v této fázi přípravy je každý soutěžní
úder dobrý. Takové zápasy mi pomáhají,“ uvedla vítězka.
Ani ve druhé rundě se cesta obhájců za
dalším titulem nezastavila a zasloužila
se o to Barbora Strýcová proti Tereze
Martincové. Úspěch slavila zkušenost
a ta přinesla do prostějovské kabiny třetí
bod. „Před zápasem jsem se necítila příliš
dobře. Byla jsem unavená a dlouho jsem
se dostávala do zápasu. Podařilo se to až
během druhého setu. Tereza mi dala
zabrat. Dávala velké rány, byla to fuška,“
oddechla si po utkání Strýcová.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Pokyn k chlazení šampaňského dal
obsluze Dominic Thiem, i když
ani neabsolvoval s Janem Mertlem žádný pohodlný trénink. Hráč
1. ČTLK po prohraném prvním setu
zabojoval, získal soupeřům servis
a vedl 3:1. Brejk se mu však nepodařilo udržet. Rakouský tenista zaútočil a po vyrovnání naprosto jednoznačně ovládl zkrácenou hru, do níž
vlétl raketovým způsobem, a vedl
5:0. O chvíli později se už radoval
z výhry. „Mám ze svého vystoupení
dobrý pocit. Porazil jsem kvalitního
soupeře, bylo to výborné zpestření přípravy,“ komentoval premiérovou účast
ve finále české extraligy smíšených
družstev Thiem.
Rozhodující bod pak přidal Tomáš Berdych. Světová šestka se k družstvu připojila po návratu z asijské ligy a naskočil
až přímo do finále, v němž přehrál Jana
Šátrala. „Není jednoduché naskočit do

Společný snímek prostějovského týmu, který vybojoval pro TK Agrofert osmý mistrovský titul v řadě.

rozjetého vlaku. Kurt byl navíc hodně
rychlý. Ale dopadlo to, jak mělo. Byla to
hezká tečka za celým rokem,“ usmíval se
Berdych.

Celou extraligu zakončil Jiří Veselý a Jan
Hernych. Ve třísetovém utkání se opět
radoval zástupce pořádajícího klubu
a Pražané tak ve finále nezískali ani bod.

Petra Černošková: „Na Štvanici by měli přestat brečet...“
PROSTĚJOV Poslední oslavu lePRO
tošní roku v tenisovém areálu si
tošního
užíva také šéfka prostějovských
užívala
tenis
tenisových
projektů Petra Černošková A radost jí nemohly pokazit
ková.
ani n
názory generálního manažera
ČL Praha Vladislava Šavrdy,
1. ČLTK
který po prohraném finále zpochyb
chybňoval
zasloužený úspěch TK
Agr
Agrofert... „Už jsme na to zvyklí.
N
Neumí zkrátka přiznat, že prohr
hráli, protože byli horší. Na
Št
Štvanici by už jednou měli přest
stat brečet,“ prohlásila natvrdo
v exkluzivním rozhovoru pro
Več
Večerník Petra Černošková.

„Plné hlediště mi udělalo
radost,“ potěšilo Berdycha
PROSTĚJOV Jediné, přesto nejdůležitější utkání odehrál Tomáš
Berdych (na snímku) v letošní
extralize smíšených družstev. Na
konto Prostějova přidal ve finále
rozhodující pátý bod, po kterém
mohly začít další mistrovské oslavy nejlepšího domácího klubu.
„Vyšlo to parádně,“ radovala se
světová šestka.
●● Po návratu z Asijské ligy jste
několik dní trénoval a pak jste naskočil rovnou do finále. Nebylo to
přece jen riskantní jít do utkání
z plné zátěže?
„Tak se na to nedívám. Byla možnost
zahrát si na domácím kurtu a taková
možnost není příliš častá. Navíc mám
týmové soutěže rád a chtěl jsem pomoci všem lidem v klubu, aby mohli
na konci roku oslavit další úspěšnou
sezonu. Jsem rád, že se to podařilo.“
●● Finále se hrálo v pondělí dopoledne. Všiml jste si zaplněných
ochozů i v tak nezvyklém termínu?
„To mě hodně potěšilo. Na finále přišlo hodně lidí a o to bylo utkání příjemnější. Je vidět, že fanoušci mají
tenis rádi a umí si na něj udělat čas.“
●● Jsou pro vás zápasy před českými fanoušky speciální?
„Opravdu jsou jiné, protože těch
možností není tolik, jak bych si přál.

Letní turnaj v Prostějově není takový, abych zde mohl startovat. Z tohoto pohledu je extraliga smíšených
družstev výhodná.“
●● V hledišti byla řada vašich blízkých. I to vás láká k účasti v této
soutěži?
„Jsem rád, že mě na kurtu mohla vidět
rodina a ti nejbližší. Ne každý má možnost přijet za mnou na jakýkoli turnaj.“
●● Užijete vánoční svátky doma,
nebo už musíte balit a letět na
úvodní podniky nové sezony?
„V letošním roce můžu slavit svátky
doma, a dokonce až do sedmadvacátého prosince, což je fajn. Mám dva
dny volna navíc oproti minulým letům. Je to příjemná změna, možnost
alespoň na chvilku se zastavit a to si
určitě užiji.“

●● Vladislav Šavrda tvrdí, že vedení soutěže jde Prostějovu na
ruku, a že jeho tým musel před
finále cestovat do Prostějova. Co
na to říkáte?
„Že je to hloupost! Vedení soutěže
má jedinou prioritu a tou je atraktivita extraligy. S naším klubem to
nemá nic společného. V minulých
letech se semifinálové skupiny
hrály u nás a v Přerově právě kvůli
tomu, aby týmy nemusely daleko
přejíždět. Až letos se jedna hrála
v Praze, ale to jen proto, že si to pan
Šavrda přál... Proto jeho narážky
nechápu. A musel počítat s tím, že

pokud postoupí do finále, pojede
do Prostějova.“
●● Nedalo se finále odehrát v Praze?
„Za prvé je Prostějov tradičním místem finálového utkání a je to rozhodnutí pořadatelů. A pak je tady druhá
podstatná záležitost. Kdyby se hrálo
na Štvanici, tak by utkání nebylo
v televizi, protože v hale není kam
dát kamery...“
●● Nelíbil se mu ani start zahraničních hráčů v dresu TK Agrofert...
„To je vyloženě úsměvné. Není to
tak dlouho, co za Štvanici hrál třeba
Melzer a další cizinci. U ostatních
mu to vadí. Žádné regule soutěže

jsme neporušili. Titul máme, protože jsme byli nejlepší a na kurtu
vyhráli. Z jiného důvodu to opravdu
není.“ (úsměv)
●● V průběhu extraligy se na kurtech objevily některé naděje. Co
jste říkala jejich výkonům?
„Hlavně se mi líbil Zdeněk Kolář,
který za nás odehrál dva vítězné
zápasy. Opravdu se mu povedly.
A jsem ráda, že ve Spartě dostal už
v šestnácti letech šanci Patrik Rikl.
Byla to pro něj velká zkušenost.
V obou případech věřím, že se jim
bude dařit a vyrostou z nich kvalitní
hráči.“

Klubu se opět vyplatila
sázka na dobré vztahy

PROSTĚJOV Bez sebemenších
problémů dalo vedení TK Agrofert
Prostějov dohromady hvězdami nabitou soupisku, která zaslouženě došla
až pro mistrovský pohár. Start za
mateřský klub pro extrémně náročné
sezoně neodmítli ani Petra Kvitová
nebo Tomáš Berdych, kteří se přitom
připravují na náročnou obhajobu
úspěchů z letošního roku.
„Opět se nám vyplatila sázka na dobré
vztahy. Dvě světové šestky neváhaly
a pomohly nám s obhajobou. A to třeba
Tomáš Berdych trénoval na Spartě,
protože v těchto dnech kolauduje
nový dům. A neváhal sednout do auta
aodehrálzápasvefinále.Tohosiopravdu
hodně cením,“ uvedl šéf prostějovského
klubu Miroslav Černošek (na snímku), podle něhož něco takového
v podobných klubech neexistuje.
„Všichni soutěž odehráli zadarmo
a nedostali žádné startovné. To jen
ukazuje, jaký mají ke klubu vztah. Od
začátku podnikání stavím právě na
vztazích. A jsem přesvědčený o tom,
že právě díky tomu jsou moje firmy
úspěšné,“ dodal Černošek.
Jeho práci v průběhu extraligových duelů dokonale zužitkovali
především samotní hráči a také trojice kapitánů na střídačce, kterými

til, Dabyli tradičně Jaroslav Navrátil,
vid Kotyza a Jiří Novák.
„Titul je vynikající dárekk pod
stromeček. Takové okamžiky see nikdy
rkovi
neomrzí. Musím poděkovat Mirkovi
Černoškovi, který nám pomáhá
zajistit stále lepší hráče, a proto

“

extraligová
èíselná øada
1

Úspěšné premiéry v prostějovské
sestavě absolvovali Zdeněk Kolář
a Domici Thiem

2

Dva zápasové kanáry nadělili
hráči Prostějova svým soupeřům.
Pardubice i 1. ČLTK Praha
porazili 6:0

3

V průběhu celé soutěže obhájci
titulu prohráli pouze tři utkání

4

Ve čtyřech střetnutích
prostějovských zástupců
rozhodoval o vítězi tie-break

5

Pět zástupců TK Agrofert odehrálo v soutěži alespoň dva zápasy

6

Pošesté se hrálo o tituly v hale
v předvánočním termínu

7

Pouze necelých sedm hodit trvalo
extraligové finále

Všichni soutěž odehráli zadarmo
a nedostali žádné startovné. To jen
ukazuje, jaký mají ke klubu vztah.

můžeme být lepší a lepší,“ usmíval
se nehrající kapitán mistrovského
družstva Jaroslava Navrátil. „Finále
výsledkově dopadlo jednoznačně, ale

„Není snadné dostat se po pauze do rytmu. Tentokrát to vyšlo,“ těšilo Veselého.
Statistiky z utkání najdete na straně 18
dnešního vydání.

je třeba uznat, že to úplně neodpovídalo
průběhům některých zápasů, které byly
těžké,“ dodal jeden z trojice kapitánů
TK Agrofrert.

8

Poosmé v řadě získal Prostějov
mistrovský titul

prùøez
tenisovou
extraligou
najdete také na

www.vecernikpv.cz

Pondělí 28. prosince 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

AGELKA PODLE
LE

VEČERNÍKU
VERONIKA TINKLOVÁ
Á
První nahrávačka žen VK Prostějov Kaběla
thleen Weiss v úterý proti Přerovu chyběla
kvůli brzkému nástupu do německé repreprezentace, celé utkání v základní sestavě tak
absolvovala obvyklá dvojka na tento post.
A Verča zvládla svůj part výborně. Většinu
šinu
času neměla potíže s přesností nahrávky,
vky,
k tomu soupeřky ničila četnými bodovýovými ulívkami s vysokou úspěšností pětaseaseden
dmdesát procent a navrch přidala jeden
rala
vítězný blok i jedno eso. Celkově posbírala
u tvůrkyně hry nezvykle vysoký počet osmi
smi
bodů a užitečnost plus sedm. Tinklovéé se
k!
zkrátka povedl nadmíru kvalitní záskok!

OKÉNKO KAPITÁNKY

aneb pohledem Solange SOARES
„ProtiPřerovusezasepotvrdilo,ževletošnísezóněmámeproblémysprvními
sety.Itentokrátjsmezačalyšpatněamuselydohánětztrátu,cožsevzávěrupodařilo. Potom jsme už hrály lepší volejbal, byť občas se zbytečnými chybami.
Zbytek střetnutí tak proběhl pod naší kontrolou, soupeř však zaslouží uznání za odvážný výkon. My můžeme být rády hlavně za to, že jsme před Vánocemi zvítězily 3:0 a svátky si tak užily v relativním klidu. Jestli nejsou čtyři dny
volna málo? Z mého pohledu určitě ne. Jednak to máme podobné každý rok
a vzhledem k tomu, že se potřebujeme v mnoha ohledech stále dost zlepšoSOLANGE SOARES
vat, musíme makat na maximum.“
kapitánka VK AGEL Prostějov

29

Nedělní podvečer VRÁTIL ŽENY VK DO PRÁCE
Mistrovské utkání sehrají Agelky až příští čtvrtek

PROSTĚJOV V úterý duel s Přerovem. Ve
středu přesun domů. Od čtvrtka do soboty
vánoční pohoda. A v neděli cesta zpět do
Prostějova plus úvodní trénink po svátcích.
To vše stihly volejbalistky VK AGEL během
uplynulého týdne, který pro ně končil návratem z odpočinku k tvrdé práci. Večerník
byl (takřka) u všeho!

původní reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Společnou přípravu na druhou polovinu sezóny
však 27. prosince od 17:00 hodin zahájilo jen osm ze
dvanácti členek hráčského kádru. „Kathleen Weiss,
Quinta Steenbergen i Mira Topič jsou se svými reprezentacemi před olympijskou kvalifikací,“ připomněl hlavní kouč Agelek Miroslav Čada (informace
najdete na straně 31 - pozn.red.). „A Veronika Tinklová se připojí zítra,“ řekl krátce před startem náročné jednotky.
V domácím prostředí prostějovské haly Sportcentra DDM patřila její první část kondičním cvičením
pod vedením Lubomíra Petráše, později přišly na
řadu též herní prvky. „Takhle to budeme střídat celý
nejbližší týden. Od pondělka do středy makáme
dvoufázově dopoledne i odpoledne, na Silvestra

i Nový rok mají holky volno. A od druhého ledna
pojedeme znovu naplno, potřebujeme postupně
nabrat co nejlepší formu,“ plánoval Čada.
Za důležité považoval, že všechny přítomné plejerky (Sonja Borovinšek, Nina Herelová, Tatsiana
Markevich, Sulian Matienzo, Barbora Gambová,
Melissa Vargas, Solange Soares, Julie Kovářová)
jsou zdravotně v pořádku a tím pádem schopné
zvládat maximální zátěž. „A jestli si nedomluvíme
nějaké přípravné utkání, když první mistrák hrajeme až čtrnáctého ledna? Možná ano, něco se rýsuje.
I když jsme v nekompletním složení, bez přáteláku
by šlo o dost dlouho trvající zápasovou přestávku.
Uvidíme,“ odtušil Čada.

F o too r e poo r táá ž

sa

Holky, asi takhle! Miroslav Čada (vpravo) promlouvá k Agelkám před prvním tréninkem po Vánocích.
Foto: Marek Sonnevend.

jakýý byl povvánočční trrénink....
2x foto: Marek Sonnevend

Solange Soares, Nina Herelová, Sulian Matienzo ... a pak měly tím větší chuť na občerstvení. Masér
a Melissa Vargas (zleva) si zacvičily...
Jan Müller jim to odsouhlasil.

RYCHLÝ
LEGENDÁRNÍ
SUDÍ
DOČKAL
A
DVOŘÁK
OPĚT
SPOLU!
VEČERNÍK
Okénko do extraligy: Olomouc

i Olymp Praha uštědřily debakly
PROSTĚJOV Závěrečné letošní
kolo UNIQA extraligy volejbalistek před téměř měsíc trvající sváteční přestávkou nabídlo minulé
úterý pouze tři duely. Jeden byl
už dříve předehrán a ty zbývající
nepřinesly žádná velká dramata,
ve dvou případech právě naopak.
Vedle hanáckého derby zaujal domácí debakl, který utrpěl outsider
soutěže SG Brno, jenž podlehl
Olympu Praha držícímu právě klíčové čtvrté místo 0:3 (-17, -6, -15).
„První a třetí set jsme hráli dle svých
možností, ve druhém naopak zůstali na štítě vinou špatné přihrávky
i bezzubého útoku. Hosté byli lepší
a jejich boj o čtvrtou příčku v tabulce jsme jim nezkomplikovali,“

zklamaně konstatoval kormidelník
juniorské reprezentace ČR pod
jihomoravskou hlavičkou Aleš Novák. „V poklidném předvánočním
tempu jsme snadno zvítězili a získali tím povinné tři body,“ stručně
pravil lodivod PVK Stanislav Mitáč.
Podobně drtivým poměrem podlehl
na vlastním hřišti sedmý Frýdek-Místek třetí Olomouci 0:3 (-7, -16,
-17). „Soupeř nás přehrál ve všech
herních činnostech,“ krčil bezmocně rameny trenér TJ Sokol Leopold
Tůma. „Utkání jsme měli celou dobu
pod kontrolou,“ spokojeně děl stratég z lavičky UP Jiří Teplý.
Nyní si česká extraliga vybere delší
pauzu a znovu na ni diváci vyrazí až
9. ledna.
(son)

PROSTĚJOV Dvě desítky let
společně brázdili nejen české palubovky, než před několika roky
ukončili své veleúspěšné kariéry
volejbalových rozhodčích. Od
té doby se někdejší špičkoví sudí
z Prostějova Aleš Dočkal a Jiří
Dvořák potkávali pod vysokou
sítí jen neoficiálně, než je svedlo
dohromady předvánoční utkání
mezi Agelkami a Prechezou.
Dočkal se přitom v současnosti volejbalovým prostředím v žádné funkci
nepohybuje. Po uzavření činnosti
arbitra sice dvě sezóny působil jako
asistent trenéra starších žákyň VK
AGEL, ovšem momentálně již druhým rokem navštěvuje duely většinou pouze coby divák. Naopak Dvořák od pískání volně přešel do role
rozhodcovského delegáta a čas od
času dohlíží i na zápasy žen vékáčka.
A jak se dvě bývalé legendy v bílém
ocitly v úterý 22. prosince při střet-

Vánoèní výslužka

Zase parťáci. Jiří Dvořák (vlevo) a Aleš Dočkal zasedli ke stolku zapisovatelů při
utkání volejbalistek Prostějova s Přerovem.
Foto: Marek Sonnevend.

nutí Prostějova s Přerovem vedle
sebe hned u hřiště? Jiří Dvořák na
své obvyklé pozici delegáta, Dočkal
pak zaskakoval za svou chybějící
dceru Martinu, která během domácích mačů našich volejbalistek
pravidelně vyplňuje zápis o utkání.

„Vyfoť nás! Dvořák - Dočkal zase
spolu, to je přece událost. A navíc se
nemusí už nikdy opakovat,“ hecoval
vždy dobře naložený Aleš. Tak jsme
mu vyhověli a navrch přidali tento
krátký článek o duu odborníkům
známých osobností...
(son)

Juniorky VK v Mikulově přejely české kadetky a vedou extraligu!
MIKULOV, PROSTĚJOV Naprosto přesvědčivě zakončily volejbalové juniorky VK AGEL Prostějov
kalendářní rok 2015. V dohrávce
aktuálního ročníku extraligy „U19“
jasně porazily v Mikulově reprezentační výběr kadetek České republiky a za odměnu se těsně vyhouply
do čela průběžného pořadí základní
skupiny B. K plánovanému postupu

do nadstavbové grupy o 1. až 6. mís- Hodnocení trenéra Lukáše Mičeka:
„Čekali jsme, jakou herní kvalitu
to přitom schází jediný bodík!
ukáže kadetská reprezentace, a celý
Kadetky ČR – VK AGEL
zápas nasvědčoval tomu, že jde spíš
Prostějov 0:3 (-17, -21, -12)
o jednoho z lehčích soupeřů v souSestava Prostějova: Zatloukalová, těži. Začátky prvního i druhého
Valášková, Boudová, Adamčíková, setu byly vyrovnané kvůli naší neStavinohová, Kociánová, libero Sla- koncentrovanosti a nedůslednosti
víková. Střídaly: Weidenthalerová, v jednotlivých činnostech. V obou
Baláková, Hubrová.
sadách jsme tak víc odskočili až od

sedmnáctého bodu poté, co se nám
povedlo zatlačit servisem. Třetí set
pak už byl jednoznačně v naší režii hlavně díky výbornému podání
Adély Stavinohové, tím pádem byla
možnost pustit do hry i holky z lavičky. S utkáním jsem celkově spokojený, i když se během něj vyskytly
situace, které jsme měli vyřešit lépe
a zvítězit větším rozdílem zejména

ve druhé sadě. Každopádně děvčatům gratuluji k hladké výhře a všichni máme radost, že jsme se znovu
dostali na první místo v tabulce.“
Extraliga juniorek ČR 2015/2016,
základní skupina „B“ - pořadí po
17. kole: 1. Prostějov 36, 2. Šternberk 35, 3. Brno 34, 4. Přerov 25, 5.
Ostrava 16, 6. Kadetky ČR 8, 7. Frýdek-Místek 8.
(son)

Přerov kousal, ale set v Prostějově nezískal
VK Pv
Prch Pře

3:0

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj - první set: 1:1, 1:4,
3:4, 6:7, 6:9, 8:11, 10:11, 10:13,
12:13, 14:14, 16:16, 16:18, 19:21,
24:21, 25:23. Druhý set: 3:0, 3:2,
6:5, 9:5, 11:6, 11:8, 14:8, 15:10,
17:10, 17:12, 20:12, 22:13, 24:15,
25:17. Třetí set: 2:2, 4:2, 6:3, 6:5,
9:6, 9:8, 11:10, 14:10, 14:14, 17:14,
18:17, 20:17, 22:18, 23:20, 25:20.
PROSTĚJOV Možná těžší, než
samy čekaly, to měly prostějovské
volejbalistky v posledním utkání kalendářního roku 2015. Přerovský celek je totiž ve čtrnáctém
kole UNIQA extraligy žen ČR
2015/2016 dost potrápil kvalitním
výkonem a hlavně v zahajovací sadě
sahal po překvapení. VK AGEL

však hrozbu zažehnal a Vánoce si
po nelehce zvládnutém derby bude
užívat bez zbytečného klopýtnutí
v jasném čele tabulky.
Vlastními chybami a neschopností
bodově zakončit přes pozornou obranu soupeřek si vékáčko v úterním
odpoledni zadělalo na počáteční problémy - 1:4. Hostující tým odstartoval
nebojácně, vedle kvalitní defenzivy dokázal také účinně útočit. A do poloviny
vstupní sady vedl ne zrovna malým
rozdílem 10:13. Až poté přišlo postupné zkvalitňování prostějovské hry vedoucí ke srovnání skóre (14:14), jenže
zanedlouho byl v mírném náskoku
opět protivník - 16:18. Domácím se
nedařilo zastavovat jeho velice rychlou ofenzivu, v čemž vynikala zejména spolupráce nahrávačky Raškové
s blokařkou Kateřinou Kohoutovou.
Teprve v koncovce síla přerovského
povstání polevila a zlomově jej odvrátil
zvýšený tlak favorita při podání střída-

jící Soares, pětibodová šňůra z 19:21
na 24:21 měla rozhodující charakter.
Byť úplný závěr ještě nepostrádal dramatičnost - 25:23 a 1:0.
Vybojovaným setem ze sebe Agelky
shodily určitou váhavost a zvýšením
vlastního tempa se jaly do zápasu
pořádně šlapat. Výrazně nahoru šla
především jejich defenziva, což současně Prechezu nutilo k mnohem více
chybám. Převaha Čadova souboru tak
rostla (3:0, 11:6, 14:8), byť Gálíkovy
svěřenky vůbec nerezignovaly a místy
dokázaly předvádět hezké momenty.
Leč rozpohybovaná mašina VK již
nabrala podstatně výbušnější rychlost,
která jí pomohla k hladce zvládnutému druhému dějství – 25:17 a 2:0.
Toto vedení však neznamenalo, že je
vymalováno. Názorným příkladem
budiž zahajovací pasáž třetí části, kdy
slibný odpich úřadujících mistryň republiky jejich hanácké rivalky opakovaně přibrzďovaly (z 6:3 na 6:5, z 9:6

ZAZNĚLO NA
TISKOVCE...
Lubomír PETRÁŠ - asistent VK AGEL Prostějov
„V úvodu jsme měli problémy hlavně v obraně a skoro celý první set byl
poznamenaný naším slabším servisem. Tím pádem uvolněný soupeř
dobře přihrával i útočil, vycházely mu riskantní balóny, dlouho nám dělal
problémy. Vypadalo to, že dokonce ztratíme vstupní sadu, ale zvládli jsme
její koncovku a pak svůj výkon zlepšili. Zdálo se, že holky byly myšlenkami už trochu doma na Vánocích, proto je hlavní vítězství 3:0. I když chvílemi po spíš průměrné hře.“
Libor GÁLÍK - trenér Volejbal Přerov Precheza
„Dnešní zápas se nám docela povedl. Samozřejmě jsme nečekali, že bychom tady mohli vyhrát, ale úvodní set byl z naší strany výborný. Jen škoda, že se jej nepovedlo dovést do vítězného konce, neboť jsme na to měli.
Ve druhé sadě se projevila síla Prostějova ve spojení s naším útlumem, zatímco ve třetí jsme se opět zvedli a celkově odehráli dobré utkání.“
na 9:8). Stačilo trochu zaváhat a houževnatý Přerov okamžitě kousal. Vše
vyvrcholilo tím, jak lídr soutěže ztratil
zdánlivě bezpečný náskok čtyř bodů
výpadkem z 14:10 na 14:14. Vzápětí
ovšem zase přidal (17:14) a přes dílčí

komplikace dospěl k očekávanému
výsledku. Kolektiv Prechezy ale přes
porážku zanechal v hale Sportcentra
DDM dost sympatický dojem - 25:20
a 3:0.
Statistiky z utkání najdete na straně 18

Prostějov (son) - Zápasové loučení
volejbalových Agelek s rokem 2015
přilákalo do hlediště haly Sportcentra
DDM Prostějov na obvyklé poměry
solidní návštěvu téměř půl tisícovky
diváků. A někteří z nich nedorazili
s prázdnýma rukama.
Několik skalních fanoušků totiž po
skončení duelu vyrazilo za hráčkami
i členy realizačního týmu VK přímo
na palubovku s drobnými dárky.
Nechyběla mezi nimi chutná výslužka
v podobě výborných koláčků nebo
čokoládových bonbónů, došlo také
na společné fotografování či rozdávání
autogramů.
Kapitánku Solange Soares zase přišly
osobně podpořit svěřenky z družstva
starších žákyň,
y které trenérskyy vede
společně s Pavlínou Částkovou. „Jakákoliv podpora od našich příznivců
je samozřejmě příjemná, moc si jí
vážíme a děkujeme za ni,“ zdůraznila
Soli po řadě srdečných objetí, místy
dokonce přátelských polibků.
A co vánoční večírek samotných
plejerek vékáčka? Nic velkého se
nekonalo, neboť všechny už měly
v hlavě spíš rychlý přesun domů tak,
aby si mohly co nejdéle užít svátky se
svými nejbližšími.

Šárka v Pøerovì!
Prostějov (son) - Volejbal Přerov
Precheza dorazil k zápasu na
prostějovské palubovce hned se
třemi někdejšími hráčkami našeho
klubu. Kromě smečařky Dity
Gálíkové, která ve VK působila jedinou sezónu 2007/08, a blokařky
Gabriely Tomášekové, jež mezi
Agelkami
strávila tři rokyy od 2008
g
do 2011, to byla i nahrávačka Šárka
Kubínová. Ta za vékáčko nastupovala mezi lety 2010 a 2012, načež
zamířila do švýcarského Könizu.
Loni se přesunula na východ, když
ji angažoval ázerbájdžánský Lokomotiv Baku, a tamtéž pokračovala
i během letošního soutěžního
ročníku. Jenže před
p
měsícem
Šárka v nevyzpytatelné destinaci skončila, aby se zanedlouho možná trochu nečekaně - objevila
v přerovských barvách.
Do úterního střetnutí sice vůbec
nenaskočila a celé jej strávila na
lavičce, ovšem jak si všichni pamatujeme, Kubínová rozhodně je
dostatečně kvalitní nahrávačkou.
S ní na soupisce opět vzrostla už tak
zajímavá síla výběru Prechezy, který
může i vzhledem k příznivému losu
směle pomýšlet na postup do nadstavbové skupiny UNIQA extraligy
o první
p vní až čtvrté místo.
pr
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ARIETE HODLÁ POTVRDIT POSTAVENÍ NA ŠPICI TABULKY
Na přelomu roku se uzavře polovina základní části
nejvyšší soutěže, Orli jedou do Prahy a doma hostí Brno

PROSTĚJOV Už jen dvě kola chybí do odehrání první poloviny
základní části Kooperativa NBL, v níž zatím basketbalisté Ariete
Prostějov drží třetí místo za Děčínem a Nymburkem. Tuto pozici
se pokusí uhájit i na přelomu roku, kdy nastoupí proti papírově
slabším soupeřům. Dva dny před koncem roku se představí na
palubovce USK Praha a 2. ledna zakončí první polovinu dlouhodobé části zápasem s posledním Brnem.
původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Podle pohledu na tabulku se může
zdát, že nás čekají přijatelní protivníci, ale to je jen zdání. Vysokoškoláci hrají především doma opravdu
dobře a byl bych nerad, kdyby naše
případné podcenění potrestal třeba
náš bývalý hráč Bohačík. Brno zase
poslední době hodně trápí své soupeře a rozhodně se nedá nějak podcenit,“ připomíná kouč Orlů Zbyněk
Choleva, že jeho družinu nečeká
v nejbližších dvou kolech žádná procházka. „Navíc zápasy po vánočních
svátcích a po oslavách konce roku
jsou vždy specifické. V minulých sezónách přinesly celou řadu překvapivých výsledků. Pojede se na morálku

a věřím, že to zvládneme,“ přeje si trenér Prostějova.
Orli dostali po posledním utkání od
klubu krátké volno a mohli si užívat
rozbalování dárků pod stromečkem. Volno skončilo po prvním
vánočním svátku. Už v sobotu 26.
prosince se sešli v hale Sportcentra
DDM na prvním tréninku. „Větší
pauza nebyla možná, přece jen se
musíme dostat do tempa a provozní teploty. Stejné je to i u jiných
týmů. Potřebujeme se rozhýbat
a být připraveni na ostrý zápas.
A to bez odpovídající přípravy nejde,“ řekl Choleva.
Fanoušci by si tak měli zapsat
datum sobota 2. ledna 2016, kdy
Ariete přivítá doma v úvodním
novoročním duelu Brno a hráči
ocení co nejvíce zaplněné hlediště. Startuje se v 18:00 hodin.

Tým prostějovských basketbalistů pod vedením kouče Cholevy se nese na vítězné vlně, a hráči mají chuť šňůru udržet.

Foto: archív Večerníku

Roseboro obdivoval krásy Prahy Na marodce zůstává pouze Sehnal

Foto: archív Večerníku

PRAHA V průběhu vánočního
volna občas basketbalisté ze zámoří, kteří hrají v Kooperativa NBL,
naskočí do letadla a jedou alespoň
na pár dní domů. Orel Brett Roseboro ale zvolil jiný způsob trávení
zápasové pauzy. Odcestoval do
Prahy a obdivoval krásy hlavního
města České republiky.
„Spojil se s Američany, kteří hrají
v Kolíně, a jel se za nimi podívat.
Ukázali mu i Prahu a byl z ní nadše-

ný. Podíval se na Karlův most, prošel
si město. Říkal mi, že se mu hodně
líbilo,“ přiblížil Roseboroovy zážitky
během vánočních svátků trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Prostějovský pivot se zapojil do přípravy v dobré náladě s cílem navázat
na předešlé zápasy, v nichž patřil
mezi nejlepší hráče Hanáků. „Má
hodně elánu, pauza mu prospěla.
Forma mu snad zůstala,“ usmívá se
Choleva.
(lv)

PROSTĚJOV Téměř kompletní
půjdou do dalších ligových zápasů
prostějovští basketbalisté. Přitom
těsně před krátkou přestávkou trápilo tým kouče Cholevy hned několik
zdravotních problémů. Vánoční pauzu ale hráči Ariete využili k doléčení
svých šrámů a bolístek a ve většině
případů budou připraveni nastoupit
na palubovku už zítra v Praze.
„Kotník Pavla Slezáka je už v pořádku
a to je dobrá zpráva, protože do po-

sledního zápasu nastoupil s velkým
sebezapřením. Teď už je v pořádku
a nic by jeho pohyb nemělo limitovat,“ těší kouče Zbyňka Cholevu. Do obvyklé pohody se dostává také pivot Jan Tomanec.
Vysokého podkošového hráče
trápil naražený bok, i jemu prospěla vánoční přestávka a už je zpátky
v kabině. „Zapojil se do tréninku,
rychle se do toho dostane,“ věří lodivod Orlů.

Mimo hru tak zůstává pouze Marek Sehnal, který si během jednoho
z tréninků zlomil nos a nemůže jít
naplno do soubojů. „Spravili mu to
hezky, dokonce bych řekl, že vypadá lépe, než před zraněním,“ pousmál se kouč. „Ale nemůže zatím
ani trénovat, jen si střílí na boční
koš. Chvilku nám ještě bude chybět,“ dodal před zítřejším kláním
na palubovce USK Praha Zbyněk
Choleva.
(lv)

Basketbalistky doplatily na úzkou rotaci

SEVERNÍ MORAVA S velice nepříjemnou situací se musel před
venkovními souboji v Havířově
a Příboru vyrovnat realizační tým
prostějovských basketbalistek. Na
marodce se totiž vedle Michaely
Krátké ocitla též Renata Fialová,
vazy v kotníku si poranila Nikola
Dufková. Včetně teprve sedmnáctileté Kateřiny Hýblové tak mělo
duo Pavel Švécar, Željko Živkovič
k dispozici jen šest děvčat. A projevilo se to na výsledcích, nepodařilo se přivézt ani jedno vítězství.
„Katka rok a půl nehrála, ale byli
jsme i tak rádi, že s námi byla. Sice
jsme dvakrát prohráli, ale výkon
nebyl špatný. V Havířove jsme celý
první poločas hráli vyrovnaně a rozhodlo se nakonec až v poslední čtvrtině, také v Příboru holky bojovaly,“
neviděl to až tak zle Živkovič.

V sobotu to bylo napínavé až do
úplného závěru. Ani na jedné straně příliš bodů nepadalo a první
čtvrtina skončila nerozhodně, po
druhé byli domácí o jediný bod
vpředu. Po změně stran ale „Oděvářkám“ ještě více odešla střelba,
za dvacet minut vstřelily jen osmnáct bodů a padly o rovných deset
bodů.
Také v Příboru se žádná velká přestřelka nekonala a Prostějovanky
zůstaly zhruba na svých bodech,
domácím hráčkám se ale přece jen
vedlo o něco lépe. Úvodní desetiminutovka sice opět nepřinesla ani
jednomu celku vedení, zbylé tři
části už ale patřily tamějšímu BK
a jeho náskok narostl až na téměř
dvacet bodů.
Prostějovskému celku se sice
v průběžné tabulce podařilo na-

vzdory dvěma porážkám udržet
druhou pozici, třetí Příbor už je
ale zpět jen vinou skóre a má přes
úvodní porážku 59:78 lepší vzájemnou bilanci.
„Máme problémy dát se nyní dohromady a dokonce jsme museli
odložit dvojzápas juniorek, za což
jsme rádi, že nám soupeři vyšli
vstříc. Nynější volno nám tak vy-

šlo velice vhod. Pokusíme se dát
zdravotně do kupy a potrénovat,“
má Živkovič jasnou představu.
Další souboj čeká na jeho hráčky
o druhém lednovém víkendu. Nejprve v sobotu 9. doma proti čtvrtému Tišnovu „B“, o den později na
půdě posledního Zlína.
„Věřím, že už budeme kompletnější. Trošku se obávám toho, aby

nám postup těsně neunikl jako
před rokem, věřím ale, že to letos
zvládneme. Máme už něco nahráno a dvě výhry by nám první
čtyřku měly de facto zajistit. Uva-

Ostatní výsledky 9. a 10. kola 2. ligy žen, sk. „B“:
Poděbrady – Tišnov „B“ 67:65, Nymburk „B“ – Zlín 73:62, Příbor – Šumperk 88:78, Nymburk „B“ – Tišnov „B“ 87:70, Poděbrady – Zlín 47:45,
Havířov – Šumperk odloženo na 30. ledna 2016.

TABULKA:

BK Havířov
TJ OP Prostějov
55:45 (15:15, 13:12, 16:9, 11:9)
Sestava a body Prostějova: T. Frgalová 4, Kalábová 10, Švécarová 14, Kozáková 11, Melková 6, Hýblová. Trenéři: Pavel Švécar a Željko Živkovič.

BK Příbor
TJ OP Prostějov
68:49 (13:13, 16:9, 19:15, 20:12)
Sestava a body Prostějova: T. Frgalová 9, Kalábová 13, Švécarová 15, Kozáková 4, Melková 6, Hýblová 2. Trenéři: Pavel Švécar a Željko Živkovič.

žujeme také o menším doplnění,
chtěli bychom z Olomouce získat
Semjonovou, která u nás hostuje
v juniorce. Snad se kluby dohodnou,“ přeje si úspěšný kouč. (jim)

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

Mužstvo
Basketball Nymburk „B“
TJ OP Prostějov
BK Příbor
BK Handicap Tišnov „B“
TJ Šumperk
BK Havířov
Basket Poděbrady
Gemini Zlín

Z
10
10
10
10
9
9
10
10

V
9
7
7
5
4
4
2
1

R
1
3
3
5
5
5
8
9

P
727:550
649:557
702:626
653:639
619:554
503:623
523:644
494:677

S
19
17
17
15
13
13
12
11

Juniorky bojují o play off, kadetky o udržení

PROSTĚJOV V dolní polovině extraligové tabulky se prozatím nachází
juniorský i kadetský výběr prostějovských basketbalistek. Po dvou třetinách základní části jsou na tom zatím
lépe starší děvčata, díky pěti výhrám
ze čtrnácti duelů se nacházejí na desáté pozice, ale se stejným počtem
vítězství jako sedmá Ostrava, jež má
na svém kontě o dva zápasy více. To
kadetky zatím zvítězily jen dvakrát
a hůře je na tom pouze brněnský Valosun, který dosud vše prohrál.

„Trénují poctivě a snaží se. Na tréninku
to vypadá dobře a věřím, že poctivá
práce přinese výsledky, chce to trochu více odvahy,“ přemítal o vánoční
přestávce hlavní kouč obou prostějovských výběrů Željko Živkovič.
Složitější situace aktuálně panuje u kadetek. Ty nemají ve svém středu téměř
žádnou hráčku ročníku 1999 a hrají tak
i s děvčaty o dva roky mladšími. „Bude
to těžké udržet, ale snad rok 2016 bude
úspěšnější. S bilancí 2:10 ztrácíme dvě
výhry na Ostravu a Strakonice, potře-

bujeme nutně zabrat a dotáhnout se
na jejich úroveň. Poslední čtyři týmy
hrají dvoukolově play out, odkud jdou
dva nejhorší do ošemetné baráže.
Tomu bychom se rádi vyhnuli,“ představil cíl pro zbytek sezony.
Stav mu komplikuje také aktuální zdravotní stav, mimo hru je totiž trio Ševčíková, Neherová, Vymlátilová. „Věřím,
že se to bude zlepšovat. Teď nás čekají
Slovanka a Litoměřice. Kdybychom
dvakrát vyhráli, dýchalo by se nám
mnohem líp a projevilo by se to i na se-

bevědomí. Na Slovance jsme zvítězili,
neměly tam ale svou reprezentantku
Pospíšilovou, s ní je to úplně jiný tým,“
přemítal Živkovič o duelech, které přijdou na řadu o víkendu 9. a 10. ledna.
Zatím poslední zápasovou prověrku
připravil výběru U17 TJ OP celek
z Pardubic. Na Hané to byla poměrně
dlouho vyrovnaná partie a po první
čtvrtině dokonce domácí hráčky tahaly za delší konec a vedly 20:13. „Máme
mladé a zatím ještě psychicky ne tolik
odolné holky, ale do každého zápasu

dávají maximum. Začaly dobře, ale
během dvou minut o náskok přišly
a druhý poločas nezvládly,“ smutnil při
vzpomínce na domácí prohru o třicet
bodů.
Odveta na východočeské palubovce
byla jiného ranku, hostitelky měly
od samého počátku navrch a nakonec nastřílely o téměř padesát bodů
více. „Vstoupili jsme do toho bojácně a poraženecky, bohužel nám
trochu chybí lídr, který by to vzal na
sebe,“ odpozoroval.

To prostějovské juniorky odehrály
svůj poslední zápas hned na Mikuláše,
kdy o jedenáct bodů prohrály v Jablonci nad Nisou. O den dříve nestačily při
dalším venkovním mači na USK Praha. Před Vánocemi ještě měly sehrát
venkovní dvojzápas ve Strakonicích
a na Slovance, k němu ovšem vinou
rozsáhlé marodky nedošlo a stane se
tak až v náhradním a dosud neurčeném termínu.
(jim)
Výsledkový servis najdete
na straně 18 dnešního vydání
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Jubilejní VÁNOČNÍ DRAHANSKÁ trhla účastnický REKORD!
Do kopce se vyšplhalo na sto čtyřicet nadšenců. Večerník mezi nimi
ŽÁROVICE, DRAHANY Na kole, koloběžce, v kočárku nebo
pěšky! Ke zdolání drahanského kopce se na Štědrý den odhodlala opravdu různorodá směsice sportovců.„Krásná atmosféra, od půlky kopce nahoru i nádherné počasí. Přece jen je
‚Drahaňák´ pořádná hora, takže se prošlo z mlhy do slunce,“
smál se v cíli Petr Šrámek, předseda pořádajícího cyklistického
oddílu SKC TUFO Prostějov.
původní reportáž
táž
pro Večerník

Zdeněk
L
VYSLOUŽIL
Mlha, za kterou by se nemusel stydět
ani Rákosníček, vítala účastníky jubilejního desátého ročníku stále populárnějšího výšlapu. Nejpočetněji byli
zastoupeni chodci, jejichž počet přesáhl
padesátku, navíc nebyli evidováni psi...
Přesně jedenačtyřicet se zaregistrovalo
běžců, do kteréžto kategorie byli zařazeni i dva inlinisté - David Lisický a Tomáš

Nevrla. Paradoxně nejméně početní
byli cyklisté, jichž bylo v cíli napočítáno
pětatřicet, z nichž byli tři odvážlivci na
koloběžkách - Adéla Sumcová, Martin
Šobr a Filip Šimon. Jedním z aktivních
chodců byl i dlouholetý patron drahanské, krajský exnáměstek Alois Mačák,
jenž pro mnohé nekonečný kopec vyšlápl v čase pod dvě hodiny. „Rekordní
účast, krásná atmosféra! Od prvopočátku bereme drahanskou jako setkání
dobrých lidí, což podle bezprostředních ohlasů platí,“ vyjevil své dojmy
z jubilejní desítky Alois Mačák, jenž se
jako patron akce osobně zúčastnil devíti
ročníků. „Jednou jsem opravdu musel
z důvodu nemoci vynechat, a dodnes

FOTOGALERIE
klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

V cíli panovala opravdu přátelská atmosféra.

Foto: Zdeněk Vysloužil

mě to mrzí. Jinak už se těším na příští,
jedenáctý ročník a tímto zvu všechny
případné zájemce. Nebudu chybět
a znovu po svých!“ Abychom dostáli
povinnosti ucelené sportovní reportáže, musíme se zmínit o nejrychlejších
letošního ročníku.
Úplně první dorazili na vrchol cyklisté: 1. Tomáš Křivánek v čase 22:13
minut, 2. Aleš Zatloukal (25:23),
3. Michal Šmída (26:00). Z běžců si
pro sebe urval prvenství v cílové rovince Pavel Dvořák (41:00), 2. Roman Večeřa (41:01) a třetí doběhl
Tomáš Salaj (41:40). Po svých pak
dosáhl cílové pásky nejdříve Michal
Kopečný v čase 1:04:05 hodiny,
2. Petr Ejem st. (1:05:25), 3. Jakub
Vykoukal (1:05:35).
„Mám dojem, že letos byli lidé ještě
lépe naladění, než v předchozích letech. Navíc přibylo mladých a dětí,
což je dobře. Užili jsme si to všichni
a příští rok na shledanou,“ uzavřel
Petr Šrámek.

Silvestrovské DERBY pražských „S“ Fotbalisté uctili památku svého kamaráda:

i s kvartetem ex-fotbalistů 1.SK Na Štědrý den se vzpomínalo na KAMILA!
PRAHA, PROSTĚJOV Roman
Janoušek, Miroslav Baranek,
Tomáš Hunal, Lukáš Zelenka.
Tato čtveřice má společnou
nejen prvoligovou minulost, ale
i to, že část své fotbalové kariéry
spojila s celkem 1.FK a posléze
1.SK Prostějov. A pokud jim to
zdraví dovolí, zúčastní se všichni
tradičního silvestrovského veteránského derby. Janoušek a Hunal na straně „sešívaných“, Baranek
se Zelenkou na straně „rudých“.
„Mám za sebou již vánoční turnaj,
uvidím ale, jestli budu schopen se
toho účastnit, přisedl jsem si totiž
operované koleno. Snad to ale bude
dobré. Těším se ale i na atmosféru,
sejdou se tam bývalí ligoví hráči, rád
s nimi pohovořím,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Roman Janoušek, jehož
si mohou fotbaloví fanoušci pamatovat rovněž z Viktorky Žižkov či
Kralic na Hané. Osobně pozoruje,
že i tyto zápasy o posledním dni
kalendářního roku bývají stále
vyhecovanější. „Když jsem to šel
hrát poprvé, tak jsem si myslel, že
to bude jen přáteláček, ale tak tomu
není a rok od roku je vypjatější.
Navíc přicházejí stále mladší, takže
to mám stále těžší a těžší,“ pousmál
se někdejší hráč prostějovského
eskáčka. I ve třiačtyřiceti letech stále
ještě hraje pražský přebor za Cholupice. „Chodím každý den běhat

a k tomu ještě pracuji na tenise na
Spartě, tak se udržuji i zápasy s Mírou
Barankem či Michalem Pospíšilem,“
dodal Janoušek.
Otazník visí i nad startem Lukáše
Zelenky, ten si na stejném
předvánočním turnaji podvrtl kotník. „Vůbec nevím, jak to dopadne,
v úterý se rozhodne. Zatím to mám
nateklé a používám led, bandáž
a mastičku, dva dny budu
odpočívat,“ podělil se s Večerníkem
o svůj aktuální stav i program. Pokud
by mu to noha nedovolila, zvolil by
televizní sledování, sám ale věří, že
k tomu nedojde. „Je to dobře organizovaný zápas se spoustou hvězd,
navíc hodně prestižní souboj. Slávisté loni prohráli a nejsou na to v této
kategorii zvyklí a navíc opět omladili, takže mají velkou motivaci a chtějí
vyhrát. Navíc se má účastnit nejvíce
fanoušků v historii,“ představil
Zelenka velká lákadla čtvrtečního
duelu. Premiéru mezi veterány si
odbyl před rokem a stále ještě zvládá
třetí ligu v Prostějově. „Párkrát jsem
si byl po skončení podzimu zahrát
s kamarády, k tomu chodím běhat
a cvičit, abych byl ve formě a neměl
problémy při běhání, musím už něco
shodit,“ vyprávěl.
Po svém boku by mohl mít dalšího
někdejšího sparťana Miroslava Baranka, jenž se vrací po loňské operaci křížových vazů. „Těším se, je

to jedna z tradic a takové zpestření
konce roku. Když mi to zdraví
dovolí, tak se rád účastním. Není to
jako klasický přátelák, kde je jedno,
jak to skončí, tady se to hecuje a oba
chceme vyhrát,“ popisoval bývalý
reprezentant. Až do svého úrazu nastupoval v Pražském přeboru, nyní to
vidí na přesun do I.A třídy. „Uvažuji
o přesunu do Březiněvsi, kde mám
syna. Pro nás oba by to bylo velice zajímavé a takové splnění snu,“ poukázal
dvaačtyřicetiletý rodák z Havířova.
No a posledním do party Tomáš Hunal, držitel tři sta padesáti prvoligových startů za Slavii, Žižkov, Teplice,
Příbram a České Budějovice. „Těším
se hlavně na kluky, s nimiž jsem hrál.
Pro mě to plní hlavně společenskou
funkci, beru to jako zábavu. Některé
kamarády jsem rok dva neviděl
a jsem rád, že se mohu účastnit,“
prozradil při telefonickém hovoru
z jižních Čech, kde právě trávil volno
na rybách. On sám se tedy na hecování příliš nepodílí, růst rivality vidí
hlavně mezi fanoušky. „Pro ně je to
poslední dobou prestižní a má to
náboj, je to už hodně sledovaný duel.
Já jsem hlavně rád, že zdraví drží, za
podzim jsem byl asi na dvou trénincích, ale odehrál jsem všechno,
přece jen už to není tak náročná
soutěž,“ pousmál se Hunal při
zmínce svého současného angažmá
v nižší krajské soutěži.
(jim)

FOTOGALERIE
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Hráči obou týmů na společné fotografii v poločase vzpomínkového duelu.

PROSTĚJOV V jiném duchu. Každoroční tradice, kterou ctí více než
dvacet let regionální fotbalisté sdružující se pod názvem FC Beseda,
měla letos smutný nádech. „Jak je
známo, letos na jaře zemřel nečekaně přímo na hřišti náš kamarád
a spoluhráč Kamil Krutovský. Letošní fotbálek jsme tedy věnovali
jeho památce. Byl to náš spoluhráč

a především kamarád,“ pronesl před
výkopem Josef Stavěl, jenž letošní
zápas organizoval.
Soupeřem Besedy byl momentální lídr
třetí třídy z Ptení tedy klubu, se kterým
byla Kamilova kariéra také spjata. „Pozvání přijala i Kamilova manželka Ivana
a syn Kamil. Požádali jsme ji o čestný výkop,“ doplnil Josef Stavěl a uzavřel: „Bylo
nám ctí hrát s Kamčou v jednom muž-

Foto: Zdeněk Vysloužil

stvu. Byl to výborný fotbalista i sudí. Budeme na něj vzpomínat jen v dobrém.“
V samotném utkání se pak představilo
několik fotbalových osobností regionálního rozměru. Zkušenější výběr Besedy
zachoval více klidu při zakončení a dokázal mladší ptenský tým porazit v poměru 3:1. „Pteňáci“ doplatili zejména
na neproměňování šancí, kdy dokonce
pohrdli i pokutovým kopem… (zv)

PARAŠUTISTÉ STŘÍBRNÍ

<<dokončení ze strany 23
Z dubajského klání měl trochu smíšené pocity. „Šlo skutečně o monstrózní akci pro přibližně 1600 účastníků
včetně doprovodu ze 150 států, na
kterou se sjeli zástupci dohromady
dvanácti různých leteckých federací
včetně například balónového létání,
dálkově řízených modelů, akrobatických disciplín a podobně. Některé

sporty měly silně omezené startovní pole a působily na mě spíš exhibičním dojmem jako nějaká show,
ovšem klasický parašutismus naštěstí
nic takového nepotkalo.“
Kvalitu konkurence na hrách přirovnal
k mistrovství světa či Evropy. „Dvacet
špičkových týmů z nejlepších zemí
planety doplnilo pět arabských celků,
tudíž sportovní úroveň byla opravdu

top a odpovídala významu takového
mezinárodního klání. Jen škoda, že
při obrovských finančních nákladech
zhruba se rovnajícím ročnímu rozpočtu České republiky se vyskytla řada
organizačních zmatků a nedotažeností. Což nás však nemusí až tolik mrzet.
Máme stříbro, se kterým můžeme být
naprosto spokojení,“ zdůraznil Ivan
Hovorka na závěr.
(son)

Ultras vánočně poosmnácté: PROSTĚJOVŠTÍ CYKLISTÉ TĚŽILI ZLATO
Kolářovcům opět spadly brady…

PROSTĚJOV Ctí tradice. Již poosmnácté se sešli členové fotbalové party FC Ultras, aby se popasovali při tradičním štědrodenním
mači. „Hrálo se opět na ‚Husáku´,
výběr sestav měli na starosti kapitáni Jirka Zbožínek a Dan Kolář,“
informoval Olda Lošťák, tiskový
mluvčí FC Ultras.
Oproti předchozím letům si tentokrát aktéři nemohli stěžovat na
nepřízeň počasí a tím i na neregulérní hrací plochu. Celé utkání probíhalo v klasickém duchu: přátelsky
a s očekávaným výsledkem. „Po hodině hry slavili opět Zbožínkovci.
Tentokrát zvítězili 7:4 po poločase
2:1,“ popsal Oldřich Lošťák. Branky vítězného týmu vstřelili Jiří Zatloukal (3), Radim Kristek (2) a po
jedné Ivo Zlámal a Tomáš Doležel.
Brankové trefy poražených obstara-

Fotbaloví přátelé z FC Ultras na společném snímku po odehraném utkání.
Foto: Oldřich Bezdomnikov

li Miroslav Kristek (2), jednou rozvlnili síť: Petr Mikulášek a Radim
Doležel.
Sestavy - Zbožínkovci: Oldřich
Lošťák (nar. 1954) - Jiří Zbožínek,
Martin Kolář, Radim Kristek, Ivo

Zlámal, Jan Zlámal, Tomáš Doležel
a Jiří Zatloukal.
Kolářovci: Zbyněk Lošťák - Martin Hupšil, Jaromír Zlámal, Radim
Doležel, Petr Mikulášek, Miroslav
Kristek a Daniel Kolář.
(ol, zv)

➢ ze strany 23
PRAHA, PROSTĚJOV V zaplněné motolské hale se bojovalo
o poslední letošní mistrovské
dresy, pořadatelé z Dukly Praha
připravili bohatý program. Ten
vyvrcholil mistrovskými závody
ve stíhacím závodě mužů a žen
i bodovačkou mužů kategorie Elite a U23.
Omlazený tým SKC TUFO Prostějov v sestavě Luděk Lichnovský,
Marek Šipoš, Daniel Chytil, Matyáš
Strupek a posily pro příští sezónu
Matěj Štibingr, Martin Spudil se
předvedly v tom nejlepším světle,
už ve stíhačce družstev si celá šestice
vyjela cenný kov.
To trenér Michal Mráček nakombinoval mladíky do dvou týmů. Dvojici Chytil, Strupek doplnili Nicolas
Pietrula a Šimon Adámek z Dukly
Praha a tým obsadil druhé místo,

když teprve ve finálové jízdě podlehl zkušenějšímu kvartetu pražské
Dukly ve složení Bláha, Vendolský,
Kraus, Kohout. Zbylá čtveřice Lichnovský, Šipoš, Štibingr, Spudil si
v boji o třetí místo poradila s kvartetem Sparty Praha Malán, Fiala, Svatek a Kubík.
Zlatým hřebem však byl večerní
bodovací závod. V silné konkurenci si nejlépe počínal Luděk Lichnovský, získal třiašedesát bodů
a suverénním způsobem zvítězil.
Na druhém a třetím místě se umís-

tili zkušení matadoři z Dukly Praha Martin Bláha, Jiří Hochmann.
„Velmi dobře si ale vedl celý prostějovský tým. Všichni kluci odvedli
výborný výkon a Luďkovi při jeho
cestě za titulem výrazně pomohli,“
těšilo Mráčka.
A pohled na výsledkovou listinu mu
dával za pravdu, Daniel Chytil obsadil čtvrté místo, Martin Spudil se
umístil hned za ním, Marek Šipoš
skončil šestý. Matěj Štibingr sedmý
a Matyáš Strupek uzavíral první
desítku.
(oš, jim)

výsledkový servis Mistrovství Èeské republiky 2015:
Bodovací závod, muži: 1. Luděk Lichnovský (SKC TUFO Prostějov) 63
bodů, 2. Martin Bláha 49 b., 3. Jiří Hochmann (oba Dukla Praha) 45 b.,
4. Daniel Chytil (SKC TUFO Prostějov) 24 b., 5. Martin Spudil (SP Kolo
Loap Specialized) 23 b., 6. Marek Šipoš (SKC TUFO Prostějov) 21 b., 7.
Matěj Štibingr (SP Kolo Loap Specialized) 12 b., 10. Matyáš Strupek (SKC
TUFO Prostějov) 1 b.
Stíhací závod družstev, muži: 1. Bláha, Kraus, Vendolský, Kohout (Dukla
Praha), 2. Chytil, Strupek (Prostějov) + Pietrula, Adámek (Dukla Praha),
3. Lichnovský, Šipoš (Prostějov) + Štibingr, Spudil (Loap).
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TK PLUS má za sebou dobrý rok s řadou úspěchů

Většina tenisových kanárů

se stěhuje do Prostějova
Za rokem 2015 a plány do nového letopočtu 2016 médiím představili Petr Chytil, Miroslav Černošek a Petra Černošková.
Foto: TK PLUS

PROSTĚJOV V dobré kondici se s končícím rokem loučí
prostějovská marketingová
společnost TK PLUS, která stojí
za největšími akcemi v regionu i České republice. Vedení
agentury počítá s tím, že také
v tom novém letopočtu zachová portfolio svých aktivit,
v nichž nebude chybět tenisový turnaj UniCredit Czech
Open nebo podpora prostějovských sportovních odvětví
i jednotlivců. Na předvánoční
tiskové konferenci pochopitelně mezi pozvanými médii nechyběl ani Večerník. Jaká slova
padla na úrodnou půdu?

Ladislav VALNÝ
„Vyhráli jsme hodně náročných a
složitých bitev. Bylo to díky tomu,
že jsme se na všechny akce poctivě
připravovali a naši sportovci podali
bojovné výkony a hráli srdcem. Podařilo se nám všem zajistit odpovídající
podmínky a odměnou byla radost z
úspěchů. Vždy to byl společný výsledek,“ ohlédl se za končícím rokem
šéf TK PLUS Miroslav Černošek.
„Současně jsme ale museli absolvovat
některé zbytečné a někdy až absurdní

souboje především na půdě prostějovského zastupitelstva. Ale i to nás
posílilo,“ poznamenal Černošek.
Společnost jedné z největších marketingových společností v České
republice postupně připravuje všechny tradiční projekty, mezi něž patří
divadelní festival Aplaus, kulturní
a sportovní ankety spolupořádané
s Olomouckým krajem, tenisové
mistrovství světa družstev do 14 let
a pochopitelně také další ročník největšího domácího challengeru. „Není
vyloučeno, že se v příštím roce budeme podílet ještě na jedné akci. To
ovšem v případě, že by Česká republika získala pořadatelství olympijské
basketbalové kvalifikace. V roce 2018
bychom měli stát za mistrovstvím
Evropy v krasobruslení,“ prozradil výhled do budoucna Černošek.
V pomalejším tempu se připravuje
atletická Zlatá tretra. Důvodem je
nejasná situace ve světové atletice týkající se dopingových afér. „Některé
zákulisní informace hovoří o tom, že
nás čekají další nepříjemné překvapení. Proto jsme opatrní a počkáme,
jak vše dopadne,“ vysvětlil první muž
TK Plus.
Pod křídly sportovní společnosti
bojují pod vysokou sítí volejbalistky
VK Agel Prostějov, které opět v české
nejvyšší soutěži dominují v extralize,

v Lize mistryň ovšem zatím nezískaly
ani bod. „Je to realita. Nemáme špatný kádr, ale na ty nejlepší nestačíme.
Uvidíme, co přinesou příští měsíce.
Někdy v průběhu jara budeme jednat
generálním sponzorem klubu panem
Chrenkem. Budeme se bavit o našich
možnostech v evropských pohárech.
Doma ale chceme v každém případě
opět vyhrát všechny soutěže,“ prohlásil jednoznačně Petr Chytil, jednatel
TK PLUS a šéf správní rady prostějovského volejbalového klubu. „Současně chceme udržet naše kubánské
hráčky, především mladou Vargasovou. V tom máme stejný názor jako
kubánský volejbalový svaz. Myslím,
že z ní u nás vyroste jedna z nejlepších
hráček planety,“ odhaduje s potutelným úsměvem Chytil.
Na špičkové úrovni budou pokračovat tenisové projekty. „Chceme nadále usilovat v práci o naši talentovanou
mládež. Výchova nových reprezentantů je pro nás hodně důležitá. Děláme maximum a věřím, že o tenisovou
budoucnost nemusíme mít strach,“
přidala šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
Konkrétnější představení projektů
marketingové společnosti TK PLUS
najdete v tradičním speciálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který
letos vychází 8. února 2016.

sestavě byla kromě Kvitové, Šafářové a Plíškové také Tereza Smitková,
další členka TK Agrofert. „Zase jsme
tu mísu vyhrály a kanára si snad proto zasloužíme. Jsme výborný tým
s výborným kapitánem. Jen kvůli nám
asi přišel o pár vlasů,“ usmívala se při
předání ceny Kvitová, opora družstva.
Výsledky potěšily vedení prostějovského Agrofertu. „I tato anketa
ukázala, že to v Prostějově zkrátka
děláme dobře. Těším mě, že mezi
oceněnými byl také David Rikl ze
Sparty, která je s naším klubem propojená a jde podobnou cestou jako
náš klub,“ prohlásila Petra Černoš-

výsledky ankety ZLATÝ KANÁR 2015

ková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
Berdych mezi muži dostal všech 203
hlasů. Kvitová porazila se 140 hlasy
o osmaosmdesát finalistku Roland
Garros Lucii Šafářovou, Karolína
Plíšková obdržela jedenáct hlasů.
Fedcupový tým získal Zlatého kanára poprvé v historii. Výběr kapitána Petra Pály vybojoval v týmové
soutěži čtvrtý titul za posledních pět
let a obdržel za to v anketě nejvíce
hlasů. Jednotlivec nevyhrál počtvrté.
V letech 2009, 2012 a 2013 získal
prestižní ocenění úspěšný daviscupový tým.
(lv)

jak tipoval

Zlatý kanár 2015:

Fedcupový tým ČR
Nejlepší hráè:

Tomáš Berdych (TK Agrofert Prostějov)
Nejlepší hráèka:

Petra Kvitová (TK Agrofert Prostějov)
Postup na žebøíèku ATP:

Jiří Veselý (TK Agrofert Prostějov)
Postup na žebøíèku WTA:

Karolína Plíšková (TK Agrofert Prostějov)
Talent roku - chlapci:

David Rikl (TK Sparta Praha)
Talent roku - dívky:

Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha)
Deblista roku:

Lucie Šafářová (TK Agrofert Prostějov)
Tým roku:

Fedcupový tým ČR
(Kvitová, Šafářová, Karolína Plíšková, Strýcová,
Hradecká, Smitková, Allertová, kapitán Pála)
Nejlepší tenista na vozíèku:

Petr Utíkal (Centrum tenisu na vozíku, Brno)

Zlatý kanár 2015:
fedcupový tým ČR
Nejlepší hráè:
Tomáš Berdych
Nejlepší hráèka:
Petra Kvitová
Postup na žebøíèku ATP:
Adam Pavlásek
Postup na žebøíèku WTA:
Lucie Šafářová
Talent roku - chlapci:
David Rikl
Talent roku - dívky:
Markéta Vondroušová
Deblista roku:
Lucie Šafářová
Tým roku:
fedcupový tým ČR

15122211393

BYLI JSME
U TOHO

PŘEROV Hned pětice tenistů TK
Agrofert Prostějov uspěla v jednotlivých kategoriích ankety Zlatý kanár, která byla minulé úterý
vyhlášena v Přerově. Již pošesté
za sebou se nejlepšími hráči roku
stali Petra Kvitová a Tomáš Berdych. Jiří Veselý byl oceněný za
největší postup na žebříčku ATP,
deblistkou roku se stala Lucie Šafářová a v kategorii postup na žebříčku WTA dominovala Karolína
Plíšková.
Hned čtyři tenistky se navíc radovaly
i se zisku hlavní ceny. Zlatého kanára
totiž dostal fedcupový tým, v jehož

