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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Nepochopitelné kličkování je u konce. LHK Jestřábi Prostějov, spolek uznal neschopnost splácet
vlastní dluhy a skončil v insolvenci! Organizace, která v posledních sezónách provozovala hokejovou mládež,
se už v létě „přestěhovala“ do Brna. V současnosti dluží trenérům, Finančnímu úřadu či obchodům se sportovním zbožím. Své peníze ovšem chce také Olomoucký kraj, statutární město Prostějov, které na vedení spolku
kvůli porušení podmínek pro příjem dotace podalo trestní oznámení, se dosud se svým nárokem nepřipojilo.
Kdo však ano, tak to je bývalý předseda oddílu Michal Tomiga! Přestože právě on je považován za hlavního viníka
současného kritického stavu v prostějovském hokeji, chce po LHK spolek téměř čtyři miliony korun...
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RYCHLÝ

Skonèil v blázinci
Prostějov (mik) - Smyslů zbavený
muž, který předminulý týden vtrhl do podnikové prodejny likérky
v Dykově ulici v Prostějově a ničil
vše, co mu přišlo pod ruku, skončil
v péči lékařů. Chlapík, který policisty zdravil nacistickým hajlováním, byl převezen na psychiatrické
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. „Úplně se zbláznil, ruplo mu
v hlavě,“ uvedla pro Večerník jeho
příbuzná, která si nepřála být jmenována.

Zase na poslední
chvíli?
Prostějov (mik) - Už jen posledních pár týdnů mají Prostějované
na to, aby si vyměnili řidičské
průkazy vydané v roce 2007!
„Těm končí platnost, ale řidiči
se bohužel k výměně nemají.
K výměně v tuto chvíli zůstává
ještě neuvěřitelných 2 415 řidičských průkazů! Přitom naprosto
ideální je požádat si o výměnu
dva měsíce předem. Za expresní
vydání nového dokladu do pěti
dnů si musí každý připlatit pět set
korun,“ upozorňuje Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. Jak
je zřejmé, pětistovku si bude muset asi připlatit každý opozdilec.
V opačném případě z něho od
1. ledna 2018 bude chodec...
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Žena potřebuje muže stejně
jako ryba jízdní kolo,“ napsal americký spisovatel, dlouholetý manžel a trojnásobný
otec Stephen King. Obdobně by mělo platit, že ryby potřebují bicykly stejně jako ženy muže. Za této situace je skutečně s podivem, proč lidé místo do sklepa či do sběrny
hází staré bicykly do řeky. Rybám tím určitě
neprospějí...
Za této situace se nabízí jediné vysvětlení: kolo objevené na dně Hloučely patří
vodníkovi, který na něm jezdí stejně často
jako většina obyvatel našeho „hanáckého
Hanoje“. Jen místo cyklostezky u Hloučely
prostě využívá řeky samotné.

Spory mezi prostějovskými konšely a obyvateli vrahovického Sídliště
Svornosti dospěly do takového extrému, že na magistrátu upekli zásadní
pomstu. Nejenže se sídliště nebude
opravovat, což je trnem v oku zdejším
lidem, ale radní ho nechají naschvál
celé zbourat! Agentura Hóser se to dozvěděla pod podmínku mlčení, ale copak to jde o takové věci držet zobák?
„Nencháme se furt urážet, že jsme
něco zanedbali. Ti lidé rekonstrukci

     

tt1POEʏMÓtt
Káva zn. Maryša. „Maryšo! Udělej mi kafe a neotravuj...“ Také byste někdy svému protějšku do nápoje nejraději přimíchali trochu jedu? Hlavní hrdinka dramatu bratří Mrštíků tak po dlouhém váhání učinila. Svého nemilovaného manžela
Vávru otrávila otrušíkem. Geniální hra byla k vidění v prostějovském divadle.
ttÁUFSâtt
Pekelná výchova. „Hřích nabude nové a opravdové hrůzy v okamžiku, když
to začne vypadat, že se na něj přijde,“ upozornil spisovatel Mark Twain. Právě
to je zřejmě důvodem obav, které prožívají malí hříšníci při návštěvě Mikuláše,
anděla a zejména jeho čertovské družiny. Správný Mikuláš by neměl být pouze
o zasypávání našich ratolestí sladkostmi, ale zejména skvělou příležitostí pro
odstraňování jejich chybiček. Škoda jen, že dospělí se už čerta nebojí...
tt4UʭFEBtt
Host do domu, hůl do ruky. Hosta bychom neměli soudit podle toho, jaký
nám přinese dar, ale podle toho, kdy odejde... Na tohle pravidlo jaksi pozapomněla žena, která k sobě pozvala sedmatřicetiletého bezdomovce. Ten na návštěvu dorazil i se dvěma litry vína. K odchodu se však neměl a tak hostitelka
musela zavolat strážníky.
ttɇUWSUFLtt
Brusle „v rytme“. V České republice se údajně nejlépe bruslí v Lednici a nejhůře v Písku... Výborně se ovšem dá zabruslit i na veřejném kluzišti na prostějovském náměstí T. G. Masaryka. Konala se tu i první z celkem tří diskoték
na ledě.
tt1ÈUFLtt
Swing to nás baví, swing to je zdravý. „Tu sukni vysoukej, malá, a spoť se jak
myš. Hej, slyš, malá, skoč si jak myš. Ber kde ber, vypoť pro psinu plnej džber.
Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako thér...“ zpívala svého času Eva Pilarová. Tím vystihla podstatu tohoto veselého hudebního žánru zvaného swing.
Večer plný americké hudby v poklidnějším ražení jste mohli prožít v Němčicích nad Hanou.
tt4PCPUBtt
Čekání na návrat Chlapa z kríža. „Kríž a na kríži chlap má celkom fajn tvár.
Vráť už na zem sa vráť a svoj zákon bráň,“ vyzývá zpěvačka Szidi Tobias ve
své písni „Chlap z kríža“. Slovenská interpretka známá u nás i díky spolupráci
s textařem Michalem Horáčkem v adventním čase vystoupila v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem.
tt/FEʏMFtt
Poklona před zázrakem. Den na zázračné planetě jste mohli strávit, pokud jste
vyrazili do prostějovského kina Metro 70 na nádherně natočený dokument plný
dechberoucích záběrů. Tvůrci snímku Earth si nepochybně zaslouží obdiv, planeta Země pak neskonalou úctu.

rubriky
Večerníku




Pošta pro tebe přes Večerník. V minulém vydání jsme zveřejnili výzvu
České televize. Pořad Pošta pro tebe
vyhlásil pátrání po dvou lidech z Prostějovska. Stopy vedoucí k jednomu
z nich jsme díky naší čtenářce televizi
předali! Sháňka po Jaroslavu Ševčíkovi z Čech pod Kosířem tak dopadla
dobře.
 



Jako v brlohu bezdomovců! Bývalý
vedoucí kina Metro 70 v Prostějově
Ivan Čech zcela jistě není pořádkumilovný člověk. Před pár týdny byl
otevřen byt, který v kině dlouhá léta
obýval. A komisařům se zvedal žaludek při pohledu na svinčík, který tam
Čech zanechal. Oprava zdevastovaného bytu bude hodně drahá.
            
 !
    

Agentura  

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

letos slavíme jubileum...

rubriky

nechtěli, pan Čenda Totalita nám
vyhrožoval dokonce kriminálem.
Tak jsme začali opravovat jiná sídliště v Prostějově. To ve Vrahovicích
nepotřebujeme, vydáme demoliční
výměr a zbavíme se toho semeniště
věčných stěžovatelů,“ namíchl se
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišerák.
Ono to ale nepůjde tak lehce, magistrát bude muset zajistit současným
obyvatelům Sídliště Svornosti náhradní bydlení. „To nebude problém,
volná místa máme na ubytovnách
v ulici Marie Pujmanové, něco je
volného i v „parlamentu“ na Šárce.
Mazlit se s nikým nebudeme. Já jim
dám na nás podávat trestní oznáme-

KRIMI


Být okraden teď před Vánoci,
to je tedy pech! Oči pro pláč
nyní zbývají pětašedesátileté
ženě, na kterou si vyšlápl zatím neznámý pachatel poblíž
centra Prostějova. Ve chvíli,
kdy paní stála i se svým jízdním kolem u přechodu pro
chodce, přišla o své cennosti.

19 500
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2,4

    
ní,“ uvedl k nepříčetnosti napružený
náměstek Nikamnepospíchal.
Zprávu o chystané demolici se už
kupodivu dozvěděli i lidé z vrahovického sídliště. „To si můžou zkusit!
Přivážeme se řetězy k našim domům
a na bagry budeme házet granáty.
A na všechny náměstky na radnici
podávám trestní oznámení až do
Bruselu,“ zareagoval na dotaz Agentury Hóser místní aktivista Čenda
Totalita.
V příštích měsících se tak dá očekávat
válka mezi Vrahovicemi a Prostějovem. Lidé z příměstské čtvrti hodlají
na „hranicích“ s Prostějovem stavět
i barikády. „Za železničním přejezdem postavíme novou Vrahovickou

zeď, z Prostějova tudy neprojede ani
myš, natož bagr,“ dodal bojovně Čenda Totalita.
Jak Agentura Hóser ještě zjistila, za
snahou města srovnat Sídliště Svornosti se zemí stojí ještě něco jiného.
„Je pravda, že nás požádala sousední
fabrika Mrňava, že potřebuje velké parkoviště pro své zaměstnance.
Vyhovíme jim, místo sídliště bude
dvouhektarové asfaltové parkoviště,“
přiznal náměstek primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDFKFTNZÝMFOâ 
OJLUFSBLQSBWEJWâBڀSFEBLDF
7FʊFSOÓLVTFPEOʏKEJTUBODVKF

PÁTRÁNÍ

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

MARTIN BRITTA
Lapka se k dámě nepozorovaně přiblížil a odcizil jí plnou
nákupní tašku, kterou měla
uloženou v košíku na kole. Seniorku tím obral o peněženku
s hotovostí, mobilní telefon,
brýle, elektroniku a samozřejmě i doklady. Utrpěla tak škodu devatenáct a půl tisíce korun. Mrzuté...



se narodil 12. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 8. prosince
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči, hnědočerné vlasy a nosí plnovous.

ROMAN CRHA
se narodil 25. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 13. září
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 40 do 42 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé odbarvené vlasy.

Kam až to povede? Za krátký čas
to bude v Prostějově snad jako za
komunistů, kdy prostě na práci
„nebyli lidi“. Místní region opět
dosáhl rekordu v nezaměstnanosti, podíl lidí bez práce činí neuvěřitelné 2,4 procenta. Litujeme
firmy, které marně shánějí kvalifikované pracovníky...
 



 

JARMILA
POSPÍŠILOVÁ
Podkrovní sál Městské knihovny
v Prostějově byl o středečním podvečeru svědkem dalšího přírůstku
literární tvorby právničky a starostky Vincencova. Její osmnáctá kniha
v pořadí nese lehce pohádkový titul
Malovaná pýcha.
 



„NECHCE ZA TO NIC.
I DO PROSTĚJOVA
PŘIJEL ZA SVÉ!“
Primátorka Prostějova
Alena Rašková
takto reagovala na otázku,
co stojí městskou kasu
mediátor Vladimír Špidla
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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BINEC, ŠPÍNA, HUMUS!
NA VÁŠ NÁMÌT

  

 

   

V DEZOLÁTNÍM STAVU
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tak z toho je člověku opravdu na zvracení! Na
veřejnost pronikla fotodokumentace z přebírání bytu v kině
Metro70, který dlouhá léta obýval dřívější ředitel Ivan Čech.
Snímky obdržela i rada města, která zoufalý stav bytu projednávala. Zatím se ale nikdo nechce vyjádřit k tomu, jakým
způsobem bude nyní postupováno. Náklady na uvedení
bytové jednotky do původního stavu totiž podle informací
Večerníku přesáhly částku osmdesát tisíc korun! Na místě je
se ptát, kdo to zaplatí? Snad ne spoluobčané pana Čecha...

Na konci listopadu tohoto roku si
nová ředitelka prostějovského kina
Metro 70 přebírala do majetku tohoto kulturního zařízení byt, který
několik let obýval bývalý vedoucí
Ivan Čech. Hned po otevření dveří
se přítomní členové komise nestačili divit! Po celém bytě rozházené odpadky, mastné fleky na
stěnách, plíseň
všude, kam oko
dohlédlo, a za
řízení koupelny
 na
i kuchyňky to 
tálně zdevasto16
vané... Co teď?
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PROSTĚJOV Slzy, rozčilení a naprosté rozčarování. To přinesla vzájemná konfrontace před
Okresním soudem v Prostějově mezi Samirem
Halimim a starší ženou, kterou měl mladý Makedonec s tureckými kořeny okrást o bezmála
tři sta tisíc korun. „Známe se deset let! Nechápu, jak můžeš takhle lhát!“ nevěřila vlastním

uším seniorka, která kroutila hlavou nad výpovědí mladého muže. Ze soudní síně nakonec
psychicky vyčerpaná žena odcházela na pokraji
(mls)
kolapsu...

REPORTÁŽ ČTĚTE
NA STRANĚ 5
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerníku jsme zveřejnili výzvu České televize, kdy známý pořad Pošta
pro tebe vyhlásil pátrání po dvou lidech z Prostějovska. Stopy vedoucí
k jednomu z nich jsme díky naší čtenářce již předali na Kavčí hory!
„Jaroslav Ševčík z Čech pod Kosířem
dlouhá léta pracoval s mým manže-

lem, který byl rovněž řidič autobusu
prostějovské MHD. S ním a jeho
manželkou Lídou jsme byli velcí kamarádi a hodně toho spolu prožili.
Po odchodu do důchodu před zhruba dvaceti lety se oba odstěhovali do
Dětřichovic nedaleko Světlé Hory na
Bruntálsku. Mají dvě děti, jejich dcera
stále bydlí v Čechách pod Kosířem,“

zvěstovala Večerníku jedna z našich
čtenářek. Uvedené informace jsme
následně zaslali prostřednictvím
e-mailu na adresu:
postaprotebe@ceskatelevize.cz.
Na stejný e-mail se můžete obracet
i s informacemi o Miroslavu Zapletalovi, který se narodil 27. ledna 1940
(mls)
v Prostějově. Znáte ho?

Nemohla ho

DOSTAT     
z postele! S OLOMOUCKOU...
… A VE VELKÉM

STYLU!
REPORTÁŽ
NAJDETE
NA STRANĚ
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově to byla vždycky skvělá
parta, která dokázala táhnout za jednu flašku případně jeden podvazek, jak ostatně dokazuje snímek Večerníku ze sobotní derniéry v doposud tradičních prostorech v Olomoucké
ulici, které byly mladým divadelníkům domovem po celých třináct sezón. Příznivci kumštu
ale nemusí smutnit, o nový azyl pro tuto scénu je už postaráno...
(mls)

17040510389

PROSTĚJOV Velmi prekérní
„postelovou“ situaci řešili uplynulou středu strážníci městské
police.
„Hodinu po poledni jsme přijali
oznámení od ženy, která měla doma
svého přítele, a ten nechtěl z bytu
odejít. Hlídka na místě zjistila, že
bezdomovec přišel na návštěvu se
dvěma litry vína, které však údajně
sám zkonzumoval, aby poté ulehl
do postele a na výzvy k odchodu
nereagoval. Proto prý přivolala na
pomoc strážníky,“ popsala kuriózní případ Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci tak chlapíka vzbudili a vyzvali sami k opuštění bytu.
Sedmačtyřicetiletý muž uposlechl
a z místa odešel. „Ženě bylo doporučeno, aby si přítele při dalším
kontaktu k sobě do bytu nepouštěla, pokud si vyloženě nepřeje jeho
přítomnost,“ dodala Tereza Greplová.
(mik)
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PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

SK Prostějov 1913 je připraven
zaštítit i HOKEJOVÝ DOROST
PROSTĚJOV Loni v létě se vedle zavedeného LHK Jestřábi zrodil
konkurenční mládežnický projekt SK Prostějov 1913. Až do listopadu
loňského roku fungoval bez posvěcení svazových orgánů, následně byl
oficiálně přijat do Českého svazu ledního hokeje. Tehdy měl už registrováno devadesát dětí. U předsedy SK Prostějov 1913 Večerník zjišťoval, co se za uplynulý rok v klubu změnilo a jaké jsou aktuální cíle.
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VELKÝ KOSÍŘ Nic nového! Tak
jednoduše by se daly shrnout informace o stále zavřené rozhledně na
Kosíři. Stavba, která byla zprovozněna v roce 2013, pro veřejnost fungovala pouze dva a půl roku. Letos
v únoru byla kvůli bezpečnosti uzavřena. A jak se Večerníku aktuálně
podařilo zjistit, neotevře ani při oblíbeném Novoročním výšlapu, kdy
na Kosíř pravidelně míří tisíce lidí.
Důvodem je nestabilní schodiště, jehož opravy se i kvůli probíhajícímu
soudu stále odkládají.
„Máme obavy o rozhlednu, aby se
nezřítila stářím dřív, než bude zprovozněna!“ To je pouze jeden z velkého
množství podobných vzkazů, které lze
dohledat ve vrcholové knize na Kosíři.

Už dvacet let se o ni stará Klub českých
turistů ze Smržic. Zápisy se dosud nikdy netočily kolem jediného problému
jako letos. „Od otevření rozhledny to
s ní jde od desíti k pěti. Při našem putování po republice vystoupáme na desítky rozhleden, většina z nich je volně
přístupná. A i když mají často elegantní
dřevěný plášť, točité schody uvnitř jsou
ocelové se středovou osou. Už nás tato
ostuda prostějovského regionu docela
štve. A rozhodně nejsme sami,“ vyjádřil se předseda klubu Zdeněk Balcařík,
který vše dokládá nesčetnými zápisy
v již zmíněné vrcholové knize.
Na rozhledně se už bezmála rok
vůbec nic neděje. Jedinou změnou
k horšímu jsou díry v podlaze pod
jejím schodištěm. „Nejhorší je, jak

jsme zatím vůbec nezaregistrovali, že by
si někdo sypal popel na hlavu a přiznal,
že něco udělal špatně... Mrzí nás to o to
víc, že jsme jako příspěvková organizace stavbu rozhledny podpořili zakoupením schodu číslo dvaadvacet. Stálo
nás to deset tisíc korun. Obec Smržice
těchto schodů koupila dokonce pět,“
zkonstatoval neradostně Zdeněk Balcařík, kterému chybí podrobnější informace o dalším vývoji událostí.
Na ty se Večerník zeptal starostů
Mikroregionu Kosířsko, kteří mají
rozhlednu v gesci. Ti zhruba ještě
před půl rokem věřili, že se s opravami schodiště začne již během letošní
zimy. Vše ale komplikují probíhající
spory. Architekt Svatopluk Sládeček
už dříve navrhl, že opravu rozhledny

z jedné třetiny zaplatí on, z druhé třetiny zhotovitel a zbytek doplatí Mikroregion Kosířsko. To však jeho zástupci
odmítli s tím, že vše řádně zaplatili,
proto mají nárok na reklamaci. Celá
záležitost tedy uvázla na mrtvém bodě.
„S rozhlednou není nic nového. S opravami se zatím nezačalo a zřejmě budou
zahájeny až na jaře,“ reagoval lakonicky
starosta Olšan u Prostějova Milan Elfmark, který se stal jakýmsi tiskovým
mluvčím Mikroregionu Kosířsko. Nedávno přitom proběhla valná hromada
tohoto subjektu. „V podstatě z ní vyplynulo pouze to, že rozhledna zůstane zavřená i na Nový rok. V současné době
by bylo riskantní otevřít stavbu pro
veřejnost,“ uzavřel starosta Drahanovic
Ivo Richter.
(mls)

Bude Prostějov čelit držovické žalobě?
Na prostějovskou radnici se zřejmě hrne další žaloba. Už nějaký
čas naši sousedé z Držovic zkoumají loňské majetkové vyrovnání
v souvislosti s osamostatněním
této dříve příměstské části. A zastupitelé z Držovic se stále nemohou dopočítat. Jak už Večerník

před nějakým časem informoval,
Držovičtí se cítí ukřivděni a jsou
přesvědčeni, že se s nimi město nevyrovnalo správně.
„Naše pochybnosti podpořilo expertní stanovisko, které potvrdilo,
že Prostějov některé části majetku
do rozdělení vůbec nezahrnul a po-

chybnosti jsou i o poměrné části
finanční hotovosti,“ sdělila nám
Blanka Kolečkářová, starostka Držovic, která se rozhodla na město
Prostějov podat žalobu. Ta má být
zpracována do konce února 2008.
„V každém případě je ale vždy možnost sednout si společně ke stolu

a domluvit se. Pak bychom žalobu
vzali pochopitelně zpět,“ doplnila
starostka.
Součástí usnesení držovického zastupitelstva je i deklarace o tom, že
tento krok není aktem nepřátelství
vůči Prostějovu, ale snahou dojít
k objektivní pravdě. Zpráva o tomto

jak šel čas Prostějovem ...

Jungmannova ulice

kroku Držovických se poprvé objevila v úterý ve zpravodajství České
televize. „Snad nečekáte, že budu komentovat nějakou zprávu z televize?
Počkáme si až na oficiální písemné
stanovisko soudu,“ řekl Večerníku
o den později Miroslav Pišťák, místostarosta Prostějova. „Mně osobně
mrzí, že představitelé Prostějova
s námi ani jednou nezasedli ke stolu a nejednali s námi. Osobně jsem
starostu Tesaře navštívila, abych ho
ujistila, že nám nejde o vedení sporu, ale o čistou dohodu. Nebylo to
vůbec nic platné, vůbec se s námi
nikdo z radnice nebavil,“ posteskla si
Blanka Kolečkářová. „I z tohoto důvodu jsme sáhli po možnosti podat
žalobu na město Prostějov. Musíme
mít pocit, že jsme udělali vše pro
zájmy našich občanů,“ uzavřela starostka Držovic.
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky

Od těchto nepříjemností v sousedských vztazích uplynulo už
deset let, a v současnsti si na
porodní bolesti čerstvě samostatných Držovic možná už ani
nikdo nevzpomene. Když si ale
vrátíme čas, na prostějovské radnici dodnes některým běhá mráz
po zádech. Ukřivděné Držovice
v jednu chvíli totiž dokonce požadovaly enormní sumu osmdesát
milionů korun, jako částku za
konečné majetkové vyrovnání.
Celá záležitost dospěla skutečně
k soudu, který nároky sousedů
z Držovic několikrát odročil. Nakonec naštěstí došlo k dohodě,
která se mezi sousedy sluší a patří.
Zajímavá je skutečnost, že se Držovičtí ještě v čele s Blankou Kolečkářovou nakonec spokojili se
sumou, kterou od začátku sporu
Prostějov nabízel, a sice se třemi
miliony korun. Jak málo tedy stačilo k urovnání sporů...
(mik)
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Koňak mu vytrhl
Předminulou sobotu 2. prosince
v odpoledních hodinách bylo přijato na lince 156 oznámení o drobné
krádeži v obchodním domě v centru
města. Strážníci na místě zjistili, že
neznámý muž se v obchodě pokusil
odcizit lahev alkoholu v hodnotě
1 099 korun. Za pokladní zónou
byl prodavačkou vyzván k zastavení a zaplacení zboží. Na výzvu však
nereagoval a snažil se z místa odejít.
Při tom se podařilo pracovníkovi
ochranky dotyčnému koňak z ruky
vytrhnout. Ten utekl ven, kde nasedl do vozidla taxi, které s ním odjelo. Z důvodu spáchání přestupku
neznámým pachatelem strážníci na
místo přivolali Policii ČR. Veškeré
poznatky byly předány policistům,
kteří následně muže podezřelého
z pokusu krádeže vypátrali.

#!   

Matku zavřelo na balkóně!

Během čtyř hodin v pátek 1. prosince
asistovali strážníci dvakrát hasičům
při otevírání bytu. První událost se
odehrála před půl šestou večer, kdy
dítě nešťastnou náhodou zavřelo
matku na balkóně. Druhá pak za za
necelé čtyři hodiny. Jednalo se o otevření bytu, ve kterém se nacházela
zraněná žena. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba,
načež pětaosmdesátiletá seniorka
byla převezena sanitkou do nemocnice na vyšetření. Byt si zajistila dcera
zraněné, která se dostavila na místo.

Zadržený puberťák
V odpoledních hodinách ve čtvrtek
7. prosince při kontrolní činnosti
bytového domu na sídlišti Hloučela
si strážníci okrskové služby povšimli
mladíka, o kterém z místní znalosti
věděli, že se jedná o osobu v pátrání
Policie ČR. Přes operační středisko
městské policie bylo pátrání potvrzeno. Patnáctiletý hoch byl předveden
na obvodní oddělení PČR, kde byl
předán k dalším úkonům. Donucovací prostředky užity nebyly, mladík
nekladl při předvedení žádný odpor.

Dobrosrdečnáokradena!
Půjčovat věci cizí osobě se nevyplácí.
O tom se v sobotu 2. prosince přesvědčila čtyřiačtyřicetiletá žena, kterou
v nočních hodinách na ulici požádal
neznámý mladík o zapůjčení tabletu. Z přístroje si chtěl údajně zavolat.
Jakmile žena dala věc z ruky, mladý muž
neváhal a utekl i s tabletem. Dotyčná
celou událost ihned nahlásila na linku
156. Strážníci za přítomnosti poškozené provedli kontrolu lokality útěku
pachatele. Toho se vypátrat nepodařilo.
K sepsání oznámení na neznámého
pachatele byla žena převezena na služebnu Policie ČR. Policisté si celou záležitost převzali k dalšímu šetření.

Nebylopilý,aleopatrný
Před půl desátou dopoledne v úterý
5. prosince bylo přijato oznámení
o opilém řidiči Avie, který jede směrem z Bedihoště do Prostějova. Na
místo byla vyslána hlídka. Řidič Avie
byl zastaven a vyzván k provedení
dechové zkoušky. Ta požití alkoholu nepotvrdila, byla negativní. Svou
pomalou jízdu zdůvodnil muž tak,
že převáží nádoby s olejem a kvůli
tomu jede velmi opatrně. Protiprávní
jednání v tomto případě samozřejmě
zjištěno nebylo.

letos slavíme jubileum...

krimi

5

FEŤÁKA V AUTĚ HONILI POLICISTÉ
Z OLOMOUCKÉ ULICE AŽ K ŽEŠOVU
PROSTĚJOV Potkat se s takovým magorem na silnici, není pro žádného slušného řidiče vůbec bezpečné. S naprosto zfetovaným mladíkem za volantem Fordu měli co dočinění policisté předminulý čtvrtek.
Šofér na výzvu k běžné kontrole vozidla v Olomoucké ulici nezastavil
a s policisty se honil přes celé město. Muži zákona jej dopadli až v jižní
části Prostějova, kde zdrogovaný chlapík havaroval.

Michal KADLEC
„Ve čtvrtek třicátého listopadu hodinu
po půlnoci v Olomoucké ulici se policisté předepsaným způsobem pokusili
zastavit a zkontrolovat osobní automobil značky Ford a jeho řidiče. Ten
však pokyn k zastavení nerespektoval
a naopak se zvýšenou rychlostí pokusil
z místa ujet. Policisté ujíždějící vozidlo
pronásledovali prostějovskými ulicemi,“ informoval o události František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Při odbočování z ulice Slezské do
Dolní řidič pronásledovaného automobilu nezvládl řízení a havaroval do zábradlí podél komunikace,
přesto pokračoval v jízdě na dálnici
D46 ve směru na Vyškov. Na exitu
Prostějov Jih pak sjel z dálnice a zastavil poblíž čerpací stanice. Tam
vozidlo ponechal a z místa se poku-

Za dvě rostliny konopí. .
PROSTĚJOV Zákon je v tomto nemilosrdný. Mladík z Prostějovska
na zahrádce domku vypěstoval dvě rostliny konopí. Přestože získanou marihuanu používal čistě pro svoji potřebu, hrozí mu nyní
pětiletý kriminál!
„Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinili prostějovští kriminalisté třiadvacetiletého muže. Tohoto skutku se měl obviněný dopustit tím, že na zahradě
rodinného domu v obci na Prostějovsku v době od března do září tohoto
roku z na internetu zakoupených semen vypěstoval dvě rostliny konopí.
Následně tyto rostliny usušil a připravil z nich toxikomansky využitelnou
hmotu. Tu měl podle svých slov pro vlastní potřebu,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. „V případě odsouzení mu za uvedený
přečin hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ dodal mluvčí
prostějovských strážců zákona.
(mik)
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Pivnici vykradl
recidivista z Pøerova
PROSTĚJOV Pivnici poblíž centra
Prostějova vykradl nepolepšitelný
přespolní zloděj! Chlapík z Přerova
už za podobné krádeže seděl v kriminále, teď mu hrozí další pobyte
za mřížemi, když hospodského připravil o alkohol i cigarety. Ovšem
po chuti mu byl také medovník...
„Třetího března letošního roku krátce
po půlnoci došlo ke vloupání do jedné
z prostějovských pivnic. Pachatel do
objektu vnikl po násilném překonání
vstupních dveří, následně zde odcizil
dvě lahve alkoholu, pětašedesát krabiček cigaret, medovník a svazek klíčů.
Vzniklou škodu majitel provozovny

vyčíslil na více než sedm tisíc korun.
Provedeným prověřováním se jako
pachatele podařilo ustanovit sedmadvacetiletého muže z Přerova. V úterý
pátého prosince si pak podezřelý od
kriminalistů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Protože
byl obviněný v posledních třech letech
pro obdobnou trestnou činnost již
pravomocně odsouzen, hrozí mu za
toto jednání trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta,“ dodal Kořínek.
(mik)
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SAMIR HALIMI VZAL SENIORCE PENÍZE
Z BYTU V DOBĚ, KDY BYLA V NEMOCNICI...
➢

PROSTĚJOV Problémy bývalých majitelů cukrárny AIDA
rozhodně nekončí. Přestože cukrárna už na začátku letošního
roku zavřela, její někdejší provozovatelé stále dluží, kam se podívají. Vše vyvrcholilo minulé úterý u prostějovského soudu,
kde byl obžalovaný Samir Halimi, syn jednoho z majitelů kdysi
oblíbeného podniku ve městě. Večerník byl jednání přítomen.

ze strany 3

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Mladý muž čelí obžalobě, že pod
smyšlenou záminkou vymámil ze
starší paní klíče od jejího bytu v domě
s pečovatelskou službou v Polišenské-

ho ulici. Učinil tak v době, kdy byla
třisedmdestáiletá seniorka dlouhodobě hospitalizovaná v nemocnici.
Když se pak vrátila domů, zjistila, že
v bytě chybí bezmála tři sta tisíc korun, které právě kvůli hospitalizaci nestihla uložit na vkladní knížku. Proto
hned zavolala na policii. Podezřelého
i vzhledem k jeho dřívějším lapáliím
nebylo těžké určit. „Znám se s ním
i s celou jeho rodinou už deset let.


Okradena u přechodu

#!   

sil utéct. Po přibližně sto padesáti
metrech byl však policisty dostižen
a zadržen,“ popsal velkou honičku
s podezřelým mužem Kořínek.
Po negativní dechové zkoušce
provedli policisté u čtyřiadvacetiletého muže také orientační test
na přítomnost jiných návykových
látek. „Ten byl pozitivní na látky amphetamin, metamphetamin a extázi.
S výsledkem testu muž souhlasil a přiznal užití drogy zvané pervitin před
dvěma dny. Dalším šetřením policisté
zjistili, že řidič má od března minulého roku na dobu tří let soudně vysloven zákaz řízení všech motorových
vozidel,“ vypočítal hříchy mladíka
tiskový mluvčí prostějovské policie.
Poškozením zábradlí v Dolní ulici HA  #    I. 20.  .   0 
$ %&
muž způsobil škodu vyčíslenou      )   K   !
do dvou tisíc korun. Škoda na vozidle byla předběžně stanovena nání podezřelý z několika přestupků v případě prokázání viny a odsouzení
na dvacet tisíc korun. Ke zranění a přečinu maření výkonu úředního hrozí trest odnětí svobody až na dvě
osob nedošlo. „Muž je pro své jed- rozhodnutí a vykázání. Za ten mu léta,“ doplnil František Kořínek.
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o „půjčku“. „Říkal jsem jí, že peníze potřebuji na svatbu své sestry, a ona řekla, že mi
je tedy půjčí. O žádné vodě nepadlo ani
slovo,“ tvrdil nepříliš přesvědčivě Samir
Halimi. Jeho výpověď u poškozené navíc
vzbudila silné emotivní reakce. „Aspoň
nelži, nechápu, jak můžeš takhle lhát!“
hořekovala stará paní. Přestože celou
konfrontaci silně prožívala, byla si stále
schopna velmi dobře vybavit, jak šly
všechny události po sobě. „Jeho otec mě
nedávno prosil, abych změnila výpověď.
Jinak hrozí, že jeho jediného syna zavřou.
Sliboval mi svatosvatě, že mi je do Vánoc
určitě vrátí. Tak jsem zvědavá...,“ dodala
Vrátí peníze do Vánoc?
poškozená.
Obžalovaný nepopíral, že by finance ze Zda se tak i stane, to se uvidí již při dalšuplíku v bytě poškozené vzal. Stále však ším hlavním líčení, jednání totiž bylo
tvrdil, že se nejednalo o krádež, ale pouze odročeno na 15. ledna.

V minulosti jsem jim půjčila víc než
milion korun, půl milionu mi stále
ještě dluží. A teď mi navíc ukradl
další peníze! V době, kdy jsem byla
v nemocnici, jsme byli v kontaktu,
navštěvoval mě a občas mi i něco donesl. Říkal mi také, že mu volali z ´byťáku´, prý nám může unikat voda
a potřebuje tak klíče, aby stav zkontroloval. Divila jsem se tomu, ale když
to neustále opakoval, tak jsem mu klíče dala,“ popsala poškozená, která po
návratu z nemocnice domů zjistila, že
byla prachsprostě okradena.

Minulé pondělí 4. prosince v odpoledních hodinách ukradl neznámý
pachatel pětašedesátileté ženě nákupní tašku z košíku připevněného
na kole, když stála chvilku u přechodu pro chodce poblíž centra
Prostějova. V tašce měla poškozená
mobilní telefon, multifokální brýle,
tři USB flash disky, doklady a peněženku s finanční hotovostí 1 800
korun a platební kartou. Neznámý
lapka způsobil okradené ženě celkovou škodu 19 500 korun.

Obral i družstevnice
V noci ze středy 6. na čtvrtek 7. prosince vnikl dosud nezjištěný pachatel do haly zemědělského družstva
v Prostějově. Do objektu pachatel
vnikl po poškození plechové stěny,
načež ze dvou zaparkovaných traktorů odčerpal celkem 130 litrů motorové nafty a z ženské šatny odcizil
čtyři kusy vysoušečů obuvi, dámské
gumové holínky, dva ručníky a pět
kusů krému na ruce. Zemědělské
společnosti tímto jednáním způsobil škodu vyčíslenou na bezmála
sedm tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za ten
pachateli v případě dopadení hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Feťák si půjčil vůz
Dne 9. listopadu tohoto roku kontrolovali policisté v Jezdecké ulici
osobní automobil typu Škoda Octavia a jeho devětadvacetiletého řidiče. Při kontrole zjistili, že muž má
vysloven platný zákaz řízení všech
motorových vozidel. Provedená orientační zkouška na přítomnost jiných
návykových látek ukázala přítomnost
látek marihuany a pervitinu. S výsledkem zkoušky však šofér nesouhlasil
a užití takových látek popřel. Přesto
odmítl podrobit se odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění. Z toho důvodu je podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním
provozu, za který mu hrozí pokuta od
25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na
dobu od jednoho roku do dvou let.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo, které užil k jízdě, patří jeho otci
a sám řidič se jej zmocnil neoprávněně bez svolení.

Ochranka je „vyhmátla“
V noci z pondělí 4. na úterý 5. prosince se dosud nezjištění pachatelé vloupali do rodinného domu v severní
části města Prostějova. Po násilném
překonání vstupních dveří vnikli do
suterénu, kde odcizili dva golfové vozíky značky Motocaddy s elektrickým
pohonem a dvěma sadami golfové
výbavy. V domě si vzali také klíče od
nedaleké garáže a automobilu značky
Audi. Po vniknutí do ní však již nic
neodcizili, protože je vyrušil majitel
a pracovníci bezpečnostní agentury.
Výše způsobené škody byla předběžně vyčíslena na bezmála sto padesát
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže.

děti, pejsci

)*  $ !+,

--$ !+,

shopy, které se jim určitě budou hodit v budoucím životě,“ poznamenala Petra Režná z Nadačního fondu Albert.
Jaká byla atmosféra přímo v Dětském domově v Prostějově? Hned
na první pohled bylo poznat, že se děti na to, jak budou společně s vychovateli tvořit malá dílka, která budou později nabízet na vánočních
obchůdcích, těší celý rok. „Prodejem se učí nové sociální dovednosti,
které později uplatní ve svém dalším životě. Všichni mají radost,
když je zákazník pochválí a výrobek si koupí. V letošním roce jsme
k proškolení využili videoprezentace, které nám nabídl Nadační fond
Albert. Jsou určitě vhodnější formou, než ta klasická, přičemž školení
a následné tvorby výrobků se zúčastnila přibližně polovina dětí
z našeho domova. A všichni se už těší na prodejní trhy,“ poznamenal
Vladimír Brablec, ředitel Dětského domova Prostějov.
Děti budou v prodejně Albert v Prostějově prodávat jako již
tradičně výrobky z keramiky, přírodních materiálů jako je pedig
nebo dřevo. „V letošním roce nabídneme také spoustu voňavých
výrobků a drobností, kterými potěšíte své blízké ve vánočním čase.
Novinkou budou ručně malované obrázky tvořené různými výtvarnými technikami,“ navnadil příchozí Brablec.
Nákupem dekorací podpoříte děti z Dětského domova
v Prostějově. Výtěžek z prodeje bude použit na další kreativní
tvoření, popřípadě na zájmovou činnost dětí v DD.
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PROSTĚJOV Dětský domov z Prostějova
se zapojil do unikátního charitativního projektu Obchůdky s Albertem, který během
adventu probíhá v mnoha regionech České
republiky. Cílem akce, kterou organizuje
Nadační fond Albert, je představit dětem
ze sociálně ohroženého prostředí svět obchodování hravou formou. Vánoční dekorace a dárky, které děti vyráběly během celého
roku, můžete zakoupit 15. a 16. prosince
v prostějovské prodejně supermarketu Albert v Plumlovské ulici.
„Děti měly šanci si během roku vyzkoušet
všechny fáze obchodování, od vymýšlení
a tvoření až po samotný prodej. Na vlastní kůži
tak poznaly svět byznysu skrze zajímavé work-
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Mikulášská nadílka potěšila v Nemocnici Prostějov malé pacienty na dětském oddělení i seniory ležící na oddělení LDN. V převlecích za
Mikuláše, čerta a anděla připravili pacientům rozptýlení dobrovolníci z řad studentů Střední zdravotnické školy Prostějov.
Děti dostaly od mikulášské
družiny adventní kalendáře
a perník, které jim věnoval hokejový klub Jestřábi Prostějov.
I studenti Střední zdravotnické
školy měli pro děti připravené
překvapení v podobě zdobených perníčků a balíčků s ovocem a navštívit a obdarovat
nezapomněli ani na seniory na
oddělení LDN.
Mikulášského překvapení a dárečků se minulé úterý v prostějovské nemocnici dočkali i ti úplně
nejmenší pacienti z řad novorozenců, které obdarovalo občanské
sdružení Nedoklubko pletenými
dečkami a chobotničkami.

223  : 

-3 ?  ( @:@  "8

Filip KROUTIL
3. 12. 2017 51 cm 3,65 kg
Prostějov
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Z NEMOCNICE ...

Kristýna KOČÍŘOVÁ
28. 11. 2017 49 cm 2,70 kg
Prostějov

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

BLAHOPØEJEME!!!

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

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

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!

Patrik DOSTÁL
4. 12. 2017 51 cm 4,05 kg
Lešany

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì
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Jakub Čech však tento postup „udal“,
primátorku Raškovou nazvala „malým Babišem“ a veřejně mluvil o podvodu. Celou záležitost projednával
správní orgán Městského úřadu v Litovli. „Ten došel k závěru, že ze strany
Rady statutárního města Prostějova
k žádnému pochybení nedošlo! Celou
záležitost nakonec řešilo také Ministerstvo vnitra České republiky, které nám
po prošetření písemně oznámilo, že
město Prostějov v doplnění zápisů zvolilo správný postup. Tím se distancujeme
a ohrazujeme se proti lživým tvrzením
pana Jakuba Čecha a jeho chování budeme řešit,“ dodala rázně Hemerková.
K celé kauze se na tiskové konferenci
vyjádřila i samotná primátorka. „Když
při jednání rady přišel na řadu bod s pronájmem prostor pro naši školu, zcela
zřetelně jsem řekla, že jsem ve střetu
zájmů a opustila jsem jednací místnost.



 

´malým Babišem´, čímž mě rovněž výrazně dehonestoval v očích veřejnosti,“
řekla Alena Rašková.
Trestním oznámením se bude podle informací Večerníku zabývat Policie ČR,
která už prošetřuje více žalob na Jakuba
Čecha. Ten si ovšem i nadále stojí za svými názory. „V přestupkovém řízení nelze
uplatňovat odškodné za nemajetkovou
újmu, to by paní primátorka, nebo aspoň její advokát mohli vědět a nedělat si
tak ostudu po celé republice. Její trestní
oznámení je zcela irelevantní. Město zfalšovalo zápis z jednání rady, což nepopírá
ani primátorka, jen to nazývá doplněním.
Nemůžou mě trestat za to, že jsem čerpal
z dokumentu, který primátorka sama podepsala,“ odpověděl na dotaz Večerníku
Jakub Čech. „Snad moje vyjádření není
příliš dlouhé a budete ho moci ve vašem
antisemitském periodiku celé ocitovat,“
přidal na závěr nejapnou poznámku.

zjistili jsme

PROSTĚJOV Magistrát statutárního
města Prostějov má zaplatit pokutu
dvacet tisíc korun. V jednom z vydání
Prostějovských radničních listů totiž
jako vydavatel otisklo v tomto měsíčníku článek, v němž zástupci Občanské demokratické strany a zastupitelé
města Tomáš Blumenstein s Miladou
Sokolovu zvou občany k volbám.
Tím byl podle příslušného úřadu spáchán přestupek, neboť v radničním
periodiku nesmí být nic, co by jen zavánělo politickou kampaní...
„Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických

bu,“ zareagovala hbitě primátorka Rašková. Jak dodala, pokuta bude zaplacena
s tím, že v případě úspěchu při správní
žalobě bude vymáhána zpět.
Proti tomu, že by byl článkem v Prostějovských radničních listech spáchán
přestupek, protestují také občanští demokraté. „Nemohu pochopit, že to někdo mohl označit za něco protiprávního.
Je to naprosto zcestné. Já jsem pouze
s kolegou Blumensteinem v písemném
prohlášení pozvala všechny občany
k volbám, za nikoho jsme neorodovali,
nikde v článku nestálo, že by lidé měli
volit ODS,“ sdělila exkluzivně Večerníku

Milada Sokolová. Na otázku, zda reakci
primátorky považuje za vhodnou, přitakala. „Podání správní žaloby je správné.
Město se tak jasně dozví, co může zveřejňovat a co ne.“
Zajímavé v této souvislosti je, že
ve stejném vydání Prostějovských
radničních listů ze září tohoto roku
je pozvánka krajského lídra KDU-ČSL Mariana Jurečky na koncert,
který lidovci jednoznačně pořádali
v rámci předvolební kampaně. Tento inzerát ale žádný úřad neřešil,
respektive lidovce nikdo neudal...
(mik)

podařilo přivézt velkorozměrný obraz
Alfonse Muchy. Manipulace s ním i jeho
samotný převoz specializovaným vozem
byl velice komplikovaný proces. Myslela
jsem si dokonce, že se to nepodaří. Nesmírně mě těší také dva obrazy od Preislera korespondující s jeho dílem, které
tady máme již dlouho. Pozorný návštěvník si všimne stejných barev a podobných motivů na všech třech kouscích.
(úsměv) Je zde rovněž spousta dalších
autorů, které mám osobně velmi ráda.
Třeba Antonín Hudeček, který zajímavě pracuje s postavami žen. Vůbec ženy
obecně jsou v secesi strašně důležité,
dostávají úplně jinou úlohu, což je markantně vidět i na zde vystavených plakátech. Osobně mám secesi strašně ráda.
V podstatě jsem výstavu dostala jako
dárek. (smích) Je to samozřejmě projekt,
který byl vybrán pro tento rok, protože
Národní dům slaví 110 let.“
 Které z děl bylo nejtěžší získat?
„Jeden z obrazů Alfonse Muchy, o němž
jsem mluvila. Ne, že by nám ho nechtěli
půjčit, ale spíš bylo možné, že by mohl
být tento obraz při převozu porušen.
Dveřmi samozřejmě neprošel, takže
jsme ho museli pomocí lan vytahovat až
do druhého patra skrze okno. Ale manipulačně se to nakonec zmáklo. Kromě
toho jsem měla strach, že nám některé
obrazy ani nepůjčí. Konkrétně se jedná

o dva velké Preislery vystavené na chodbě muzea. Letos si totiž měli Číňani
půjčovat Slovanskou epopej, která patří
Galerii hlavního města Prahy stejně tak
jako tito dva Preisleři. Ovšem nakonec
se vlády nedomluvily a epopej do Číny
nešla. Měli však už naplánovaný projekt,
takže se snažili získat jiné věci a z Galerie hlavního města vybrali spoustu věcí,
o něž jsem měla původně zájem. A měla
jsem proto obavu, že budou ohrožena
i tato dvě plátna, o něž jsem hodně stála.
No a nakonec jsou tady. Nenechala jsem
se odbýt!“ (smích)
 Na jakou z výstav v prostějovském
muzeu jste nejvíce pyšná?
„Z hlediska osobních pocitů jsem nejvíce hrdá na tuto výstavu secesního umění, protože mám tohle období skutečně
velice ráda. Z hlediska významných galerijních projektů si nejvíce cením výstavy s názvem Pocta kubismu, která proběhla už před mnoha lety a představila
ty největší kubistické umělce. A strašně
pocitově příjemná byla také výstava
Josefa Lady s těmi úžasnými zimními
náladami tady ve všech sálech, kdy tady
pořád bylo plno, a mohli jsme vidět rozjásané oči především dětí.“
 Co za výstavy chystáte na příští
rok?
„V příštím roce určitě budou dvě velké
výstavy. Jedna k pětistému výročí Sta-
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rorežné. Protože prostějovská palírna,
na niž jsme si už tak zvykli a stala se naší
součástí, je nejstarší palírnou v České
republice. Takže není možné, abychom
k tomuto výročí neudělali výstavu.
(úsměv) A myslím si, že to bude Prostějovany hodně zajímat. Druhou větší
akcí bude výstava Tomáše Bíma, který
je spjatý s prostějovským tenisem. Už
mnoho let pro zdejší klub kreslí plakáty
pro jejich utkání. Na závěr roku uvažujeme o Bohumilu Kubištovi, který má výročí a je označován za malíře, jenž se již
kubistou narodil. Jde o kubistické umění
mezi sběrateli a zájemci o umění velice
vyhledávané. Ve zbylých dvou výstavách
uvažujeme o Saudkovi, ale to ještě není
jisté, jestli se podaří.“
Celý rozhovor si můžete
už teď přečíst na
www.vecernikpv.cz
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 Podle čeho jste na tuto výstavu
díla vybírala?
„Chtěla jsem, aby byla kvalitní, proto
jsem se zaměřila na nejdůležitější jména.
Jsem moc ráda za to, že se nám podařilo vypůjčit Plesingerovou, její obrazy se
mně osobně moc líbí. Je to tady navíc
jediná malířka, jinak jsou tady zastoupeni muži. Po všech komplikacích se

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Magistrátu tedy byla udělena správní
pokuta ve výši dvacet tisíc korun a na
náhradě nákladů řízení je dále povinno zaplatit částku ve výši jeden tisíc
korun. Proti tomuto rozhodnutí není
možný žádný řádný opravný prostředek. Lze se mu bránit pouze správní
žalobou ke Krajskému soudu v Brně.
„S ohledem na skutečnost, že se jedná
o zcela novou skutkovou podstatu přestupku, považujeme za nutné obrátit se
na soud tak, aby bylo najisto postavené,
zda jednání, které Úřad považuje za přestupek, skutečně přestupkem je, či nikoliv.
Z tohoto důvodu podáváme správní žalo-
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PROSTĚIOV Předminulý čtvrtek
proběhla v prostějovském Muzeu a galerii vernisáž výstavy Umění secese.
Veřejnosti byla představena díla nejznámějších umělců, jako jsou Alfons
Mucha, Max Švabinský či Jan Preisler.
V těchto dnech až do 4. února příštího
roku se tak všem naskýtá jedinečná
příležitost vidět i plastiky či něco málo
z užitého umění. Kurátorka výstavy
Kamila Husaříková se následně stala dalším respondentem Večerníku
v rámci našeho pravidelného seriálu,
konkrétně její třetí rundy, která je věnována osobnostem z kulturní a společenské sféry.

4 otázky
pro ...

NA ROVINU:

hnutí bylo našemu magistrátu doručeno
oznámení o zahájení řízení o přestupku.
Město se podle názoru Úřadu mělo dopustit přestupku tím, že v rozporu se Zákonem o volbách do Parlamentu České
republiky umožnilo v Prostějovských
radničních listech zveřejnění písemného
vyjádření k probíhající volební kampani
do Poslanecké sněmovny Miladě Sokolové a Tomáši Blumensteinovi za klub
ODS. Toto vyjádření mělo naplňovat
znaky volební kampaně,“ oznámila na
čtvrteční tiskové konferenci rady města
Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova.

„Neuznáváme to, podáváme správní žalobu,“ velí k protiútoku primátorka
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Vše souvisí s červnovým zasedáním
rady města. Prostějovští konšelé tehdy
projednávali pronájem prostor v budově
Společenského domu pro Střední školu automobilní Prostějov. A jak známo,
toto soukromé zařízení vlastní společně
se svým manželem primátorka Alena
Rašková. Radní nakonec bod programu
schválili, ovšem bez účasti první dámy,
která místnost opustila. Aktivista Jakub
Čech však tento proces začal vehement-

Michal Kadlec

ně kritizovat s tím, že primátorka v rozporu se zákonem střet zájmu předem
neohlásila. Mladý student pak nevybíravými výroky napadl rovněž fakt, že
zápis z jednání rady byl třikrát upravován. Podle něj tak byl úřední dokument
falšován!
„Žádné dokumenty jsme nefalšovali.
Proti tvrzení aktivisty Čecha se celá
rada města důrazně ohrazuje. Už v tom
prvním zápise bylo jasně a zřetelně
uvedeno, že primátorka se před hlasováním z jednací místnosti vzdálila
a nehlasovala. Nebyla tam však zmínka
o skutečnosti, že před svým odchodem
jasně oznámila, že je v tomto případě ve
střetu zájmu. Na to jsme byli upozorněni, a proto tato věc byla později do zápisu doplněna,“ uvedla na čtvrteční tiskové
konferenci rady města Ivana Hemerková (PéVéčko), náměstkyně primátorky
statutárního města Prostějov.

A od samého začátku bylo už v tom
prvním zápise napsáno, že jsem před
hlasováním odešla! Vůbec nerozumím
tomu, proč si pan Čech tyto záležitosti
neověřil předtím, než mě i celou radu
města začal dehonestovat a udávat nadřízeným orgánům. Chtěla bych studentovi odpovědět na jeho hanlivé výroky
tím, že já osobně zásadně nelžu, zásadně
nekradu a chovám se slušně. Nesla jsem
kvůli jeho udání na žádost vyšetřovatelů
na policii sto devadesát stránek dokumentu, ve kterém je zdokumentováno,
jak hanlivě se Jakub Čech vyjadřuje
o vedení města. Nyní přicházím já s tím,
že na Jakuba Čecha podávám za celou
radu města trestní oznámení a požaduji
v něm i finanční odškodnění padesát
tisíc korun. Po jeho atacích jsem totiž
obdržela desítky e-mailů s výhružnými
texty, byla jsem urážena a pomlouvána. Samotný Jakub Čech mě nazval

„Nic jsme nefalšovali,“
zastává se první dámy
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PROSTĚJOV Nejenom aktivista
Jakub Čech mává na všechny strany
udáními a žalobami. Nyní se další
trestní oznámení sneslo i na jeho
hlavu. Trpělivost došla primátorce
Prostějova Aleně Raškové, která za
celou radu města podala na studenta
Obchodní akademie v Prostějově žalobu. Důvod? Hanlivé komentáře!

PROSTĚJOV Takzvanou „stošestku“, neboli zákon o svobodném přístupu k informacím, se občané naučili využívat. Bohužel někteří rovněž
zneužívat. A nejde pouze o řadové občany, ale mnohdy i o členy zastupitelstva, kteří nežádají pouze o informace nutné k výkonu svého mandátu.
Vedení města se tedy rozhodlo vzhledem k přetíženosti úředníků stávající
poplatky zvýšit!
„Zaměstnanci magistrátu jsou čím dál více zahlcováni nejen oprávněnými,
ale i takzvaně šikanózními dotazy. Mnohdy se také nejedná o jeden dotaz, ale
o více otázek v jedné žádosti. Množí se také případy, kdy jsou žadatelé nespokojeni s poskytnutou informací, či jim jejich žádost byla částečně odmítnuta,
a proto se častěji než v minulosti odvolávají nebo podávají stížnost. Úředníci
pak v mnoha případech nemají čas na svou vlastní práci a tráví hodiny vyhledáváním požadovaných informací, mnohdy i několik let zpětně...,“ vysvětlila
Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějov. Neznamená to ovšem, že by úřad tyto informace tazatelům poskytovat nechtěl.
Rada města proto schválila od 1. ledna. 2018 aktualizaci výše nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a výši nákladů podle § 82 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ceny za laminování
dokumentů na Magistrátu města Prostějova. „Jedná se konkrétně o případy mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. Zde byla nově stanovena sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání ve výši 244 korun, která je určena
na základě skutečných platových nákladů a osobních nákladů města Prostějova.
Dříve tato sazba byla ve výši 220 korun,“ upřesnila primátorka Rašková. (tok)

ci vozovky i chodníků v Plumlovské
ulici. Celkové stavební investice roku
2018 budou činit rekordních 299
350 000 korun,“ spočítal Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky Prostějova.
Okolo jednotlivých položek se dá
dnes odpoledne očekávat široká
diskuse mezi zastupiteli. Na programu jednání však jsou i další
body, jejichž projednávání bude
určitě zajímavé. Komunální politici se budou dohadovat o postupu
při možném vymáhání dotace po
spolku LHK Jestřábi Prostějov,
řeč bude o změně územního plánu
města, hlasovat se bude o dotacích
v oblasti sportu i sociálních věcí
a zcela jistě přijde na řadu i diskuse
o opatření společnosti Manthellan,
která v minulých dnech nečekaně
uzavřela parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Stihnou
vše zastupitelé a zastupitelky probrat, nebo se i tentokrát zasedání
protáhne na druhý den?
Večerník bude samozřejmě u toho
a zprávy z průběhu letošního posledního jednání zastupitelstva najdete
aktuálně na www.vecernikpv.cz, podrobně pak v příštím čísle tištěného
vydání. Jestliže máte chuť, přes server
prostejov.eu lze vše sledovat v živém
přenosu.

  -0  G&78!"
' 

,“

ROKU

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Primátorka podala trestní oznámení
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Prostějov (red) - Magistrát opět
využije mechanismus elektronické
aukce pro nákup energie a plynu pro
čtyři stovky svých odběrových míst
v organizacích zřizovaných městem
v období let 2019 a 2020. Informoval o tom náměstek primátorky Jiří
Pospíšil. Aukce proběhne v dubnu či
květnu příštího roku. Uchazeči se mohou přihlásit do obou zakázek nebo
pouze jednotlivě. Tento způsob centrálního nákupu magistrát s úspěchem
využívá už od roku 2009. „Tentokrát
si ale musíme přiznat, že poprvé nelze očekávat snížení cen oproti cenám
stávajícím, neboť ty od našeho posledního nákupu rapidně vzrostly, a to
jak za elektřinu, tak i za zemní plyn,“
předpokládá Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Finanční prostředky magistrát ušetří
i díky přímému nákupu energií bez
využití jakéhokoli externího subjektu.
Předpokládaná hodnota této veřejné
zakázky je 9,7 milionu korun za elektrickou energii a 10,1 milionu korun
za zemní plyn. Město zajišťuje dodávky pro dvacítku organizací, jejichž je
zřizovatelem či v nich má finanční podíl (pro elektřinu je to 335 odběrných
míst, pro plyn 69 míst).

Energie opìt pøes aukci

Prostějov (mik) - Odbor majetku
města prostějovského magistrátu posílá do finančních rezerv statisíce korun, které konkrétně navýší o částku
1 259 569 korun. Zvýšení rozpočtu
představují zejména příjmy z vlastní
činnosti. „Jde například o úhradu za
zřízení služebnosti na pozemcích.
Při sestavování rozpočtu totiž nelze předem odhadnout, kolik smluv
a v jakém finančním objemu bude
v daném roce uzavřeno. Plnění je tak
oproti původnímu plánu letos vyšší,“
uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) a přidal další oblasti
navýšení. „Jde o příjmy z pronájmu
a prodeje pozemků, z pronájmu
ostatních nemovitostí, nebytových
prostor v majetku města či sportovního areálu E. Beneše.“ Zároveň dle
jeho slov dochází také k navýšení rezerv magistrátu o částku ve výši 1 949
000 korun. „Jedná se o zisk za zpětný
odběr separovaných složek komunálního odpadu,“ prozradil Pospíšil.

Bohatší mìstská kasa

Prostějov (tok, mik) - Prostějovský
magistrát se dočkal peněz na rozvoj
mateřské školy v Čechovicích. Finanční prostředky pochází z měšce
Integrovaného regionálního operačního programu, odkud přijde
devadesát procent z plánovaného
rozpočtu, tedy zhruba 11 milionů korun. „O podporu na zvýšení kapacity
školky jsme žádali v červnu tohoto
roku. Dotaci jsme nakonec získali až
teď,“ prozradil první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer
(ČSSD). „Bude využita na stavební
úpravy. Během nich dojde k odstranění hospodářského pavilonu školy
a výstavbě nového objektu včetně
oddělení pro děti. Právě tím bude navýšena kapacita zařízení o pětadvacet
míst,“ informoval na tiskové konferenci po radě města Jaroslav Šlambor,
uvolněný radní za KSČM.

Mateøská školka
v Èechovicích se zvìtší

RYCHLÝ


zpravodajství

navštivte stále více oblíbenější inter
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pronesla trochu ironicky Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova. „K některým
finančním položkám pokládali zastupitelé otázky, které jim byly vysvětleny.
Zatím se ale v návrhu rozpočtu nic nového neupravovalo, požadavky opozice nevznesla žádné. Ale jak předeslala
paní primátorka, stejně jako každý rok
očekáváme širokou diskusi až před kamerami v obřadní síni radnice,“ přidal
podobný názor náměstek primátorky
Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jak Večerník zjistil, rozpočet města Prostějova na rok 2018 počítá
s příjmy ve výši 911 696 250 korun.
Ovšem výdaje jsou spočítány na 1
109 520 120 korun. Jednoduchým
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PROSTĚJOV Nebyla ani noc, ale
ani časné ráno. Hodinu a půl po
poledni přesto starší řidič za volantem Volkswagenu usnul těsně před
rondelem v Kralické ulici. Probudil
ho až tvrdý náraz do sloupu...
„Ve čtvrtek sedmého prosince po
půl druhé odpoledne došlo k havárii
osobního automobilu typu Volkswagen Fox. Provedeným šetřením přivolaní policisté zjistili, že šedesátiletý
řidič při jízdě směrem k centru města
před okružní křižovatkou ulic Průmy-
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„Pustíme se skutečně do velkých
akcí. Tou největší bude bezesporu
rekonstrukce vrahovického koupaliště za pětasedmdesát milionů korun,
druhou nejnákladnější investicí je výstavba komunitního domu v Sušilově
ulici za dvaačtyřicet milionů. Dále
proběhne rekonstrukce Domova dětí
a mládeže nákladem sedmatřicet milionů korun, pokračovat budeme další etapou revitalizace sídliště Šárka za
čtyřiadvacet milionů korun, stavební
práce za účelem zvýšení kapacity
Základní školy Jana Železného nás
budou stát patnáct milionů korun,
výstavba autobusového terminálu na
Floriánském náměstí deset a stejnou
částku použijeme také na rekonstruk-

akce
koupaliště Vrahovice
komunitní dům Sušilova
rekonstrukce DDM Vápenice
regenerace sídliště Šárka
zvýšení kapacity ZŠ J. Železného
terminál na Floriánském náměstí
rekonstrukce Plumlovské ulice
rekonstrukce náměstí Spojenců
terminál Janáčkova ulice
rekonstrukce MŠ Čechovice
hasičská zbrojnice Vrahovice
vnitroblok Kostelecká ulice
Zdroj: Magistrát města Prostějova

náklady (v Kč)
75 000 000
42 000 000
37 000 000
24 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
9 000 000
8 500 000
8 000 000
6 000 000
5 500 000

NEJNÁKLADNÌJŠÍ INVESTICE ROKU 2018 V PROSTÌJOVÌ

„Do rezerv plynou všechny finanční
prostředky z přebytků rozpočtů, z prodeje majetku a také z ušetřených peněz, které vykazují jednotlivé odbory
magistrátu. Aktuálně například odbory majetku města a také komunálních
služeb posílily pokladnu o více než tři
miliony korun. Pokud vím, tak nedávno rada konstatovala, že v různých rezervních fondech města je v tuto chvíli
přibližně 176 milionů korun, ale další
peníze do nich ještě poplynou v nejbližších měsících,“ prozradil Pospíšil.
Mínusový rozdíl v rozpočtu města
pro rok 2018 není jenom tak. Je na
místě zdůraznit, že vedení města se
zároveň rozhodlo k rekordním stavebním investicím v příštím roce.
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nezjištěných příčin měl jednapadesátiletý řidič vozu Opel do křižovatky ve
směru od Krapkovy ulice vjet v době,
kdy tudy po hlavní komunikaci od
Kostelecké k ulici J. B. Pecky jela padesátiletá cyklistka. Po střetu s automobilem upadla na silnici, načež došlo
k jejímu zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitel-

   . !

ství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na sedmnáct tisíc
korun, alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění jsou nadále předmětem šetření,“ zkonstatoval mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Počty nehod vozidel s chodci nebo cyklisty neberou
v Prostějově konce. Minulé pondělí srazil řidič vozu značky Opel
padesátiletou ženu jedoucí na kole
Fanderlíkovou ulicí. Postižená byla
se zraněním převezena sanitkou do
nemocnice.
„Ve středu šestého prosince o půl šesté
došlo k dopravní nehodě osobního
automobilu a cyklisty. Z dosud přesně

ϴϬϬϬϬϬϬϬϬ

slová, Kralická a Kojetínská
usnul. Následkem toho vozidlo přejelo do protisměru,
kde čelně narazilo do sloupu
veřejného osvětlení. Ke zranění osob
při havárii nedošlo,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na
havarovaném vozidle a sloupu byla
předběžně vyčíslena na sedmdesát
tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty ve výši jednoho tisíce
korun,“ dodal Kořínek.
(mik)
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odečtem tak zjistíme, že rozpočet
počítá s mankem ve výši 197 823
870 korun! „O schodek se jedná pouze v uvozovkách, protože my na tento
mínusový rozdíl mezi příjmy a výdaji
máme silné finanční rezervy. A ty si
můžeme dovolit rozpustit, čili celý rozpočet na příští rok můžeme tím pádem
považovat za vyrovnaný,“ upřesnil Jiří
Pospíšil. „Zároveň si musíme uvědomit, že řada investičních akcí je letos
ještě rozestavěných, ale dotace od státu
na ně obdržíme až příští rok. A nejedná
se o žádné malé peníze, půjde o desítky
milionů korun. Například v případě rekonstrukce Národního domu to bude
částka ve výši šedesát milionů korun.
Zatím musíme tyto akce platit z městského rozpočtu, čímž se zvýší náklady.
Ty se ovšem dorovnají až v roce 2018,“
upozornila na určité zkreslení finanční
rozvahy náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková (PéVéčko).
Pokud má být deficit příštího rozpočtu hrazen z městských finančních rezerv, jak upozornili radní,
Večerník pochopitelně zajímalo,
z čeho tyto rezervy jsou tvořeny
a v jakém jsou aktuálním stavu?

   

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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V uplynulém týdnu proběhl seminář
k novému rozpočtu, na který dorazili
také opoziční zastupitelé. Ti mohli
vznést své požadavky či připomínky.
„Vše proběhlo v naprostém klidu,
ostatně stejně jako každý rok. Nebyly
totiž přítomny kamery, takže mnozí
opoziční zastupitelé budou zřejmě některé položky nového rozpočtu kritizovat až v pondělí na zastupitelstvu,“

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Právě dnes, tj. v pondělí 11. prosince, proběhne v obřadní síni prostějovské radnice nejdůležitější zasedání
Zastupitelstva statutárního města Prostějov v roce. Projednávat
se jistě budou i další důležité a kontroverzní záležitosti včetně
„kauzy Manthellan“, ovšem zcela jistě všechny převýší schvalování rozpočtu města na rok 2018. Jak Večerník spočítal, radní
jej navrhli s rekordním schodkem necelých 198 milionů korun!
Náměstek primátorky Jiří Pospíšil ovšem namítl, že o schodek
v pravém slova smyslu nepůjde, deficit prý magistrát hravě pokryje z finančních rezerv.

„Schodek rozpočtu 198 milionů korun vyrovnáme z rezerv,
ujišťuje náměstek prostějovské primátorky Jiří Pospíšil
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tvrdý úděl vojáka připravovali po celý
svůj život, vystudovali vojenské gymnázium i vysokou školu. Oba zakusili
válku na vlastní kůži ať už během operace Pouštní bouře, či v drsných podmínkách Afghánistánu. A oba se díky
svým schopnostem a zkušenostem
stali veliteli elitní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce sídlící
v našem městě. Jejich rozkazy se tak
řídili vojáci, kteří ve svém oboru patřili k těm vůbec nejlepším na světě.
Přitom své velitele neposlouchali jen
kvůli jejich funkci. Páleník i Kovanda
si sami dokázali získat jejich uznání i
respekt.
Zatímco ve vojenském světě cti a
disciplíny oba muži obstáli, ve světě
politiky a intrik shořeli jako papír. Rozuměli mužským zbraním, mezi které
patří síla, vytrvalost či samopal, nebyli však absolutně připraveni na zbraně
ženské, tedy přetvářku, zdánlivou bezmocnost a řasenku. „V tu chvíli jsem si
říkal - zlatej Taliban. Kdybych si mohl
vybrat, tak okamžitě bych šel radši na
tu nejhorší základnu v afghánských
horách a bojoval. Pořád jsem nemohl
věřit, že jsem udělal něco špatného,“
komentoval Milan Kovanda situaci
nedlouho poté, co jej v červnu 2013
zadržela policie. Na konci letošního
listopadu byli on i Ondrej Páleník odsouzeni k podmíněným trestům. Jak
je všeobecně známo, za celým případem stála Jana Nagyová nyní Nečasová. Ctižádostivá milenka tehdejšího
premiéra Petra Nečase natolik žárlila

na jeho manželku a matku čtyř dětí,
že k jejímu sledování využívala právě
Vojenské zpravodajství, v jehož čele
Páleník a Kovanda působili.
Zatímco oba vojáci byli na rozdíl od
většiny z nás připraveni postavit se
zfanatizovaným a po zuby ozbrojeným islamistům, před jedinou nepříliš úctyhodnou ženou bezmocně
kapitulovali. Slepě poslouchali její
nesmyslné rozkazy, porušovali zákon
a věřili přitom, že stále slouží vlasti.
Přestože byli oba zatím nepravomocně odsouzeni nedávno, za svůj omyl
pykají už hodně dlouho.
A my? My vlastně můžeme být rádi,
že se ta dračice Nagyová už úplně nepominula a nevyhlásila po telefonu
válku třeba Slovensku...

B

strmým způsobem a dotáhl to až na
plukovnickou hodnost, v ní působil
jako styčný důstojník mezi Československým leteckým inspektorátem
v Londýně a Velitelstvím vzdušné
obrany stíhacího letectva Velké Británie. V roce 1945 se vrátil do osvobozené vlasti, a jelikož místa v Praze již byla „překvapivě“ obsazena,
přivítal ho již poněkolikáté Prostějov, tentokrát jako nového velitele Vojenského leteckého učiliště
a přilehlých letišť ve Stichovicích
i Olomouci. Jeho práce byla náročná, neboť musel z trosek vybudovat
fungující pilíř obrany mladé republiky, ale v této době měl ještě podporu
i z nejvyšších míst.
ohužel idyla netrvala dlouho a již
v roce 1946 se objevovaly nelichotivé posudky na velitele Dudu,
tlak pochopitelně zesílil po únoru
1948, kdy se jako „západní letec“ nehodil do krámu novým mocipánům.
3. března 1948 pak byl z funkce velitele VLU Prostějov „odejit“, v dubnu dokonce propuštěn do zálohy
a v roce 1949 degradován na hodnost
vojín - úderník. Přišel o všechno vo-

A

jenské včetně bytu a stal se výpomocným dělníkem v Hanáckých
Železárnách, následně závozníkem dodávky až do důchodu v roce
1965. V komunistických publikacích
v padesátých letech se často stával
terčem kritických poznámek jako reakcionář, exponent buržoazie a agent
imperialismu. On sám se ale nestáhl
a snažil se neustále upozorňovat vojenské a státní orgány na nepravosti,
které se dějí jemu a jeho režimem
podobně postiženým kamarádům
letcům „zápaďákům“. Snad i proto na
něj bylo zapomenuto v rehabilitacích
při „obrodném procesu v roce 1968,
kdy mu ústa měla být zaplácnuta jednou medailí, kterou si ovšem osobně
nepřevzal. Jestli mělo k nějaké skutečné rehabilitaci dojít, se již nedozvíme, neboť přijely „spřátelené“ tanky
a perzekuce pokračovala dál. Bez rehabilitace, bez očištění a bez omluv
státní moci se životní osudy stále
vojína Dudy uzavřely 7. prosince
1977, symbolicky v roce, kdy se
další občané vzepřeli proti režimu
dokumentem Charta 77.
ž nová doba vrátila Josefa Dudu
do hodnosti plukovníka letectva, následně byl in memoriam povýšen do hodnosti brigádní generál
a v roce 2002 obdržel Řád bílého lva

III. třídy in memoriam. Prostějov si
generála Dudu začal připomínat od
roku 1995 řádným označením jeho
hrobu na místním hřbitově. V roce
2005 rada města rozhodla o zřízení pamětní desky na domě v ulici
Sádky 6, kde Duda žil a k instalaci
došlo, dle vyprávění synovce generála Dudy Zdeňka, po četných
urgencích a následných slibech
starosty Tesaře až po třech letech
v roce 2008...

 C
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Proè ne spoleènì?
Nedá mi to, abych se zpětně ještě tak
trochu nepozastavil nad oslavami výročí událostí 17. listopadu u nás v Prostějově. Pořád nemohu pochopit,
proč politická reprezentace města už
několik let slaví veřejně s předstihem
na náměstí. Vloni to bylo dokonce už
14. listopadu, letos o den dříve. Copak
se radním nechce na svátek 17. listopadu na těch pár minut přijít na náměstí? Když v pátek 17. listopadu přišlo
k soše T. G. Masaryka mnohem více
lidí než den předtím za režie představitelů města, zaznělo zde, že v boji za demokracii bychom měli být všichni na
jedné lodi. Jenomže pokud bychom
měli být na jedné lodi, s čímž mohu
jen souhlasit, pak bychom si i významné dny našich dějin měli připomínat
také všichni společně!
Petr Daněček, Prostějov

Neøekli asi všechno
Pořád nevěřím tomu, že by pachatel
přepadení Petry Kvitové byl až natolik
neznámý, jak se nám snaží namluvit
policie. Vysvětlení kriminalistů, že se lupiče nepodařilo i přes zajištění mnoha
stop dopadnout, mi připadá absurdní
a nahrává to jen konspiračním teoriím.
Směji se těm fámám, že si tenistka přepadení vymyslela a sama se pořezala na
ruce. To je blbost. Ale sdělila nám policie opravdu všechno? Měla více než
tři stovky podnětů od občanů, kde má
pachatele hledat, zajistila několik důležitých stop, Kvitová jim pachatele podle
všeho přesně popsala. Mám věřit tomu,
že při současných možnostech vyšetřovatelů je onen tajemný muž skutečně
neznámý? Ne, nevěřím tomu. A stejně
tak nevěřím tomu, že policie sdělila veřejnosti všechno.
Milan Svoboda, Prostějov
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Podìkování nemocnici
Chtěl bych tímto poděkovat kolektivu lékařů a zdravotnického personálu za vzornou péči, které se mně
a dalším dvěma pacientům dostávalo během operačního zákroku
a při naší následné rekonvalescenci
na pokoji číslo 10 chirurgického
oddělení prostějovské nemocnice,
a to v období od čtvrtka 2. do úterý
7. listopadu. Ještě jednou děkujeme!
Stanislav Zaoral, Lešany

 !"
Svádí svatí ke konzumu?
Letos jsem se opět přesvědčil, že už
není tak důležité, jestli přijede Martin na bílém koni, ale podstatné je
sehnat dobře krmenou husu a nějaké
to víno. Zdá se, že nejen automobilový průmysl, ale i svatí a křesťanské
svátky táhnou naši ekonomiku rychlým tempem k prosperitě. Máme tu
nejen svatého Martina, ale i Mikuláše či Silvestra. Každý z těchto svátků
se však může solidně prodražit. Byl
bych přitom rád, aby si všichni, kteří
si letos pochutnávali na vypečené husičce a popíjeli svatomartinské víno,
někde vyhledali, proč se zrovna onen
římský voják Martin stal svatým.
I proto osobně mám rád svátek Tří
králů, neboť stejně jako za dob svatého Martina i dnes platí, že kdo rád
dává, dvakrát dává.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

T

edná se o generála letectva Josefa
Dudu, jehož čtyřicáté výročí úmrtí
jsme si připomněli v pátek 7. prosince. Tento původem pražský rodák se
během dvacátých a třicátých let minulého století směřoval k vojenské kariéře, a jelikož ho uchvátilo především
letectvo, nemohl ho osud nespojit
s naším městem. A tak od října 1929
do července 1930 v Prostějově
absolvoval první kurz, takzvanou
Pozorovací školu pro důstojníky
z povolání. Do města se vrátil v roce
1933, aby zde prodělal pilotní školu
stíhací a 1. 9. 1933 získal funkci pilot-letec s vojenskou hodností nadporučík. Až do roku 1935 zde vychovával
další stíhače. V červnu 1939 přešel
do Polska a následně do Francie, kde
bojoval až do francouzské kapitulace,
aby se přesunul do Anglie.
am v srpnu 1940 vstoupil do
RAF v hodnosti P/O (Pilot Officer - český ekvivalent podporučík).
Od září do listopadu působil u čs.
312. stíhací perutě v propůjčené hodnosti F/Lt (Flight Lieutenant – kapitán) a zasáhl tak do závěrečné fáze
Bitvy o Británii. Jeho kariéra se rozjela

J

Titul Komandér britského impéria (C. B. E.) nedostane hned tak
někdo. Nás může těšit to, že jeden z držitelů tohoto vyznamenání
žil s přestávkami od roku 1929 v Prostějově!

DNES O JEDNOM SLAVNÉM SPOLUOBČANOVI

Tak jsem se nedávno ve Večerníku
dozvěděl, že světu vládnou krásné ženy. Něco na tom určitě bude.
Ostatně by to také vysvětlovalo, proč
ten náš svět směřuje právě tam, kam
směřuje...
Vláda krásných dam pravděpodobně
nebude z nejmoudřejších, nicméně
snad ještě horší je, pokud světu vládnou ženy hysterické. Takové jsou
schopné jen tak pro svůj rozmar nadělat z válečných hrdinů odsouzené
zločince.
Své by o tom mohli vyprávět dva silní, odvážní a rozhodní muži, kteří na
různě dlouhou dobu spojili svůj život
s Prostějovem. Ondrej Páleník stejně
jako Milan Kovanda rozhodně nikdy
nebyli žádná ořezávátka. Oba se na
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letos slavíme jubileum...
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letos slavíme jubileum...

Kronerová a Navrátil
přijíždějí s divadlem
PROSTĚJOV Divadlo Komediograf přijíždí do prostějovského Společenského domu s komedií Manželství v kostce. Jeho protagonisty
a jedinými herci budou Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil. V postavách Emila a Marcely se promění na dvacetileté čerstvě zamilované puberťáky a následně ve společném manželství zestárnou o celé
století. Hra je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž každá zachycuje
jejich jednu životní etapu. Komedii plnou humoru, sentimentálních
vzpomínek a myšlenek na zabití toho druhého můžete zhlédnout ve
čtvrtek 14. prosince od 20:00 hodin.
„Všichni víme, co je kostka. A všichni aby zjistili, že je jim skvěle. A naštěstí
víme, co je manželství. Dovedete si se toho dožili. V dramatu Manželství
však představit manželství v kostce? v kostce se ohlédneme do minulosti,
Stlačené a zhuštěné jen na ty nejzá- současnosti i budoucnosti dvojice, kde
sadnější momenty? Jde to? Notabene se bude postupně odkrývat pravda
manželství, které trvá sto let?“ Emil o věčném souboji mužů a žen, která
a Marcela spolu museli žít dlouho, se netýká jen jich. Známe to všichni

a prožíváme to znovu a znovu. Protagonisté v příběhu se spolu však střetávají poněkud extrémněji. Mnohokrát
si položí otázku, kolikrát se vlastně
toho druhého pokusili zavraždit? A jak
je možné, že ten druhý partner ještě
vůbec žije? A jak to, že jsou pořád spolu
a nepukla jim z toho všeho hlava?
Hra, která měla premiéru letos
v dubnu, vznikala pod režijním dohledem Luboše Baláka. Vstupenky
v předprodeji si můžete zakoupit
v kavárně prostějovského Společenského domu za příznivých 250
nebo 200 korun. Na místě pak budou stát o třicet korun více. (tem)
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Memoriál Luďka Mařáka

PROSTĚJOV Členové Klubu historického a státovědného v Prostějově nedávno vydali publikaci
Prostějov očima Miroslava Dofka.
Navázali tak na loňský úspěch souboru reprodukcí prostějovských
motivů výtvarníka Zdeňka Horáka.
Představení díla obsahujícího třicet vložených reprodukcí vybraných z početné tvorby již nežijícího prostějovského
výtvarníka bylo spojeno s vernisáží
stejnojmenné výstavy v sídle Státního
okresního archivu Prostějov, která se
konala již 21. listopadu 2017.
Výstava je s ohledem na pracovní dobu
stále přístupná veřejnosti. „Zájemci
si u nás mohou zakoupit novou publikaci, vydanou s finanční podporou
statutárního města Prostějov,“ uvedl
archivář Státního okresního archivu
Tomáš Cydlík.
(mls)

na zámku již posedmé
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PROSTĚJOV Každý rok vzdává
Spolek prostějovských fotografů
hold svému zesnulému zakládajícímu členovi Luďku Mařákovi. Ani
letos to nebude jinak, a tak se můžete těšit již na sedmý ročník Memoriálu Luďka Mařáka, kde spolek
opět představí své nejnovější fotografické úlovky. Výstava se bude
jako tradičně konat v Regionálním
informačním centru Prostějov
na Pernštýnském náměstí. Vernisáž proběhne již zítra, tj. v úterý
12. prosince od 15:30 hodin.
Již posedmé vnesou členové Spolku prostějovských fotografů do

výstavního sálu zámku nádech přírody, architektury, exotiky i erotiky.
„Tematika vystavených fotografií
bude různorodá. Převažovat bude
příroda, objeví se zde ale také cestovatelské reportážní snímky nebo fotografie decentních aktů,“ prozradila
Večerníku Martina Váňová, organizátorka výstavy.
Nebudou zde chybět jména známých umělců a členů Spolku Josefa France, Kateřiny Francové,
Ivo Snídala, Luboše Čehovského,
Jiřího Peky, Dušana Věženského,
Karla Zvěřiny, Jaroslava Musila, Jiřího Uvízla, Břetislava Šmída, Jana

Mikláše a Vlastimila Hadry. „Nemůžeme zapomenout na naše kamarády, se kterými jsme prožili mnoho
hezkých chvil, kteří nám stále velice
chybí a nikdy se již mezi nás bohužel
nevrátí... Výstava je proto věnována
památce Luďka Mařáka, dobrého
parťáka, fotografa, tuláka po horách
i přírodě, a Jarmily Pospíšilové, novinářky a fotografky, dobré duše našeho Spolku,“ vyjádřili se členové.
Výstava je volně přístupná a potrvá až do 21. ledna příštího roku,
takže budete mít dostatek času na
to si fotografickou tvorbu místních umělců prohlédnout. (tem)

17120411440

S novou knihou
 8@C
  2  8
- 

zveme vás...

PROSTĚJOV Již tento čtvrtek míří do českých kin nejnovější Hvězdné
války. Prostějovské kino Metro 70 tuto událost pojalo ve velkém. O den
dříve, tj. ve středu 13. prosince plánuje od 21:00 hodin uspořádat tematický večírek, na němž nebude chybět Leia nebo třeba Darth Vader.
Následně o půlnoci promítne premiéru nového dílu Star Wars: Poslední
z Jediů.
„Nemůžete se dočkat epizody VIII? My jsme se rozhodli, že vám zkrátíme čekání tematickým Star Wars večírkem!“ vzkazuje Metro 70. Ve středu v 19:00 hodin
ještě uvede předchozí díl Star Wars: Síla se probouzí, aby se fanoušci naladili do
té správné nálady a připomněli si, na co nový film vůbec naváže. Program pak
bude hned pokračovat večírkem. Můžete se těšit na Star Wars kvíz o ceny, fotokoutek, speciální pochutiny a společnost mnoha fanoušků této fantasy ságy.
Úderem půlnoci pak začne půlnoční premiéra nového dílu. „Takže si zapište
do diářů večer věnovaný své oblíbené sáze a mezitím MAY THE FORCE BE
WITH YOU!“ Film bude uveden v originální verzi s titulky a ve 2D.
Ne-noční ptáci, kteří nezavítají na půlnoční premiéru, se nemusí bát, že film
nadobro propásli. V kině jej mohou zhlédnout ve čtvrtek večer nebo i následující dny. Star Wars z Metra totiž hned tak nezmizí! A o čem že ta novinka je?
V nejnovějším díle pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy z předchozího
filmu ´Star Wars: Síla se probouzí´ spolu s legendárními hrdiny galaxie prožijí
strhující dobrodružství, během nichž odhalí prastará tajemství Síly a šokující
události z minulosti. Ale o tom, jak to všechno dopadne, se už přijďte přesvědčit do kina.
(tem)
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Michal KADLEC

Společnost AGEL je nejúspěšnějším
poskytovatelem zdravotní péče ve
střední Evropě. Jen v České republice
provozuje jedenáct nemocnic, z toho
čtyři v Olomouckém kraji (Prostějov,
Přerov, Šternberk a Jeseník). Během
prvních deseti měsíců letošního roku
bylo v těchto čtyřech nemocnicích,
kde AGEL zaměstnává 2 300 zaměstnanců, ambulantně ošetřeno více než
300 tisíc pacientů, dalších více než
45 tisíc klientů bylo v tomto období
hospitalizováno. „Podle předpokladů
bychom do konce roku měli v našich
nemocnicích v Olomouckém kraji poskytnout péči více než čtyřem
stovkách klientů, což bude dosud
rekordní počet,“ odhaduje předseda
představenstva společnosti AGEL
Milan Leckéši.
Mezi klienty skupiny nechyběly ani
budoucí maminky, kterých v období
od ledna do října rodilo v nemocnicích
skupiny AGEL celkem 2 525. „Největší baby boom letos zažívají v Jesenické

„ 

nemocnici, kde oproti stejnému období v loňském roce zaznamenáváme
desetiprocentní nárůst. V porodnicích
Středomoravské nemocniční se drží
hladina porodnosti na stejné úrovni
jako v loňském roce,“ přidal Leckéši.
„Za deset let vlastnictví čtyř nemocnic přivedla společnost Agel na svět
už třicet tisíc malých občánků. Když
to odlehčím, tak v našich porodnicích
se už narodilo jedno celé malé město,“
usmála se na čtvrteční tiskové konferenci Marie Marsová, předsedkyně
představenstva Středomoravské nemocniční, která je zároveň i ředitelkou
prostějovské nemocnice.
Společnost AGEL ve svých zdravotnických zařízeních pravidelně
investuje, jen v letošním roce činily
souhrnné investice v celé skupině
440 milionů korun, přičemž za
posledních pět let se jedná o 2,5
miliardy korun. Zhruba čtvrtina
z této částky míří do zařízení v Olomouckém kraji.
Letos v červenci přitom uplynulo
přesně deset let od sloučení tří nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku pod společnost Středomoravská
nemocniční, která je členem skupiny
AGEL a která tehdy tyto tři nemocnice převzala od Olomouckého kraje na
základě smlouvy o pronájmu. „Jsem
rád, že dlouhodobá spolupráce s Olomouckým krajem probíhá na velmi
dobré úrovni, je konstruktivní a korektní,“ konstatoval Milan Leckéši.

    #!
Foto: Michal Kadlec

V Nemocnici Prostějov je aktuálně
nejvíce diskutovaným tématem vznik
paliativní lůžkové péče, na jejíž zřízení
schválili na konci listopadu krajští zastupitelé čtrnáctimilionovou dotaci.
Nové pracoviště vznikne v budově,
kde aktuálně sídlí oddělení následné
péče. A to v prostorách, které byly doposud určeny technickému zázemí.
„Počítáme s celkovou kapacitou čtyřiadvaceti až pětadvaceti lůžek, která
budou rozdělena mezi jedno až dvoulůžkové pokoje. Ty budou uzpůsobeny tak, aby mohli příbuzní pobývat se
svými nejbližšími čtyřiadvacet hodin
denně,“ prozradila Marie Marsová.
„Mám-li shrnout letošní rok, největších
novinek se dočkali naši pacienti v Přerově, kterým začal v lednu sloužit zcela
nový pavilon magnetické rezonance
a došlo tak k výraznému zkrácení čekacích dob na toto vyšetření. Náklady
na pořízení přístroje a stavební úpravy
činily dvaačtyřicet miliónů korun, přičemž budova byla pořízena z investičních prostředků Olomouckého kraje.
Přístrojové vybavení v hodnotě 20,5
miliónu korun pak z prostředků Středomoravské nemocniční,“ bilancovala
předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční Marie Marsová
s tím, že v přerovské nemocnici je nyní
aktuálně rekonstruována budova hematologicko-transfusního oddělení
a v prostějovské nemocnici byla tento
týden zahájena komplexní rekonstrukce dětského oddělení.

17111671343

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek se do
prostějovské nemocnice sjely špičky managementu společnosti Agel,
která kromě jiných provozuje také
prostějovské zdravotnické zařízení.
Na tiskové konferenci členové vedení Středomoravské nemocniční
rekapitulovali před novináři další
úspěšný rok. Večerník u toho nemohl chybět.
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PROSTĚJOV Právnička města. Přesně tak se oficiálně nazývá funkce
na prostějovském magistrátu, kterou zastává JUDr. Květa Olašáková.
Jak však Večerník informoval již v minulém vydání, ta nyní na radnici končí. Od ledna příštího roku nastupuje jako právnička Krajského
úřadu Olomouckého kraje. Večerníku, jako jedinému médii, poskytla
exkluzivní rozhovor.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
 Na úvod se nabízí jednoduchá otázka. Proč jste se rozhodla pro změnu?
„Tuto otázku jsem si rovněž pokládala...
(úsměv) Jsem na magistrátu více než čtyřiadvacet let a připadám si tady už jako
inventář. A stále přicházejí mladí a mladí
pracovníci, dnes už máme vlastně nové
právníky na každém odboru magistrátu.
Takže si říkám, že právě tito mladí by měli
dostat na prostějovské radnici zelenou.“

 Byla jste skutečným pilířem magistrátu, všichni zastupitelé se na vás často obraceli se žádostí o radu. Nebude
vám tato důvěra chybět?
„To ještě nevím. Takto jsem se nad změnou své pracovní kariéry nezamýšlela.
Vím, že jsem často nesla tu nejvyšší odpovědnost za různá důležitá rozhodnutí. Ale stejně tak jsem na to připravena
i v mém novém působišti.“
 Jak se na vaše rozhodnutí tvářili
kolegové?
„No, nepochválili mě... Ale jejich reakce
byla pro mě takovou zpětnou vazbou
v tom, že jsem za tu dlouho dobu byla
na radnici co platná a měla jsem okolo
sebe nejenom kolegy, ale i spoustu přá-

tel. Ráda jsem byla pro ně rádcem a podporovatelem. Nebudu to zakrývat, reakce
mých kolegů byla pro mě zadostiučiněním.“
 Proběhne nějaká rozlučka?
„To každopádně. Nebudu ale samozřejmě prozrazovat, kde to bude. Určitě však
ne na pracovišti, to můžu už teď každého
ubezpečit. (směje se) Zajisté cítím potřebu se s kolegy rozloučit, budou mi všichni moc chybět.“
 Vaše nové pracovní kroky míří na
krajské hejtmanství, kam nastoupíte
od začátku příštího roku.
„Nedávno jsem se zúčastnila výběrového
řízení na post právníka Krajského úřadu Olomouckého kraje, a byla úspěšná.
(usměje se) A to bylo pro mě obrovské zadostiučinění. Přiznávám se, že ucházet se
o takové místo byla ode mě určitá troufalost. Ale na druhou stranu je to funkce, ve které mohu zúročit všechny mé
dlouholeté zkušenosti a znalosti na prostějovském magistrátu. Bude to podobná

práce, jen s tím rozdílem, že ji budu vykonávat na vyšším územně samosprávném
celku. Beru to jako mé vlastní povýšení.“
(úsměv)
 Kdybyste měla zhodnotit své čtyřiadvacetileté působení na prostějovské radnici, jak by to dopadlo?
„Moje hodnocení by dopadlo úplně
stejně jako v osobním životě kteréhokoliv člověka. Všechno totiž není jen zalité
sluncem, občas se vyskytly nějaké mráčky, které bylo potřeba rozehnat. Ale to je
život. Všichni říkáme, že později se vzpomíná jen na to dobré a na zlé se zapomíná. Opravdu z prostějovského magistrátu neodcházím se špatným pocitem či
úzkostí, ale na vrcholu s tím, že v tomto
působišti už nemohu dosáhnout ničeho
vyššího. O post tajemníka jsem nikdy
zájem neměla, takže už na radnici jsem
žádnou možnost služebního postupu neviděla. A co víc, do důchodu mám ještě
osm let času, takže to vidím tak, že i jinde
ještě mohu být hodně užitečná.“ (smích)

EXKLUZIVNĚ

Foto: Michal Kadlec

17120411441

Minulé úterý 5. prosince ve večerních hodinách proběhla na silnicích
Prostějovska dopravně bezpečnostní akce. Ta byla zaměřena především na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek řidiči. Policisté však kontrolovali také dodržování ostatních ustanovení zákona
o silničním provozu. Z celkem více
než sedmi desítek vozidel policisté
zjistili přestupky u osmi z nich. Šest
vyřešili na místě uložením pokut
v příkazním řízení v souhrnné výši
2 400 korun. Další dva přestupky
nevyhovujícího technického stavu
vozidla pak postoupili k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.

Razie na silnicích

S největší pravděpodobností delší
dobu nesedne za volant čtyřicetiletý muž, kterého v pondělí 4.
prosince ve večerních hodinách
kontrolovala policejní hlídka. Řidič
vozidla na sebe upozornil nekoordinovanou jízdou, když se vozidlo
Fiat pohybovalo ze strany na stranu.
Zastaven byl v připojovacím pruhu
dálnice u Mořic, když se pokoušel
vjet na dálnici. Dechovou zkouškou
se policistům potvrdilo podezření,
že je pod vlivem návykové látky. Dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 2,36 promile alkoholu
v dechu. Podezřelý muž se doznal,
že před jízdou požil alkoholické
nápoje. Na místě přišel o řidičák
a další jízda mu byla samozřejmě
zakázána. Nyní se bude zodpovídat
z podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pár piv a panáků

Minulé pondělí 4. prosince po šestnácté hodině jela na jízdním kole
v Držovicích třiatřicetiletá cyklistka. Při vjíždění na kruhový objezd
v ulici Konečná nedala přednost
v jízdě vozidlu Ford Focus, do kterého narazila a upadla na komunikaci. Na místo byla ženě přivolána
záchranná služba, která ji převezla
do nemocnice na ošetření. Dechová
zkouška u obou účastníků nehody
byla negativní. Škoda byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.
Nehoda je nadále v šetření policistů
z dopravního inspektorátu.

Zraněná cyklistka

Předminulou sobotu v odpoledních hodinách nahlásil osmadvacetiletý muž nález munice na zoraném
poli v katastru obce Budětsko. Na
místo byla ihned vyslána policejní
hlídka a přivolán také pyrotechnik. Ten zjistil, že se skutečně jedná o munici a to dva dělostřelecké
granáty ráže 7,5 cm a 8,8 cm. Nalezenou munici si převzal k dalšímu
opatření. Ke zranění osob ani ke
škodě na majetku nedošlo.

Nález munice
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Prostějovan Pavel Dvořák, který dosáhl nejlepšího času dvaadvacet minut
a necelých patnáct sekund. Vítěz těžil
především ze zkušeností.
„Závodu jsem se zúčastnil po čtvrté. Zhruba první dva kilometry jsme
běželi ve skupince, pak se startovní
pole roztrhalo. Držel jsem stále stejné tempo, ale ostatní začali ztrácet.
Běželo se mi opravdu dobře, trať byla
díky ranním mrazíkům pevná, teď po
poledni už by to bylo horší,“ podělil se
o bezprostřední dojmy Dvořák. Byť
se nejednalo o „profíka“, bylo znát, že
sportovní aktivity jsou pro něj všední
záležitostí. „Kromě běhání se věnuji
klikni na

FOTOGALERIE
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PŘEMYSLOVICE Celkem šest
jednotek
hasičů
Olomouckého kraje uplynulou sobotu 2.
prosince v nočních hodinách
zaměstnal požár rodinného domku v Přemyslovicích. „Prvotní informace o požáru převzala linka
tísňového volání krátce před dvaadvacátou hodinou. Podle oznámení se valil hustý kouř ze střechy
a z místností byly pozorovatelné
zuřivé plameny,“ popsal první
0    12- K ) -0 !(*/ 
horké chvilky Zdeněk Hošák, tisi doplňkovým sportům, třeba plavá- vat je třeba jako každoročně všem or- kový mluvčí Hasičského záchranní, takže s fyzičkou nemám problém,“ ganizátorům jak na trati, tak při nároč- ného sboru Olomouckého kraje.
potvrdil exkluzivně pro Večerník ab- ném vyhodnocení výsledků,“ přidal za Co se dělo dál?
solutní vítěz závodu.
obec místostarosta Mojmír Sokol.
Michal KADLEC
O popularitě závodu svědčí sklad- Při absenci počítačů záleží vše na
ba účastníků. Zdaleka nešlo jen lidském faktoru, který je pravda ČECHY POD KOSÍŘEM, PROo místní nebo závodníky z blízkého někdy omylný. Tak se přihodilo, že STĚJOV Hájení cti příbuzné se
okolí. Na startovní listině se objevi- v kategorii žen nad padesát let byla zvrtlo v ublížení na zdraví s trestní
la jména obcí ze všech konců pro- na druhém místě vyhlášena kojící sazbou až tří let kriminálu. Policie
stějovského okresu, ale i Vyškov, závodnice. Publikum ale na vznik- ČR uzavřela případ brutálního naOlomouc, Přerov, dokonce i Brno! lou anomálii upozornilo a dotyčná padení dvou mužů. Jiní dva násilníZ původně místní akce se tak za si užila druhého okamžiku slávy ci řešili vztah mladé dívky s jedním
sedmnáct ročníků stala vpravdě při vyhlášení ve správné kategorii. z nich, ale do rukou si přitom vzali
ocelovou a dřevěnou tyč! Ranami
nadregionální záležitost. „Poděko- Komu se tohle poštěstí?

BYLI JSME
U TOHO

licisté naměřili bezmála dvě promile
alkoholu v dechu.
„V sobotu devátého prosince krátce před
třetí hodinou v noci jsme přijali oznámení
o dopravní nehodě na třináctém kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na
Vyškov. Z prvotního šetření vyplývá, že
šestačtyřicetiletý chodec měl stopovat na

uvedené dálnici a stát uprostřed pravého
jízdního pruhu. Třiatřicetiletý řidič osobního vozidla BMW, který v tu dobu projížděl uvedeným jízdním pruhem, chodce
uviděl až na poslední chvíli, i z důvodu, jak
bylo zjištěno, jeho oblečení. Chodec měl
mít na sobě tmavé oblečení, navíc bez reflexních prvků. Muž za volantem ve snaze
zabránit střetu strhl řízení vozidla vlevo,
přesto došlo ke střetu s chodcem, který byl
při nehodě zraněn,“ popsala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
U obou účastníků nehody provedli policisté orientační dechové zkoušky. Zatímco v případě řidiče vozidla byla negativní,
u chodce naopak pozitivní. „Policisté mu
orientační dechovou zkouškou naměřili
1,93 promile alkoholu v dechu. Předběžně
byla hmotná škoda odhadnuta na pětadvacet tisíc korun. Přesné příčiny nehody
a její okolnosti šetří policisté Dopravního
inspektorátu Prostějov,“ dodala Irena Urbánková.
(mik)

Smetl ho bavorák, skončil v nemocnici

PROSTĚJOVSKO Nepochopitelné...
Totálně opilý muž, navíc v tmavém
oblečení a bez jakýchkoliv reflexních
prvků, stopoval uplynulou sobotu ve tři
hodiny v noci auta na dálnici u Prostějova. Chlapíka, který v tomto prostoru
neměl vůbec co pohledávat, smetlo
auto. Zraněnému chodci pak navíc po-
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plotýnkovou varnou desku. Škoda
odcizením byla předběžně odhadnuta na šest tisíc korun, poškozením
na předběžně patnáct set. Následně
neznámý pachatel vnikl i do sousední chaty, kterou prohledal, ale
nic nevzal. Jeho pozornosti neunikly ani další dvě sousední chaty. Ty
také prohledal, ale nic neodcizil,“
prozradila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Celková škoda odcizením a poškozením byla předběžně odhadnuta
na 14 500 korun. Pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí za uvedené
trestné činy až tříletý pobyt za mřížemi.
(mik)

ZDĚTÍN Celkem do čtyř chat
v okolí Zdětína se v nedávné době
vloupal zatím neznámý zloděj. Chatařům způsobil škody za více než
čtrnáct tisíc korun, přičemž z jednoho rekreačního zařízení si odnesl
elektroniku a také vařič.
„Z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní
svobody je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v rozmezí od sedmnáctého listopadu do
sedmého prosince vloupal do několika rekreačních chat v katastrálním
území Zdětín. Do první z nich se
dostal po násilném překonání dveří
a odcizil z ní PC monitor, set top
box, notebook a indukční jedno-

do hlav jim způsobili zranění, která
si vyžádala hospitalizaci v nemocnici.
„V červnu tohoto roku v Čechách pod
Kosířem napadl šestapadesátiletý muž
se svým jednadvacetiletým synem
šestadvacetiletého muže a jeho devatenáctiletého kamaráda. Záminkou
k napadení se stal partnerský vztah
jednoho z kamarádů s dcerou staršího útočníka. Ten k napadení použil
ocelovou tyč, kterou jednoho z postižených udeřil do hlavy. Mladší stejnou
technikou, ale s tyčí dřevěnou, napadl
druhého muže. Incidentu byl přítomen svědek, který věc ihned oznámil
na linku 158. Poté útočníci z místa
utekli,“ popsal krvavý incident z léta
tohoto roku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté nejenže oba násilníky dopadli, ale minulý týden vyšetřování tohoto brutálního napadení také uzavřeli.
„Oba napadení při útoku utrpěli zranění, které si vyžádalo několikadenní

Z prodejny dále pachatelé odcizili
různé zboží v hodnotě vyčíslené na
64 302 korun,“ vrátil se o více než půl
roku zpět František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Zloděje, kteří vyloupili zmíněnou
benzínku, se policistům nyní podařilo
dopadnout! „Provedením důkladného prověřování se němčickým policistům ve spolupráci s prostějovskými
kriminalisty a policisty sousedního
krajského ředitelství policie podařilo
jako podezřelé ustanovit dva muže
z Prostějovska ve věku dvacet a pětadvacet let. Ti se nakonec pod tíhou
důkazů k uvedenému jednání doznali. Muži byli pro své jednání obviněni
z přečinu krádeže a přečinu poškození
cizí věci, za což jim s ohledem na výši
způsobené škody hrozí až pět let odnětí svobody,“ uvedl Kořínek. (mik)
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kého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V době, kdy došlo k dopravní nehodě,
se v místě měl pohybovat nejméně ještě
jeden osobní automobil. S největší pravděpodobností se jednalo o Renault Laguna tmavé barvy, který měl poté odjet směrem k obci Vřesovice,“ prozradil novinku
z policejního šetření František Kořínek.
Policisté tak žádají posádku tohoto automobilu, nebo kohokoli jiného, který

by svým svědectvím mohl přispět k
řádnému objasnění okolností uvedené dopravní nehody, aby kontaktoval
policisty dopravního inspektorátu.
To může učinit buď osobně na adrese
Havlíčkova 16b v Prostějově, nebo
telefonicky na čísle 974 781 251. Samozřejmostí je také možnost využít
bezplatnou telefonní linku na čísle
158.
(mik)
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léčení. Zjištění útočníci jsou nyní po- odnětí svobody na šest měsíců až tři
dezřelí z přečinu výtržnictví a přečinu léta,“ vyjádřil se i k možnému trestu
ublížení na zdraví. Za ty jim v případě policejní mluvčí František Kořínek.
prokázání viny a odsouzení hrozí trest
(mls)
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VŘESOVICE Policisté z prostějovského dopravního inspektorátu šetří
okolnosti dopravní nehody, ke které
došlo ve středu 29. listopadu v 18:30
hodin na komunikaci mezi Němčicemi nad Hanou a Výšovicemi. Večerník
o nehodě informoval v minulém vydání, nyní policisté potřebují pomoci
najít případné svědky celé události.
„U křižovatky s komunikací k obci Vřesovice z dosud přesně nezjištěných příčin
došlo k čelnímu střetu osobních automobilů typů Škoa Octavia a Škoda Felicia.
Po střetu zůstala Octavia na komunikaci
a Felicie byla odhozena do příkopu. Při
nehodě došlo ke zranění řidiče Octavie,
který byl poté transportován do prostějovské nemocnice. Výše způsobené
hmotné škody byla vyčíslena na devadesát tisíc korun. Alkohol byl u řidičů obou
vozidel vyloučen provedenými dechovými zkouškami,“ zopakoval průběh nehody František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouc-

dopadli zlodìje z benzínky 

NĚMČICKO Půl roku, žádná
doba! Po tomto čase se němčickým
policistům podařilo zjistit dva mladé zloděje, kteří letos na jaře vyloupili čerpací stanici na Němčicku.
Po vloupání do benzínky mladíci
sebrali vše, co jim přišlo pod ruku,
včetně dálničních známek či dokonce stravenek. Teď jim hrozí až
pět let kriminálu!
„Přes noc ze sedmadvacátého na
osmadvacátého května tohoto roku
došlo ke vloupání do prodejny benzínové čerpací stanice v obci na Němčicku. Pachatelé při násilném vniknutí poškozením vstupních dveří
prodejny způsobili škodu vyčíslenou
na třiatřicet tisíc korun. V prodejně
poté odcizili trezor zabudovaný ve
stěně, kde byly uloženy stírací losy
v hodnotě 42 100 korun, dálniční známky v hodnotě 9 050 korun
a finanční hotovost 14 500 korun.

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Brutální napadení kvůli příbuzné
Čest dívky hájili s tyčemi v rukách...

Opilec stopoval na dálnici! Vykradené chaty u Zdětína Policisté po pùl roce Hledají se 
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„Účastníků nám stále mírně přibývá,
což je dobře,“ pochvaloval si organizátor posledních ročníků Ivo Krátký,
který se zároveň aktivně zúčastnil a ve
své kategorii doběhl na třetím místě.
I tady se ovšem potýkají s nedostatečnou fyzickou aktivitou mladých. „Je to
stejné jako ve všech sportech, mladí se
k pohybu nehrnou a i v tomto případě převažují střední a starší ročníky,“
litoval Krátký.
Nejrychlejších výsledků dosáhli samozřejmě účastníci kategorie mužů
do devětatřiceti let, kteří také kralovali
v absolutním hodnocení. Nad bratry Šmídovými z Protivanova zvítězil
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OTASLAVICE Pryč jsou vzpomínky na loňské bláto, které ubíralo sil. Letošní sedmnáctý ročník otaslavického
Mikulášského běhu se uplynulou neděli konal za slunečného počasí, takže si jej užili běžci ve všech osmi kategoriích.
Trať měřící něco přes šest kilometrů zvládli mezi dvaadvaceti
a pětačtyřiceti minutami. Všichni bez rozdílu se pak občerstvili v místní sokolovně, kde byly po poledni vyhlášeny výsledky. Večerník byl tomu všemu u toho!

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

Přes čtyři desítky běžců si letos pochvalovaly ideální podmínky

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region
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Prostějovsko (mls) - Olomoucký
kraj představil nový web www.rodinajeOK.cz. Tyto internetové stránky jsou
zaměřeny na propagaci organizací pro
rodiny či informace o akcích určených
pro rodiče s dětmi. Jedním z prvních
projektů prezentovaných na tomto
webu byl Seminář pro seniory, který
se konal uplynulý čtvrtek v prostějovském Kulturním domě Duha.

Rodina je OK

Konice (mls) - Vesnice Runářov leží
od Konice zhruba 3 kilometry. Rada
města Konice nedávno podala žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na opravu místní komunikace
v této obci.

Oprava silnice
v Runáøovì

Kostelec na Hané (mls) - Konvektomat je profesionální kuchyňské
zařízení, které mimo jiné kombinuje
vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Je tedy vhodný pro pečení, smažení,
grilování či vaření v páře. Mezi jeho výhody patří krátká doba vaření a zachování vyššího množství vitamínů. Nový
kvalitní konvektomat získá Domov pro
seniory v Kostelci na Hané. Město jeho
nákup podpoří částku 291 tisíc korun.

Špièkové zaøízení
do kuchynì

Prostějovsko (mls) - Od začátku nového roku dojde k rozsáhlým změnám
v autobusové dopravě objednávané
Olomouckým krajem. Tu budou nově
zajišťovat dopravci, kteří vzešli z výběrových řízení. Prostějovsko bylo rozděleno na dvě části. Zároveň začnou platit nové jízdní řády, které naleznete na
webových stránkách www.kidsok.cz.

Nové jízdní øády

RYCHLÝ
NÍK

17120511445
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„S MĚSTEM NEVÁLČÍME ANI HO NEVYDÍRÁME!“

Manažer projektu Galerie Prostějov Lukáš Čepelka promluvil o postoji Manthellanu
PRAHA, PROSTĚJOV Večerníku
se jako jedinému médii podařilo
exkluzivně vyzpovídat zástupce
společnosti Manthellan a manažera projektu výstavby Galerie
Prostějov Lukáše Čepelku. Ten ve
velmi otevřeném interview pojmenoval všechny skutečnosti, které již
někoik let komplikují výstavbu obchodního a společenského centra.
Zároveň Čepelka prostřednictvím
Večerníku vysvětluje prostějovské
veřejnosti, proč Manthellan náhle
uzavřel parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

Michal
KADLEC
 Nelze začít rozhovor jinak,
proč společnost Manthellan uzavřela parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí?
„Vedení města, které uzavřelo
smlouvu s naší společností již v roce
2010, vědělo o plánované výstavbě
Galerie Prostějov a zavázalo se projekt podporovat. Plochu jsme uzavřeli kvůli nadcházejícímu zahájení
přípravných prací. V této souvislosti
tedy nechápeme, že za období sedmi
let magistrát nepřipravil pro občany

žádný alternativní plán parkování,
který by po dobu přípravy a výstavby
projektu řešil situaci v centru města.
Z přímých reakcí občanů chápeme,
že většina z nich vítá plánovaný projekt a kultivaci plochy, která je již
několik desetiletí po demolici vlastně zbořeništěm a prakticky nemá
ve srovnatelných městech v České
republice obdoby...“
 Primátorka Alena Rašková
označila váš krok za vydírání ze strany Manthellanu. Co na to říkáte?
„O žádné vydírání se nejedná, paní
primátorka velmi dobře ví, jaká je
situace, a ví také o našich snahách
zahájit přípravné práce co nejdříve,
o čemž jsme vedení města opakovaně informovali. Uzavření plyne z postupu realizace projektu na základě
smlouvy. Nechápeme, jak to může
být pro paní primátorku překvapení,
vždyť smlouva byla uzavřena před
sedmi lety, a předpokládáme, že její
obsah je jí znám. Naše společnost
jedná a vždy jednala v naprostém
souladu se smlouvou a také zahájení
přípravných prací je s ní v souladu.“
 Uzavřením parkoviště jste tedy
zahájili přípravné práce?
„Ano, přípravné archeologické práce
požaduje zákon jako první fázi archeologického výzkumu, který je časově
i finančně velmi náročný a zjištěné
poznatky mohou přinést důležité informace pro další projektování i celý
projekt. Aktuálně tedy byla zahájena první etapa tohoto průzkumu na

ploše mezi ulicí Komenského a Wolkerova. K samotnému zahájení přípravných prací máme veškerá práva
a vše probíhá v naprostém souladu se
zákonem.“
 Jste přesvědčen o platnosti
smlouvy mezi městem a Manthellanem? Stále totiž ještě není dořešen soudní spor.
„Smlouva je platná, neboť žaloba
Prioru je pravomocně zamítnuta
Krajským soudem v Brně. Probíhající dovolání nemá na platnost a účinnost smlouvy žádný vliv, jak se snaží
někteří oponenti projektu mylně
tvrdit. Konečný termín pro uzavření kupní smlouvy na pozemky mezi
Manthellanem a městem Prostějov
se v souladu se smlouvou neustále
automaticky posouvá, protožee
z důvodu neplnění závazků na
straně magistrátu nejsou nadále splněny podmínky pro
jeho konečné stanovení.
Bohužel část vedení města
i zastupitelů se snaží v celé
věci činit kroky pro to,
aby projekt nebyl realizován a chce navodit
negativní atmosféru
proti němu. Nicméně
zde je potřeba uvést, že
smlouva je platně uzavřena a musí být dodržována
oběma stranami. Není proto možné, aby kterákoliv
ze stran tvrdila, že

nému riziku náhrady škody a ušlého
zisku naší společnosti. Jejich jednání
nerozumíme, protože z našich poznatků je zřejmé, že k tomuto jednání
nemají podporu veřejnosti. V této
souvislosti je třeba si uvědomit, že
Prior nebojuje za zájmy města
a občanů, ale pouze za své
obchodní zájmy.“
 Naproti tomu někteří opoziční zastupitelé
v Prostějově prohlašují,
že město naopak „zametá cestičku“ pro
Manthellan...

 Bude projekt Galerie Prostějov
pro město skutečně přínosem?
„Jednoznačně. Centru poskytne
zázemí moderního společensko-obchodního centra, včetně parkování
a dalších služeb. Projekt je jedinečný

Opakovaně upozorňujeme na to, že někteří
prostějovští zastupitelé svým jednáním
vystavují město značnému riziku náhrady
zisk naší společnosti!
škody a ušlého zisku
i po stránce architektonické a byl
navržen ve spolupráci se špičkovým světovým atelierem Benoy.
Dokončením dojde ke kultivaci
ploch, které jsou po desítkách
let od demolic stále nevyužité
a centrum města zatěžují znečištěním prachem i blátem.
Projekt přinese také několik
set stálých pracovních míst.
Naše skupina firem dokončila a otevřela v Teplicích
na severu Čech v roce 2014
přibližně o polovinu větší
obchoďák, který je umístěn
přímo na hlavním náměstí
naproti radnici. I před jeho
výstavbou se také objevovaly
některé hlasy proti. Je však nepochybné, že v současné době se
stal ‚organickou' součástí města

„Opak je pravdou! Již dlouhou dobu
město naopak skrytě či otevřeně postupuje proti projektu, nereaguje na
naše dopisy ani žádosti a neposkytuje
podporu dle smlouvy. I proto je projekt již sedm let stále ve své počáteční
fázi a celá situace se nadále komplikuje, což vytváří prostředí pro šíření
fám a lží. Naše společnost požaduje
pouze to, aby město plnilo smlouvu tak, aby bylo možné realizovat
projekt co nejdříve. Členové našeho
týmu úspěšně realizovali již desítky
projektů a například více než trojnásobnou Galerii Šantovka jsme začali
připravovat ve stejném období a bez
ohledu na tehdejší ekonomickou krizi byla dokončena již v roce 2013, a je
tedy již čtyři roky otevřena.“

17120871461

17110111291

17112711398

Foto: archív Veerníku
se jí smlouva nelíbí, a proto kontrakt
zpochybňovala, porušovala a chtěla
jednostranně zrušit.“
 Několik aktivistů prosazuje
zrušení smlouvy. Co vy na to?
„Smlouva může být zrušena pouze
dohodou obou stran. Naše společnost vždy smlouvu dodržovala i ctila
a vždy měla zájem projekt realizovat
v co nejkratší době. Někteří zastupitelé bohužel spolupracují s Priorem,
majitelem centra Zlatá brána, který
v obavě z konkurence proti našemu
projektu bojuje. Jejich postupu nerozumíme, protože jednají v rozporu
se smlouvou a proti zájmům města
i jeho občanů. Opakovaně upozorňujeme na to, že tito zástupci města
svým jednáním vystavují město znač-

a že je obyvateli vnímán jednoznačně pozitivně. Každý občan jej nyní
navštíví v průměru více než dvakrát
týdně a zcela jistě nepřinesl žádné
problémy či negativa. Mnohokrát
jsme vedení města Prostějova vyzý-

vali k návštěvě Teplic a vlastnímu vyhodnocení situace, avšak nikdy jsme
nedostali žádnou odezvu.“
 Kdy začnete stavět Galerii
Prostějov?
„Pokud by město začalo podporovat
projekt tak, jak se zavázalo ve smlouvě,
očekáváme získání příslušných povolení k výstavbě zhruba v horizontu
jednoho roku a zahájení stavby v roce
2019. Již jsme zahájili projednávání projektu v územním řízení a v rámci tohoto
projednávání jsme požádali magistrát
o souhlas pro územní řízení a věříme, že
tento obdržíme v krátké době.“
 Proč společnost Manthellan nezačala s výstavbou mnohem dříve?
Například hned po podpisu smluv?
„Protože je třeba řada povolení, které
jsme dosud přes veškerou snahu nezískali, a to zejména z důvodu nesoučinnosti a nedodržování smlouvy na straně města! Po architektonicko-projekční
stránce je však projekt v pokročilé fázi,
finalizuje se dokumentace pro územní
řízení, která je z hlediska koncepce stavby prvním a nejdůležitějším krokem
k jeho úspěšnému fungování.“
 Veřejnost nyní laicky chápe
vzájemný vztah mezi městem
Prostějov a společností Manthellan za jakousi začínající válku. Je
to opravdu tak vážné?
„S městem neválčíme, požadujeme
pouze, aby dodržovalo uzavřenou
smlouvu. Nevíme, kdo takto vztahy
či naši pozici interpretuje, ale pravděpodobně se snaží odvést pozornost
od jednání některých jeho činitelů,
které je již dlouhodobě v rozporu
s uzavřenou smlouvou.“

vizitka
LUKÁŠ ČEPELKA
✓ narodil se v dubnu 1970
✓ absolvent Technické univerzity v Liberci
✓ je ženatý a má dvě už dospělé dcery
✓ pracuje v oblasti developmentu nemovitostí od roku 1995:
- příprava/výstavba/provoz čerpacích stanic pohonných hmot, česká spol.
Nova Petrol (později součást Paramo Pardubice)
- příprava/výstavba/provoz kancelářské budovy a hotelu v Praze pro
malou českou společnost
- příprava/výstavba/prodej bytů a kanceláří ve spolčenosti ING Real
Estate Developmen
- příprava/výstavba/provoz projektů Galerie Prostějov a Galerie Šantovka
zajímavost: mezi jeho koníčky patří jízda na horském kole, lyžování na běžkách, turistka a chataření
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letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV Večerník v minulém čísle jako první periodikum
upozornil na zcela nečekaný krok společnosti Manthellan, která zčistajasna uzavřela parkovací plochu mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí v Prostějově. Zablokované parkoviště považovala primátorka města Alena Rašková ještě předminulou neděli za protizákonný akt společnosti, která na pozemku hodlá začít stavět obří obchodní a společenské centrum Galerie Prostějov.
O pár dnů později již však svůj postoj přehodnotila. Večerník pátral po aktuálních novinkách, získali jsme i exkluzivní rozhovor
s manažerem projektu, který si můžete přečíst na straně 12.
lečností Manthellan. „Je pravda, že
ještě před několika dny jsem v emocích prohlásila, že čin investora
považuji za protizákonný, protože
pro Večerník
není majitelem pozemku a má jej
Michal
od magistrátu pouze pronajatý. Od
začátku týdne jsme však celou situKADLEC
aci pečlivě posuzovali a zjistili jsme,
Během uplynulého týdne došlo ke že vzhledem k tomu, jak je nastaznačnému posunu ve sporu mezi vena smlouva o smlouvě budoucí
prostějovským magistrátem a spo- mezi městem a Manthellanem,
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

měla tato společnost plné právo
učinit opatření k zablokování parkoviště za účelem provedení povinného archeologického průzkumu,“
prohlásila Alena Rašková (ČSSD),
primátorka statutárního města Prostějov.
Hodně světla do tunelu mělo vnést
jednání s představiteli developerské
společnosti, které se uskutečnilo ve
čtvrtek 7. prosince v sousední Olo-

mouci. Magistrát odjeli zastupovat
náměstek pro majetkové záležitosti Jiří Pospíšil (PéVéčko) společně
s právničkou města Květou Olašákovou. Ani po této schůzce však nebyli představitelé města o mnoho
sdílnější. „Bylo nám potvrzeno, že
potřebují udělat geologický a archeologický průzkum, aby pokročili v přípravných pracích na projektu Galerie Prostějov,“ odpověděl
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„Dohodli jsme se, že se dohodneme,“
komentovala jednání Alena Rašková
PROSTĚJOV Minulou středu přijel do Prostějova bývalý premiér
České republiky Vladimir Špidla,
a to v roli mediátora, který má pomoci urovnat spory mezi vedením
magistrátu, Reálného gymnázia
a základní školy i občany města na
straně jedné versus zástupci Federace židovských obcí a nadace
Kolel Damesek Eliezer na druhém
pólu. Řeč samozřejmě nemohla
být o ničem jiném než o požadavcích ohledně budoucnosti starého
hřbitova ve Studentské ulici.

Michal KADLEC
Jednání bylo oficiálně pro veřejnost
uzavřené, po něm však vedení magistrátu zveřejnilo prohlášení. V něm
ovšem chybělo to hlavní - co bude
dál...? „Vedeny úmyslem učinit symbolické gesto a respektovat přístup
židovské komunity k problematice
hřbitovů, uctít památku významných
obyvatel města Prostějova, správně
naložit s kulturní památkou, respektovat zájmy města a jeho obyvatel,
shodly se zúčastněné strany na několika závěrech jednání. Účastníci
jednání vyjádřili zájem na důstojné
úpravě a pietním přístupu k prostoru

kulturní památky, tedy židovského
hřbitova nacházejícího se v sousedství Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova a částečně
zasahujícího do jeho budovy. Strany jsou si vědomy skutečnosti, že
veškeré úpravy mohou mít vliv na
současný provoz školy. Zúčastněné
strany se shodly na možnosti uvažovat o úpravách v širším urbanistickém kontextu. A také na tom, že při
úpravách v sítích, a sice ať havarijních,
tak i plánovaných, procházejících
územím židovského hřbitova, bude
včas informována Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek
Eliezer s cílem udržet respekt k místu
a vytvořit dohodu, jak přistupovat ke
stavebním pracím na ploše hřbitova,“
píše se v oficiálním prohlášení vedení
prostějovského magistrátu.
Večerník se na čtvrteční tiskové
konferenci rady města zeptal na
to, zda zástupci Federace židovských obcí a nadace Kolel Damesek Eliezer i nadále požadují oplocení celého parku ve Studentské
ulici, čímž by i dětem nedaleké
školy znemožnili volný průchod?
„O tomto sporném požadavku jsme
ve středu vůbec nejednali. Dohodli
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jsme se zatím pouze na tom, že zástupce židovských organizací přivoláme do parku v případě jakýchkoliv
stavebních prací. Odlehčeně bych
mohla říci, že jsme se dohodli, že se
dohodneme. Ale pokud se mám vyjádřit k vaší původní otázce, i přesto,
že jsme se k tomuto bodu při této
schůzce vůbec nedostali, tak i nadále považujeme za vyloučené, aby se
park ve Studentské ulici nějak oplotil a jakkoliv se omezil pohyb občanů přes něj,“ sdělila Večerníku Alena
Rašková (ČSSD), primátorka sta-

tutárního města Prostějova. Jak ale
dodala, podobná jednání, jako bylo
to středeční, budou i nadále pokračovat v průběhu příštího roku.
Jednání na prostějovské radnici
zhodnotil na žádost Večerníku také
mluvčí Nadace Kolel Damesek
Eliezer. Moc toho ale veřejnosti nesdělil. „Pozitivně hodnotím, že jsme
poprvé měli možnost mluvit přímo
s vedením školy, v ostatním vás odkážu na naše společné prohlášení,
které je na k nahlédnutí na webu
města,“ uvedl stručně Tomáš Jelínek.

Pospíšil na otázku, jak představitelé
Manthellanu vysvětlili nenadálé
rozhodnutí uzavřít velmi frekventované parkoviště v centru města.
Reakce náměstka na otázku, zda
si Manthellan může dovolit uzavřít i Společenský dům, tak trochu překvapila. „Podle uzavřených
smluv ano. Zde je ovšem výpovědní
lhůta, kterou musí dodržet. Mohu
říct říci, že plesová sezóna určitě
ohrožena není,“ uvedl náměstek
prostějovské primátorky.
Večerník ohledně kauzy, která nyní
hýbe celým Prostějovem, oslovil se
žádostí o informace rovněž tiskového mluvčího společnosti Manthellan. Ten v exkluzivním vyjádření
potvrdil slova Jiřího Pospíšila, že
se investor připravuje i na uzavření
Společenského domu v Prostějově!
„Zahájení přípravných prací jsme již
dlouho plánovali a zástupce vedení
města o tom opakovaně informovali, zřejmě tomu nebyla věnována
dostatečná pozornost,“ tvrdí Juraj
Aláč s tím, že krok se váže na zahájení projednávání v územním řízení
a předpokládaný harmonogram

projektu. „K jednání primátorky
jsme se vyjádřili v dopisu zastupitelům z minulého týdne. O žádné vydírání se rozhodně nejedná, město
uzavřelo před sedmi lety smlouvu,
dle které postupujeme. Velmi bychom si přáli, aby se řídil smlouvou
i samotný magistrát a dodržovaly
se závazky z ní vyplývající,“ okomentoval tiskový mluvčí výroky
první dámy radnice. K možnému
ukončení provozu Společenského
domu pak poznamenal: „Máme na
tento krok plné právo. Přesný termín však ještě neznáme, bude to záviset na postupu přípravných prací
a povolovacích procesů. Věříme, že
doba, po kterou budou přípravné
práce i samotná stavba probíhat,
bude co nejkratší. Vše ale velmi závisí i na tom, zda bude dodržována
smlouva ze strany města, o což jsme
také znovu požádali na čtvrteční
schůzce, z níž jinak nejsou žádné
závěry,“ dodal Juraj Aláč.
Je zcela zřejmé, že celá záležitost
bude živě a zdlouhavě probírána na
pondělním jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova...

Manthellan KUPUJE

pozemky od kraje
PROSTĚJOV Olomoucký kraj hodlá společnosti Manthellan odprodat malý pozemek, který momentálně slouží jako příjezdová
plocha z Komenského ulice před současný Společenský dům.
„Záměrem Olomouckého kraje je odprodat nemovitý majetek, pozemek o výměře 67 metrů čtverečních do vlastnictví společnosti Manthellan, a to za kupní cenu ve výši 180 900 korun. Společnost tedy za jeden
metr čtvereční zaplatí 2 700 korun. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,“ lze se dočíst na úřední desce města Prostějova.
(mik)
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PROSTĚJOV „My jsme tento byt předali do správy
kina Metro už před půl rokem, nemáme s ním tedy
už nic společného,“ sdělil Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov, která tak
neuvěřitelný binec řešit nemusí. Z fotodokumentace, která pronikla na veřejnost, a baví se jí uživatelé
sociálních sítí, ale jednoznačně vyplývá, že někdo

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
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PROSTĚJOV Uplynulou středu
dopoledne vzbudila pozornost
nejen obyvatel sídliště Hloučela
zdejší přítomnost policistů. Následně do ulice Václava Špály dorazil i
pohřební vůz. Okamžitě se vyrojily
otázky, co se na tomto místě stalo?
Po sociálních sítích se začaly šířit
až fantasmagoristické spekulace...
Celá záležitost přitom byla mnohem pragmatičtější. Na chodbě
panelového domu bylo nalezeno
mrtvé tělo starší dámy s tím, že cizí
zavinění nebylo policií zjištěno.


    
info@realitypolzer.cz

Prodám byt 3+1 v OV, v centru
Slovenská ul. 736 631 702
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Nutně sháním ke koupi byt 1-2+1.
732 116 877
Prodám rodinný domek, jedno patrový,
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv
– Krasice. Tel.: 739 965 177
Koupím
rodinný
dům
velkých oprav. 604 635 527

bez

Shánímpronájem bytu–dlouhodobý.
739 367 205

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

Rostislavova
8
Rostislavova
8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov

582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
reality.c
cz

Koupím garáž v Prostějově. 737 716 627
Koupím byt 3+1, ideálně s alkovnou
po rek. min 75 m2 spěchá, hotovost!
737 716 627
Muž hledá podnájem jedné místnosti v Pv, zařízení není podmínkou.
Tel.: 734 694 194
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Anglická ul. Tel.: 602 775 607
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Pronajmu byt 3+1, centrum Pv, vlastní
topení. Volný ihned. Tel.: 775 758 775

Volejte: 739 322 895
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ A ZÍSKÁTE ZDARMA

KNIHU

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Právě tolik nabídek
můžete najít v naší rubrice
v PROSTĚJOVSKÉM
VEČERNÍKU
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Na Facebooku se objevila
informace o ubodání
  -/  000

„Tři výrostci pobodali nožem dvanáctiletou holčičku. Jeden z nich
utíká ve směru na Fanderlíkovu
ulici,“ psal prostřednictvím svého
facebookového profilu jeden z Prostějovanů. Jeho komentář vyvolal
zděšené reakce. Jak se velmi brzy
ukázalo, jednalo se pouze o krutou
a trapnou provokaci. Důvodem příjezdu sanitky a následně i policistů
byla smrt třiasedmdesátileté ženy.
„Paní byla nalezena na chodbě
domu v bezvědomí. Zdravotníkům se seniorku bohužel nepodařilo zachránit, na místě zemřela.
Cizí zavinění nebylo zjištěno,“ pro-

zradil František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Dezinformaci o ubodání dvanáctileté dívky do virtuálního éteru vypustil člověk skrývající se za profilem „Zlata Stlačená“. Jak Večerník
zjistil, zdevastovanou psychiku
tohoto nešťastného individua nepochybně narušuje dlouhodobé
užívání drog. On sám se pak charakterizuje slovy „nezáleží na tom,
kdo jsem, záleží na tom, jak moc
jsem vidět a jak moc jsi o mně
slyšel...“ I tací jsou bohužel mezi
námi!
(mls)

17072110817
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se zdevastovaným bytem zabývat musí. „K podepsání předávacího protokolu došlo čtyřiadvacátého listopadu tohoto roku, fotografie byly pořízeny
za účelem dokumentace stavu a informování zřizovatele, nikoli za účelem zveřejnění. Stav bytu bude
posuzovat odborník, stejně jako postup při jeho rekonstrukci. Ta je momentálně v jednání,“ uvedla na
dotaz Večerníku Barbora Prágerová, ředitelka kina
Metro 70.
Snímky nehorázného svinčíku po Ivanu Čechovi obdržela i rada města. „Snímky neměly spatřit světlo
světa, co já k tomu mám říct?! Stav, ve kterém byt pan
Čech zanechal, je politováníhodný, všechno je to velmi smutné...,“ zareagovala rozpačitě náměstkyně prostějovské primátorky Ivana Hemerková, v jejíž gesci je
správa všech kulturních zařízení ve městě.
Zatímco raní se nyní radí, jak dále postupovat, Večerník opakovaně poslal formou e-mailové pošty dotazy
samotnému Ivanu Čechovi. Žádné reakce z jeho strany
se jsme se však tentokrát nedočkali. Zkoušet to však
budeme i nadále, tento nehorázný přešlap musí „pravdobijec“ a otec aktivisty Jakuba veřejnosti vysvětlit!
Občany bude především zajímat, kdo zaplatí onu částku osmdesát tisíc korun. Nechápeme, proč by tak měl
činit magistrát, potažmo daňoví poplatníci... (mik)

letos slavíme jubileum...

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
KOUPÍM

Dnes, tj. 11. prosince 2017
je tomu měsíc,
co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek a dědeček
Libor STROUHAL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zároveň bychom touto cestou
chtěly poděkovat pohřební službě
Pavel Makový za profesionální
a laskavý přístup na poslední
cestě zesnulého. Děkují Lenka,
Denisa, Nikola
a Patricie.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování městu Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR
(STP Prostějov), Kostelecká 17,
Prostějov, pořádá
za finanční podpory
Statutárního města
Prostějova sociálně aktivizační
služby - ozdravné a rekondiční
pobyty, sociální přednášky
a zapůjčuje kompenzační
a rahabilitační pomůcky
pro zdravotně postižené
občany a seniory.
Touto cestou bychom chtěli
Statutárnímu městu Prostějov
poděkovat za spolupráci a finanční
podporu v roce 2017, bez níž
bychom nebyli schopni tyto aktivity
provádět. Věříme, že náš neziskový
spolek podpoří i v dalších letech,
za což mnohokrát děkujeme.
Za STP Prostějov
předseda spolku Karel Doseděl

Sběratel koupí barevné servisy ze 60. let
Tel.: 605 138 473
Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666

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

Sběratel koupí barevné hutní sklo 60. let
Tel.: 603 161 569
Vykupujeme jádra vlašských ořechů.
Tel.: 582 370 216 nebo 604 375 585
Koupím zachovalého Favorita v dobrém
stavu. Zn. děditství. Tel.: 775 363 086

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Za Tvou něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova,
starosti, zachováme v srdci,
vždy Tvůj obraz
a pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 8. prosince 2017
vzpomeneme nedožité
85. narozeniny naší milované,
paní Milady KREJČÍ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene rodina.
Smutno je žít
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen krásné vzpomínky a s nimi žal.

16011421482

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Provádíme zednické práce, rekonstrukce
bytů a bytových jader, sadrokartonářské
práce, římsy, umělecké stropy, malování, obklady, dlažby. Tel.: 775 239 147
– p. Kopecký, 739 095 527 – p. Krebs

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů
Konzumní i do kvasu
bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
(pro maloodběratele i velkoodběratele) www.anteny.cz www.kvalitne.cz
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Pěstitelská pálenice
Přijmeme brigádníky na stříhání
Kostelec na Hané, Rynk 120
stromků, více info na uvedeném tel.
PŘEJE
Všem svým zákazníkům veselé Vánoce
Prodej brambor na uskladnění každou
a hodně zdraví v Novém roce 2018.
neděli až do Vánoc od 9:00 -12:00
Děkuje za jejich přízeň a těší se
hod. Cena 10 Kč/kg, krmné brambory
na další spolupráci. Dále
nutné objednat předem telefonicky, cena
O Z N A M U J E,
2 Kč/kg. Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
že nesdružuje kvasy, pálí již od 50 l
tel.: 721 308 323
kvasu za účasti zákazníka, příjem
objednávek na tel.: 582 373 358
Prodám pšenici za 370 Kč, ječmen 350
Kč a kukuřici za 300 Kč. Více info na
Provádíme
rekonstrukce bytových
tel.: 775 060 164
jader, dlouholetá praxe.
Tel.:
774 062 253
Prodám stavební vrátek EVL
nosnost 300kg a SVS nosnost
125kg. Po GO, záruka 2 roky, cena
dohodou. Mob.: 774 664 966

Dnes, tj. 11. prosince 2017
je tomu 6 roků od úmrtí
paní Milady GREPLOVÉ
z Dobrochova.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel Pavel,
syn Pavel a dcera Martina
s rodinami.

pana Josefa HLAHŮLKA
z Lešan
a dne 3. ledna 2018
by se dožil 75 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka
a synové Ivo a Petr s rodinami.

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

Dne 13. prosince 2017
si připomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Josefa ŠUSTRA
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají
dcery Věra a Alena
s rodinami a rodina
Šutová.

Jen vzpomínky nám zůstaly, na roky
s Tebou šťastné, jsou v našich srdcích
ukryté, jsou hluboké a krásné.

Dne 14. prosince 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky,
paní Boženy JOSEFÍKOVÉ.
S láskou v srdci
vzpomínají synové Pavel
a Jiří a dcera Hana
s rodinou.

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

Dnes, tj. 11. prosince 2017
vzpomeneme 9. výročí,
co nás opustila moje maminka,
paní Jenovéfa TŘÍSKOVÁ

Včera, tj. 10. prosince 2017
uplynulo 6 smutných let, kdy nás
náhle opustila slečna
Ivunka HÁJKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují maminka s manželem,
bratr Standa s rodinou,
rodiny Vaňourkova
a Vomáčkova.
Dne 12. prosince 2017
by se svých 85. narozenin dožil
pan Vlastimil JEŽEK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti
s rodinami.

Dne 16. prosince 2017
uplyne 7 let od úmrtí naší milované,
paní Věry VOZIHNOJOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte,
prosím, s námi.
S láskou stále vzpomíná
manžel s rodinou.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 17. prosince 2017
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Radoslava KUČEROVÁ
ze Seloutek.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují synové s rodinami.

Dne 8. prosince 2017
uplynulo 25 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef KREJČÍ
z Otinovsi.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

a dne 15. února
příštího roku tomu
bude 8 let od úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Miluška
s rodinou

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.

Díky za vše,
čím jsi nám byl, za každý den,
který jsi pro nás žil.

Dne 15. prosince 2017
uplynou 2 smutné roky
od úmrtí naší milované,
paní Boženy MACHALOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene rodina.

Dne 15. prosince 2017
vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí
pana Milana PUPÍKA.
Stále vzpomínají
dcera a vnuci.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 9. prosince 2017
uplynulo 10 let od úmrtí
paní Marie ŠTOLPOVÉ
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
$  %  

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

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí. Ta rána stále
bolí a zapomenout nedovolí.

Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
Tel.: 776 087 428

AUTO - MOTO

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

Být tak na chvíli andělem,
abych Tě mohla obejmout
a říct jak moc nám všem chybíš....

FINANCE

Poslední rozlouèení
Věra Páleníková 1938
Prostějov Čtvrtek 14. prosince 2017
Alois
Hrazdil
1922
Ptení
14.00 kostel Ptení
Barbara Buzgovičová 1973 Prostějov
Jaromír Vitásek 1942
Držovice Pátek 15. prosince 2017
Eva Krejčířová 1932
Malé Hradisko Jindřiška Kameníčková 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Trnavská 1932
Želeč Růžena Sedláčková 1943 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Rašner 1925
Vyškov František Skopal 1942
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$  %  
Jaroslav Vaňhara 1927

15021020132

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

Dne 17. prosince 2017
vzpomeneme 9. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka,
pana Jiřího KANKOVSKÉHO
z Přemyslovic.
Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 13. prosince 2017
si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí

Dne 12. prosince 2017
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

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

PRODÁM

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává, slzy v očích
Tě neprobudí a domov prázdný
zůstává. Jen svící hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Provádíme dokonalé stroj. čištění sed. souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325, www. revay.cz

Pletené svetříky i pro nejmenší pejsky.
Pv. Tel.: 606 166 853
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řádková inzerce / vzpomínky

SEZNÁMENÍ

Koupím Škoda 1000MB a Škoda 110r Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou
ideálně včetně garáže - není podminkou. ženu přiměřeného věku, řidíč. průkaz vítán,
774 601 006
setkání napoví. Tel.: 739 046 685

Dne 14. prosince 2017
vzpomeneme 10. smutné výročí od úmrtí
pana Jana PIŇOSE.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina.

Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 13. prosince 2017
Jiří Kopečný 1945 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Františka Veruňáková 1936 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
$  %  
František Chudoba 1944 Prostějov
Františka Dokoupilová 1920
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 11. prosince 2017
Dagmar Musilová 1955 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Leopold Dolák 1930

Prostějov

Vlasta Paňáková 1919

Prostějov

STUDIO365hledánovétvářeproreklamu od 9-27 a 28-45l. Tel.: 605427271,
9-12 h. www.studio365.eu
Firma zabývající se výrobou oděvů, hledá
pracovníky na pozici – ŠIČKA ODĚVNÍ
KONFEKCE. Vyučení v oboru nutné.
Práce ve stabilní společnosti (20 let na
trhu). Přátelský kolektiv, dobré finanční
ohodnocení, 13.-14. plat, penzijní připojištění, stravenky, 5 týdnů dovolené.
Místo práce – Prostějov, jednosměnný
provoz, nástup ihned. Životopisy zasílejte na email: cleantex@cleantex.cz, tel.:
581 111 012, 582 335 576

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE PRÁCI?
6

   

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

Přijmeme barmanku na čerpací
stanici OMV, 12 hod pracovní doba,
2xD a 2xN/4 dny volno, čistý příjem
20-22 tisíc Kč. Kontakt po-pá 8-15
na tel.: 777 776 470.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Barman/-ka
15 000 Kč
turnusové službystřední odborné
PRSFRIENDS-TaajPalace,Prostějov
Řidiči osobních a malých
dodávkových automobilů
15 000 Kč
jednosměnný základní+praktická MOPS, Němčice nad Hanou
Dojič/-ka
24 000-27 000 Kč dvousměnný základní+praktická Zemědělské družstvo Vrahovice
HR Recruiter
25 000 Kč
jednosměnný ÚSV
MUBEA-HZP, Prostějov
Výrobní dělníci nerezových drah 12 200-16 000 Kč jednosměnný základní+praktická MANUS Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

PRÁCI HLEDÁ
17102621269

Přijmeme barmanky do herna-baru v Pv.
Zaučíme. Tel.: 777 301 936 e-mail:
kocourek.radek@seznam.cz

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

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Všeobecná sestra hledá práci, nejlépe
v ordinaci. I na část. úvazek. E-mail:
denfac@seznam.cz

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov

hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovní pozice:

REFERENT/KA

<_-9-#']&"'&%"?

REFERENT/KA
TECHNICKÉ
5.6
Odboru rozvoje a investic

Y"%-(%9[\%-%\]'

Y"%-(%9[\%-%\]'

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici
naleznete na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan - Magistrát - Volná místa na MMPv

Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní pozici
naleznete na internetové adrese: www.prostejov.eu
v rubrice Občan - Magistrát - Volná místa na MMPv

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel.: 582 329 162

Informace podá rovněž personalistka MMPv – tel.: 582 329 162

Přihlášky je možné podávat do 31. 12. 2017

Přihlášky je možné podávat do 31. 12. 2017

5  1.

17120711453

5.66 ^

17120711454

Rudolfovo pekařství přijme:
- prodavačku pečiva,
- uklízečku ranní směny + sobota
- dělníka do výroby – provoz
Kostelec na Hané, ranní a noční směna,
provoz Prostějov brzká odpolední
Info na tel.: 582 342 095, 8:00 – 14:00 hod.

Přijmeme ihned do našeho kolektivu
zaměstnance na hlavní nebo i vedlejší pracovní poměr, a to na pozice:
TECHNIK BOWLINGU na HPP
i VPP- pracovní náplň: údržba bowlingové strojovny a bowlingových
drah, obsluha bowlingové recepce…
ZAŠKOLÍME.
požadavky: SŠ vzdělání nebo výuční
list, bezúhonnost, technická zručnost,
komunikativnost a příjemné vystupování, základní znalost práce na PC a AJ,
flexibilita. Odpolední směna, 1x za 14
dní pracovní víkend, dobré platové
podmínky: navýšení mzdy po zapracování + odměny z tržeb, letní dovolená
4 týdny, volné pondělí. U vedlejšího
pracovního poměru se jedná hlavně
o pátky a víkendy.
KUCHAŘ na VPP - pracovní náplň: samostatný kuchař/ka, pizza
a minutky, odpolední směna PÁTKY a SOBOTY, vítány také zkušenosti s přípravou studené kuchyně
pro rauty, požadavky: bezúhonnost
a flexibilita...ocenění dle šikovnosti
od 100,-Kč/hod...po zapracování
navýšení.
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ
- pracovní náplň: mytí nádobí a pomocné práce, od 80,-Kč/hod, pátky
a soboty od 16:00 do 22:00.
Více informací na tel.č. 728 634 274
nebo osobně BOWLINGPALACE,
Újezd 4, Prostějov

letos slavíme jubileum...

17120821457

PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

17102621270
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NEZAMĚSTNANOST V KRAJI

poprvé stagnuje, v Prostějově se
ale opět snížila k rekordu
OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV Během listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji klesl o 1,3
procenta na 17 898 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se ponížil o jedno
procento na 8 886 a podíl nezaměstnaných
osob stagnoval na hodnotě 3,9 procenta.
Ovšem v Prostějově podíl nezaměstnaných
opět poklesl o další desetinu procenta!
K 30. listopadu 2017 evidoval Úřad práce ČR
- Krajská pobočka v Olomouci celkem 17 898
uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 235
nižší než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku
byl nižší o 6 626 osob. „Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání. Z tohoto počtu bylo 15 891 dosažitelných

uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let. Bylo to o 171 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší o 6 827.
V průběhu listopadu bylo nově zaevidováno 2
826 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo o dvaasedmdesát osob více a v porovnání
se stejným obdobím předchozího roku méně
o 578 osob. Z evidence naopak odešlo celkem
3 061 uchazečů, což bylo o 288 osob méně než
v předchozím měsíci a o 152 osob méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 889,
což je o 138 méně než v předchozím měsíci
a o 48 méně než ve stejném měsíci minulého
roku; 440 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 14

více než v předchozím měsíci a o 71 méně
než ve stejném období minulého roku, 1 172
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ shrnul
statistická čísla Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR - Krajské pobočky
v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech kraje byl podobný, ve většině z nich kromě
Jeseníku došlo k poklesu nebo stagnaci počtu
nezaměstnaných. Na Jesenicku se počet nezaměstnaných zvýšil o 9,4 procenta, což je nejvyšší
hodnota mezi okresy z celé republiky. „Co se
týká Prostějova, tady byl na konci listopadu
zaznamenán další rekord, kdy podíl nezaměstnaných klesl opět o jednu desetinu procenta na celkovou hodnotu 2,4 procenta. Aktuálně
je zde 2 415 lidí bez práce, z toho 1 351 žen.

Firmy v Prostějově a okolí hlásí 1 641 volných
pracovních míst, na jedno z nich tedy připadá
v průměru 1,4 uchazeče o zaměstnání v registru
Úřadu práce ČR,“ uvedl Mikšaník.
Na konci listopadu bylo evidováno 832 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 139 osob a ve srovnání se
stejným měsícem minulého roku byl nižší
o 345 osob. „Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v Olomouckém kraji 4 785 uchazečů
o zaměstnání, což je sedmadvacet procent
všech uchazečů vedených v evidenci,“ analytik
trhu práce Úřadu práce ČR-Krajské pobočky
v Olomouci.
(red)
Celou zprávu a další statistické údaje najdete na www.vecernikpv.cz

72 ,8; 25  %&

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

soutěže
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I padesáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové
strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 14. prosince 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Libušinka 15
František VYSLOUŽIL, Brněnská 23, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

()*+
),-./0
Václav Havel
Jan BUIGL, Klužínek 21, Hvozd
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA

()*+
),-./0
FRONTMANEM
Jiří KINCL, J. Zrzavého 2, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 650 Kč na vystoupení.

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

SUDOKU

()*+
),-./0
7,6,3,1
Pavla ŠEVČÍKOVÁ, Sídl. Svobody 11/37, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
na sortiment prodejny.

17120861455

SU
DO
KU

Výherce získává  
 
 "

KŘÍŽOVKA
 ()*+
),-./0
Připravte se na zimu v Kateřinské ulici v Olomouci
Naďa ZNOJILOVÁ, Krumsín 11
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

16020561568

17111061317

POD STROMEČEK DARUJETE .... OD NÁS

ZBOHOM, ELMAR, ŠUPLE, NÁMĚT, VÝŽIVA, KONZUL, STENY, KMETI, INFEKCE,
KLIKAŘ, EMOCE, PALICE, MŠICE, TŘASK, NUTRIE, ŽHÁŘI, VILÉM, CENÍK, OCELE,
TEROR, MILOŠ, PIKANT, KOLAPS

Výherce získá POUKAZ
   

Výherce získává VSTUPENKU
   

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

171124613xx

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili současnou reprezentantku České republiky, která se před letošní
sezónou vrátila do barev VK Prostějov

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získává 
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letos slavíme jubileum...

zveme vás...

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

TIPku
ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru PROMĚNY
KDY: NEDÌLE 17. PROSINCE, 17:00 HODIN
KDE: HUSÙV SBOR, NÁM. E. HUSSERLA, PROSTÌJOV
Pěvecký sbor Proměny jako každý rok pořádá i letos adventní koncerty. První zastávkou byly Držovice, následoval
Uničov a nyní se sbor zastaví v Prostějově. Své posluchače
přivítá Husův sbor. Hostem hlavního koncertu sezóny bude
Patrik Zatloukal a o hudební doprovod se postará netradiční
seskupení olomouckých a prostějovských instrumentalistů.
Letošní adventní koncerty pojme pěvecký sbor Proměny v tradičním duchu, čemuž bude uzpůsoben i repertoár písní. Posluchači tak uslyší nejen tradiční vánoční koledy, ale také klasické
písně a moderní hity, které k Vánocům patří. Zmíněnou tváří
navíc bude Patrik Zatloukal, který se sborem spolupracuje již
třetím rokem. „Myslím, že jsme v něm našli skutečně spřízněnou duši, a tak ani letos neuděláme výjimku. S Patrikem zazpí-

váme legendární hity například od Janka Ledeckého či Petra
Bendeho,“ sdělila Večerníku Lenka Copková z Proměn.
Tento rok sbor doprovodí instrumentální nástroje v podobě
houslí, flétny, kontrabasu, violoncella, kytary a klavíru. Hudebníci pocházejí z Prostějova, ale i třeba z Olomouce. „Klavíristka
hraje s Moravskou filharmonií, houslista je členem kapely Kašpárek v rohlíku, takže jde o profíky, kteří dodají koncertu šmrnc,“
přidává Copková s úsměvem.
I když Proměny se svými koncerty procestují mnoho moravských měst, Prostějov je pro ně stále srdeční záležitostí. „Zpívat
před místním publikem je pro nás vždy zážitek. Letos bude mít
koncert opravdu tu pravou vánoční atmosféru a my se moc těšíme, že si jej v domácím prostředí užijeme!“

 DIVADEL
 

aneb, co se
  STAVY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 11. prosince
17:30 Liga spravedlnosti 3D
americké akční fantasy
20:30 Na shledanou tam nahoře
francouzské drama
úterý 12. prosince
14:00 Psí poslání
americká dobrodružná komedie
15:00-18:00 Workshop komiksu
workshop tvorby komiksu
s Nikkarinem ve foyer kina
17:30 Strážci Galaxie 2
americké akční sci-fi
20:00 Matky na tahu o Vánocích
americká komedie
středa 13. prosince
9:00-17:00 Vánoční jarmark
tradiční vánoční jarmark ve foyer kina
(slaměné ozdoby, ručně dělané baňky, paličkované a háčkované ozdoby, voskové svíčky, betlémy,
perníčky, hračky a jiné doplní zpěv sboru ZUŠ
Prostějov a klavírní vystoupení Daniela Juna)
19:00 Star Wars: Síla se probouzí
americké dobrodružné sci-fi
21:00 Star Wars večírek
tematický večírek pro fanoušky Star Wars
00:00 Star Wars: Poslední z Jediů
americké dobrodružné sci-fi
čtvrtek 14. prosince
17:30 Star Wars: Poslední z Jediů 3D
20:30 Star Wars: Poslední z Jediů
pátek 15. prosince
15:30 Paddington 2
rodinná komedie Velká Británie/Francie
17:30 Star Wars: Poslední z Jediů
20:30 Star Wars: Poslední z Jediů
sobota 16. prosince
15:30 Anděl Páně 2
česká rodinná komedie
17:30 Star Wars: Poslední z Jediů
20:30 Star Wars: Poslední z Jediů
neděle 17. prosince
9:30 Pohádky pod stromeček
pásmo krátkých pohádek ČR
15:45 Louskáček
ruský balet
19:00 Star Wars: Poslední z Jediů 3D

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 13. prosince
14:00 POHÁDKY PRO EMU
romantická komedie ČR
sobota 16. prosince
8:30 VÁNOČNÍ SEN
pásmo pohádek ČR
10:00 LETÍME
animovaný film USA
13:00 PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
akční film USA

GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
do 28. ledna 2018
FOTOGRAFIE
výstava Dalibora Sedláka

Kultura klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pondělí 11. prosince
14:00 SETKÁNÍ JUBILANTŮ
MĚSTA PROSTĚJOVA
úterý 12. prosince
9:00 O HANÁCKYHO KOHÓTA
oblastní kolo postupové soutěže dětí ZŠ
ve zpěvu lidových písní (nejlepší tři z každé kategorie postoupí do krajského kola)
čtvrtek 14. prosince
8:45, 9:45, 10:45 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
pátek 15. prosince
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
do 31. prosince
MIRA MACÍK - FORMATION
OF DEFORMATION
výstava, jejíž autor se věnuje kromě grafiky
a umělecké tvorbě také designem, kurátorstvím a pedagogikou

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 4. února 2018
UMĚNÍ SECESE
kolekce, která je na výstavě představena,
zahrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik, plakátů a skla zapůjčených z mnoha
českých a moravských státních galerií,
muzeí a také ze soukromých sbírek
čtvrtek 14. prosince
17:00 MUZEJNÍ PODVEČER
- Válka roku 1805 na Prostějovsku
Bitva u Slavkova, v níž se střetla napoleonská
Francie s koaličními vojsky Ruska a Rakouska, dodnes představuje největší a nejkrvavější bitvu na území Moravy. Nadcházející
výročí připomene přednáška prostějovského historika Mgr. Ladislava Vaverky, Ph.D.
(přednáškový sál)

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 14. ledna 2018
ČESKÉ VÁNOCE
výstava je připravena z muzejních sbírkoúterý 12. prosince
vých předmětů i soukromých zápůjček,
19:00 PRAŽSKÉ KYTAROVÉ
přičemž ke zhlédnutí bude ojedinělý
KVARTETO: VÁNOČNÍ KONCERT soubor dřevěných perníkářských forem
2. abonentní koncert v sestavě Marek z 18. a 19. století, doplněný vůní Vánoc
Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera,
Patrick Vacík

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
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Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 12. prosince
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
pokračuje devátý ročník výtvarné dílny, tentokrát se budou vyrábět vánoční dekorace.
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
závěrečná přednáška z cyklu
Cestování - co jste možná nevěděli
středa 13. prosince
16:00 DESKOHRANÍ
zábavné herní odpoledne
čtvrtek 14. prosince
13:30 SLÁMOVÝ DEN
zkušená pletařka Miroslava Zatloukalová z Brodku u Konice, držitelka titulu
Nositel tradic lidových řemesel, vám pomůže uplést si vlastní ozdoby na vánoční
stromeček nebo třeba i něco pod něj
15:00 PORADNA SOS
17:00 SETKÁNÍ S JAKUBEM
ŘEHÁKEM
autorské čtení básníka a esejisty Jakuba
Řeháka se uskuteční v rámci jedinečného
projektu Spisovatelé do knihoven
pátek 15. prosince
10:00 VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
do 22. prosince
KOLÁŽE
výstava z vlastních kreseb B. Olšanského





úterý 12. prosince
15:30 VII. MEMORIÁL LUĎKA
MAŘÁKA
vernisáž výstavy na počest prostějovského
fotografa
(do 21. ledna 2018)

 
do 29. prosince
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK

 
do 5. ledna 2018
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
výstava je rozšířená o ručně vypracované
výrobky v jedné z nejchudších zemí Afriky

!" #$ %& 
Kravařova 14, Prostějov
do 31. prosince
VÁNOČNÍ POŠTA
výstava práce žáků výtvarného oboru

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
neděle 17. prosince
13:30 a 15:30 KOUZLO VÁNOC
loutkové představení

Komenského 6, Prostějov
Galerie Mánes
čtvrtek 14. prosince
20:00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Kostelecká 18, Prostějov
divadelní představení se Zuzanou Kro- do 20. prosince
nerovou a Oldřichem Navrátilem
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
  VÁNOÈNÍ JARMARK
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akce v regionu...
Vánoční trhy v Konici
Tradiční akce se uskuteční tuto sobotu 16. prosince. Největšími atrakcemi Vánočních trhů v Konici bude od 16:30 hodin koncert kapely
propojující melodický kytarový rock i keltskou hudbu České srdce a samozřejmě
ohňostroj v podání osvědčených Flame in stars, který zazáří od 17:30 hodin. Akci
bude moderovat Petr Polák a v celodenním programu nebudou chybět ani vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Konice zpěvaček Pavly Aschenbrennerové a Gabriely
V. G či kapel Naostro, Absolute Bon Jovi revival či Neopets.

Hůlka a Březinová budou plnit přání
Koncert „Splněná přání“ Daniela Hůlky a Marcely Březinové se bude konat tuto sobotu 16. prosince od 19:00 hodin v sokolovně v Kostelci na Hané. Vstupenky jsou v
předprodeji na Městském úřadě v Kostelci na Hané, jejich cena je 250 Kč.

Vánoční jarmark v Dobromilicích
Regionální muzeum Dobromilice zve na prodejní výstavu ručně vyráběného vánočního zboží, která se bude konat tuto neděli 17. prosince od 14:00 do 17:00 hodin. Na
zahřátí budou připraveny svařák a teplý čaj.

Adventní koncert ve Vícově
Adventní koncert barokní duchovní hudby se bude konat v kostele sv. Floriána ve
Vícově v neděli 17. prosince od 16:00 hodin. Účinkovat budou varhanistka Ingrid
Silná, zpěvačka Kateřina Ritterová a také její dcera Kateřina, která zahraje na flétnu.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Úterý
Sobota

12.12. 9.00-10.00
16.12. 13.15-15.15

FLORBAL:
sobota 16. prosince:
14:30 10. kolo Olomoucké ligy mužů
(týmy Kostelec na Hané „B“, SK K2 Prostějov „B“, Olomouc „B“, Šternberk, Kojetín, SH Kostelec na Hané)
neděle 17. prosince:
8:00 6. kolo 3. ligy žen, sk. 7 (týmy SK K2
Prostějov, Olomouc „B“, Bílovec, Paskov,
Kopřivnice, Nový Jičín - Frenštát, SH Kostelec na Hané)
8:30 12. kolo 2. ligy juniorů, sk. 7 (týmy
SK K2 Prostějov, MVIL Ostrava, Horní
Suchá, Frenštát p/R, Krnov, SH RG a ZŠ
Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
středa 13. prosince:
15:30 SK Prostějov 1913 - HC Olomouc
(Liga mladších žáků „D“, sk. 18, Víceúčelová hala-zimní stadion v Pv)
17:30 SK Prostějov 1913 - HC Olomouc
(Liga starších žáků „B“, sk. 18, Víceúčelová
hala-zimní stadion v Pv)
sobota 16. prosince:
11:00 Minihokej Olomouckého kraje
(soutěž ročníku 2009, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

W\W>dE
^dZEϮϴ

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 12. prosince v 17:00 hodin se uskuteční seminář s rodinným poradcem na téma
„EMOČNÍ INTELIGENCE DĚTÍ“
* ve čtvrtek 14. prosince od 17:00
hodin se koná tvořivá dílna „DÁRKOVÉ
KRABIČKY“
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pátek 15. prosince bude zavřeno
MC Cipísek
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* v pondělí 11. prosince od 18:00 hodin se
koná VÁNOČNÍ KREATIVNÍ PODVEČER PRO DOSPĚLÉ s Lenkou Kopeckou a Lenkou Královou
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin
se koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na
výchovu k odpovědnosti a samostatnosti
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.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s., Svatoplukova 15, Prostějov oznamuje všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017 opět v provozu.
Můžete využít služeb zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí)

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově, má provozní
dobu: pondělí a středa od 8:30 do 11:30
a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po
předchozí domluvě. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
Sedmikráska, Sdružení rodičů, přátel
a zdravotně postižených celiakií pořádá
kurzy bezlepkového pečení. Kurzy budou
probíhat na ZŠ Melantrichova v Prostějově v čase od 15:00 do 19:00 hodin
ve čtvrtek 14. prosince.
AKADEMIE SENIORŮ pořádá na půdě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v úterý
12. prosince od 14:00 hodin povídání na
téma ,,JAPONSKÁ ZAHRADA“. Navážeme na povídání o bonsajích a dozvíme
se, v čem je jiná japonská zahrada.
Pěvecký sbor NOTA BENE PROSTĚJOV vás zve na VÁNOČNÍ
KONCERT, který se koná ve čtvrtek
14. prosince od 18:00 hodin v kostele
sv. Cyrila a Metoděje, Brněnská ul., Prostějov. Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor HORÁČEK.

Jarmark VÁNOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH se koná ve čtvrtek 14. prosince
od 9:00 hodin v OC Zlatá brána (nám.
T.G. Masaryka, Prostějov).

Malířská tvorba mnoha tváří Milana Fridricha se koná ve ZLATÉ BRÁNĚ v Prostějově až do 31. prosince vždy od 9:00 do
V neděli 17. prosince od 18:00 hodin 19:00 hodin.
pořádá Českobratrská církev evangelická
VÁNOČNÍ KONCERT, U Kalicha 1, Galerie „Zelený domeček“ (BezručoKollárova 6, Prostějov. Účinkuje smíše- va 232, Kostelec na Hané) pořádá do
ný pěvecký sbor EXAUDI a jeho sólisté 30. prosince 2017 výstavu Radka Bartoše
doprovází komorní soubor- řídí Olga FOTOGRAFIE.
Čermáková.
V neděli 17. prosince od 16:00 hodin se
Církev československá husitská - Husův koná hudební představení VÁNOCE
sbor pořádají 17. prosince v 8:30 hodin PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ ve Společen4. adventní neděli - bohoslužba v Krumsíně. ském sále Obecního úřadu v Určicích.
Tuto středu 13. prosince od 18:00 hodin
pořádá Apoštolská církev (Raisova ulice
1159, Prostějov) VÁNOČNÍ KONCERT.

''' ***$ $

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 11. prosince 2017

SPOLEČNOST

SEXY HEIDI Do Ptení dorazí
ROZPÁLILA olympioni4ka
PROST JOV Vacenovská

Číslo 50•Ročník 21

zjistili jsme

SERVIS
PRO ŽENY
;; Další díl tematické strany
odhaluje jubilejní předvánoční vítězku seriálu PROMĚNA
IMAGE
strana 27

UŽ DNES!

KOUDELKA
VE SPARTĚ!

Jiří MOŽNÝ

Foto: internet

Další díl seriálu
Prostìjovská ZIMA
mìl svùj pùvab
strana 24-25
JEDNOU
VTOU
;; Tým BCM Orli Prostějov vyhrál včera v utkání 12. kola 1.ligy
basketbalistů na půdě Zlína 81:76
a v tabulce je na pátém místě.

;; Hned se dvěma odchody se
musí vyrovnat konické mužstvo
a jeho kouč Petr Ullmann. Z pracovních důvodů v podobě dlouhodobého pobytu mimo republiku
vypadl z kádru Karel Laštůvka,
zaměstnání v kombinaci se školou
přerušilo kariéru Františka Bílého.
Více čtěte v příštím vydání!
;; Marketingová společnost TK
PLUS ústy svého šéfa Miroslava
Černoška Večerníku exkluzivně potvrdila, že v roce 2018 bude pokračovat ve stejných projektech a chystá i jednu novinku.
;; V Olomouci se ve čtvrtek
7. prosince uskutečnilo už jedenácté
zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje.
Více na www.kr-olomoucky.cz!

Foto: internet

➢

v režii Klasu, Klásku i Kláseku...
BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

KRALICE NA HANÉ Sobotní
večer v Kulturním domě
v Kralicích na Hané patřil
zlatému pokladu, který si
místní hýčkají už desítky let.
Hanácký soubor písní a tanců Klas a jeho dětské složky
Klásek a Kláseček připravily
nádherné vystoupení v rámci
poklidných oslav probíhajícího adventního času. (mik)
Reportáž najdete na straně 23
dnešního vydání.

;; Někdejší hráč prostějovského
eskáčka posiluje letenský klub, který

PTENÍ Po Ondřeji Bankovi a Tomáši Vernerovi dorazí do ptenské základní školy hodlá zdolat giganta... strana 29
další zvučné jméno. Díky účasti v projektu Česko sportuje - Sazka olympijský víceboj se mohou tamější žáci těšit na juniorskou mistryni Evropy, mnohonásobnou
domácí šampionku a dvojnásobnou olympijskou účastnici Ivetu Vacenovskou.
Jedenatřicetiletá česká stolní tenistka se na severozápadě prostějovského regionu představí v pondělí 11. prosince a aktivně se zapojí do soutěží pro nejmenší
školáky.
„Naše první radost byla, že se náš projekt zalíbil organizátorům a vybrali nás, a druEXTRALIGA
há radost nás teprve čeká, protože věřím, že si program žáci náramně užijí. A poS NOVINKAMI
pravdě budeme jako vždy překvapeni, jaký úžasný program si pro nás organizá;; Nejvyšší tenisová soutěž
toři připravili,“ těší se na celou událost učismíšených družstev nevyvrcholí
v Prostějově, který i tak prahne
telka a garantka projektu na ptenské škole VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39
po jubileu
strany 34 - 35
Markéta Sekaninová.

Adventní posezení v Kralicích

;; V neděli 10. prosince začal
platit nový jízdní řád pro příští
rok. V Olomouckém kraji zůstává
rozsah regionální dopravy na srovnatelné úrovni s letošním jízdním
řádem. Na některých tratích dochází pouze k drobným úpravám.
Veškeré změny v jízdních řádech
naleznete na https://www.cd.cz/
info/aktuality/-29629.

Naleznete
uvnitř

Foto:www.ceskatelevize.cz

Dosplí i dti ky ze soubor1 Klas, Klásek i Kláse ek pipravili v sobotu ve er
kralickým divák1m nádherné vystoupení.
2x foto: Michal Kadlec

ŠLÁGR VEČERNÍKU - VOLEJBAL

Vékáfko proti
kolosu z Turecka!

PROSTĚJOV Nejprestižnější klubovýý
pohár Evropy CEV Volleyball Champions
League - Women 2017/2018 otevírá brány své základní fáze. A jejím úplně prvním
zápasem bude souboj mezi VK Prostějovv
a Fenerbahce SK Istanbul hraný v úterý 12.
prosince od 17:30 hodin v hale prostějovského Sportcentra DDM.
Úřadující české mistryně přitom jsou outsiderem skupiny B, zatímco panující turecké
šampiónky jejím největším favoritem. Pro VK
znamenají mezinárodní top úspěch v klubové
historii čtyři postupy do play-off Champions
League, naopak Fenerbahce dokázalo tuto soutěž v roce 2012 vyhrát
a třeba loni na jaře v ní dosáhlo na bronz.
V oddílovém měřítku je jeden z istanbulských gigantů opravdovým
kolosem s každoroční touhou útočit na celkový triumf v Lize mistryň.
„Teď se ale tak daleko vůbec nedíváme. Soustředíme se pouze na nejbližší utkání, neboť Prostějov je nebezpečným soupeřem, jehož kvality respektujeme. A musíme si na něj dát pozor. Přesto samozřejmě
chceme do soutěže vstoupit vítězstvím,“ uvedl hlavní trenér hostujícího družstva Jan José De Brandt.
Domácí kolektiv si plně uvědomuje, proti komu na úvod grupy B stojí.
„Fenerbahce rozhodně patří k ústředním favoritům celé Champions
League. Hráčský kádr má plný skutečných hvězd z různých koutů světa,
jeho síla je prostě ohromná. Tím pádem si dáváme za cíl svést s ním co
nejvyrovnanější boj, alespoň favorita potrápit,“ řekl kouč VK Miroslav
Čada. „Předem však nic nevzdáváme, ve sportu je možné cokoliv,“ zdůraznila současně kapitánka prostějovského týmu Kathleen Weiss. (son)

VOLEJBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 36-37
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

30. KOLO WSM LIGY

LHK JestZábi ProstFjov - AZ RESIDOMO HavíZov

3
„Myslím, že oba týmy
byly na zápas
výborn p"ipraveny.
Hokej se musel líbit,
prim hráli branká"i.“

Branky: 41. Nouza (Divíšek, Kolá), 43. Nouza (Divíšek, Rudovský), 63. Lu]ák (Nouza, Drtina) – 26. Hude,ek (Kanko,
Havel), 39. Poízek (Kurovský, Urbanec). RozhodGí: Ddek,
Koziol – Lukš, Gan,ar,ík. VylouGení: 3:4. Využití: 1:0.
V oslabení: 0:0. Diváci: 1842.

2

pp

(0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

JIÍ VYKOUKAL, KOU JESTÁB

Sestava ProstFjova:
Neužil – Kolá, Žovinec, Holík, Drtina, Mikliš, Havlík – Zabloudil, Meidl,
Lu]ák – Švec, Dvoá,ek, Starý –
Nouza, Fiala, Prokeš – Divíšek, Rudovský, Venkrbec.
TrenéZi: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

ní sumár
v
o
t
r
o
p
S
* výsledky * statistiky * tabulky

KOOPERATIVA NBL - 12. KOLO

BK Olomoucko - USK Praha

98

Sestava HavíZova:
Bláha – Havel, Krisl, Dudek, Puzi,, Drtil, Urbanec – Kanko,
Maruna, Kalus – Rác, Hude,ek, Sikora – Matai, Kotala,
Poízek – Fronk, Geš, Kurovský.
TrenéZi: Martin Jane,ek a Vojtch Csabi

Sestava a body Olomoucka:

Mo,nik Jan 27,Fuller Jon 19, Sehnal Marek 14, Norwa Michal 14, @ohadarevi, Darko 8,
Novák Martin 7, Náblek Martin 6, Vá]a František 3, Goga Adam 0, Šepa Filip 0, Szabo Milan 0.
Trenér: Predrag Bena,ek.

UNIQA EXTRALIGA ŽEN R 201720/18 – 10. KOLO

VK ProstFjov – Sokol Šternberk
Sestava ProstFjova:

Weiss, Emonts, Trnková, Horká,
Kossányiová, Herelová, libero
Kováová.
TrenéZi: Miroslav @ada
a Lubomír Petráš.

3
1. set:
2. set:

25:9
25:9

2 b.: 44/28:40/23
Trojky: 11:5

0
3. set:

(20:20 48:33 68:50)
RozhodGí: Ku,era, Jedli,ka, Holubek
Diváci: 446.

72

TH: 11/9:20/11
Doskoky: 38:32

Asist.: 32:17
Fauly:22:16.

25:9

RozhodGí: Nedbálek a Dušek. as: 52 minut.
DivákS: 250.

Sestava Šternberka:

Nováková, Polášková, Dudová,
Karpushyna, Hanousková, Hudylivová, libero Ambrožová. Stídaly:
Šenková, Vrabcová, Kotlabová.
Trenéi: Martin Hroch a Markéta
Jane,ková.

„Holky vydržely celou dobu pln
koncentrované, d laly minimum
chyb a celkov zahrály výborn .“

KOU PROSTJOVA MIROSLAV ADA
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LEDNÍ HOKEJ

VOLEJBAL

WSM LIGA

UNIQA EXTRALIGA ŽEN

29. kolo:

Slavia Praha - Prost\jov

1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 50. Ryzák z trestného stílení –
24. Dvoá,ek (Rudovský), 27. Dvoá,ek (Venkrbec,
Holík). RozhodGí: Grech, Sýkora – Rubáš, Tvrdík.
VylouGení: 2:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 616.
Sestava Slavie: Frodl – Barák, Pohl, Kasík,
RQži,ka, Ryzák, Kolaík – Doležal, Ra,uk, Krej,ík
– Jankovský, Šafránek, Nedvídek – Kadlec, Šagát,
Kubica – Ondrá,ek, Krliš, Šteiner. Trenéi: Milan
Razým a Jan Srdínko.
Sestava ProstFjova: Neužil – Drtina, Kolá, Havlík, Holík, Žovinec, Mikliš – Lu]ák, Divíšek, Nouza
– Dvoá,ek, Venkrbec, Rudovský – Zabloudil,
Meidl, Švec – Fiala, Voženílek, Prokeš. Trenéi: Jií
Vykoukal a Ivo Peštuka.

"ZávFr byl o tom, jestli výsledek
ubráníme nebo ne. NaštFstí
jsme to zvládli a vezeme domS
dSležité tZi body."
Jií VYKOUKAL, kou, JestábQ
Další výsledky 29.kola: PZerov – Frýdek-Místek
3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Branky: 19. Gago, 25. T. Sýkora (T.
Doležal, Šlaha), 60. Goiš (@áp, Kovaík) – 14. Klimša
(Pechanec, Marek RQži,ka). Diváci: 1346 * Karlovy
Vary – TZebíG 2:3sn (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0). Branky: 27.
Gor,ík (T. RachQnek), 40. Podlipnik (Flek, Šafá) – 50.
Dolní,ek (Nedbal), 50. Vodný (Diviš, Kusko), rozh. náj.
Kratochvíl. Diváci: 1637 * . BudFjovice – HavíZov
1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Branky: 32. Kutlák (Vampola).
Diváci: 5324 * Ústí n/L – Benátky n/J 6:2 (1:0, 2:1,
3:1). Branky: 16. Severa (M. Vágner, Šenkeík), 36.
Bernad (Roubík, Melka), 40. Melka (Roubík), 44.
Pšeni,ka (T. Jandus, Hes), 54. Kubna (Vachovec,
Gengel), 56. Severa (Melka) – 28. T. Hanousek (J.
Mikyska), 41. T. Hanousek (J. Mikyska, Z. Král). Diváci: 683 * Kladno – Vsetín 4:2 (0:0, 2:2, 2:0). Branky:
34. Štich (Macha,), 40. J. Strnad (Kubík), 58. D. TQma
(J. Kloz, Macha,), 60. J. Strnad (Macha,) – 28. Žák
(Podešva, Slová,ek), 38. Kucharczyk (P. Beránek,
Pokorný). Diváci: 1728.

30. kolo:

Prost\jov - Haví!ov

Foto: Marek Sonnevend

3:2pp

více najdete v hlavním kupónu
Další výsledky 30.kola: Benátky n/J - . BudFjovice 0:5 (0:2, 0:1, 0:2). Branky: 3. Jonák (Rob,
Fillman), 4. Rob (Fillman, Pýcha), 22. Vampola
(@ermák, Vl,ek), 56. Ku,ný (Vl,ek, Kutlák), 56. He-

BASKETBAL
KOOPERATIVA NBL

man (Rob, Vráblík). Diváci: 635 * Kada – Slavia
Praha 3:2pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0). Branky: 39. Blaha
(Hejcman, Havlí,ek), 52. Hlava (Chlouba, Chrpa),
61. Trefný (TS) – 35. Nedvídek (Z. Doležal, Ryzák),
53. L. Krej,ík (Kasík, Jankovský). Diváci: 412 * Ústí
n/L – Karlovy Vary 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Branky: 24.
Vachovec (M. Vágner, Husák) – 13. T. RachQnek
(Krej,í, Flek), 35. Si,ák (T. RachQnek, Balán), 38.
Stloukal (Kohout, Krej,í). Diváci: 1167 * Vsetín –
PZerov 3:4 (0:2, 1:2, 2:0). Branky: 22. P. Beránek
(Kucharczyk, Markovi,), 42. Protasenja (Teper),
43. Kopta (Markovi,, Frolo) – 10. Gago (Popelka,
@áp), 14. Navrátil (Gago, Goiš), 28. Fot (Pšurný, O.
Horák), 35. Pšurný (Fot). Diváci: 3252 * TZebíG –
Kladno 4:3pp (1:3, 0:0, 2:0 - 1:0). Branky: 2. Jan
Wasserbauer (Vodný, Nedbal), 46. Mlyná (Ferda),
48. Kratochvíl (Kristl, Kusko), 62. Kratochvíl (R.
Erat) – 6. D. TQma (Macha,, J. Kloz), 16. M. Hoava
(Kubík), 17. D. TQma (Repe, Kubík). Diváci: 1624.
PZedehrávka 34.kola: Kladno – PZerov 2:3 (1:3,
1:0, 0:0). Branky: 7. Macha, (Kehar), 31. Redlich
(Repe, Pekr) – 6. T. Doležal (Šlaha, Malina), 7. Plášek (@áp), 15. Š. Kratochvíl (Navrátil). Diváci: 1682.
PrSbFžná tabulka po 30. kolech:

Dohrávka 6. kola:

12. kolo:

Olymp Praha - Prost\jov

Olomoucko - USK Praha
98:72

1. @. Budjovice 30
2. Karlovy Vary 30
3. Kladno
31
4. Perov
31
5. ProstFjov
30
6. Slavia Praha 30
7. Tebí,
30
8. Frýdek Místek 31
9. Litomice 30
10. Havíov
30
11. Vsetín
30
12. Ústí n/L
30
13. Benátky
29
14. Kada]
30

10. kolo:

18
16
16
16
13
16
12
11
11
11
9
10
6
4

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

2
3
4
1
2
3
2
4
4
4
2
7
4
0

7
7
8
10
10
11
11
12
12
13
14
12
18
24

90:51
102:56
91:72
83:69
96:74
77:65
76:75
80:84
72:81
73:80
85:92
89:112
68:115
64:120

62
59
58
57
51
51
48
45
43
41
39
39
24
16

KAM P`ÍŠTf...
31. kolo, pondFlí 18. prosince 2017, 18.00 hodin:
Litomice – Vsetín (pedehráno s výsledkem
3:6), Slavia Praha – Frýdek-Místek (nedle 17.12.,
17.00), Benátky nad Jizerou – Karlovy Vary (17.30),
eské BudFjovice – ProstFjov (17.30), Kladno –
Ústí nad Labem, Perov – Tebí,, Havíov – Kada].
32. kolo, stZeda 20. prosince 2017, 18.00 hodin:
Vsetín – Slavia Praha (17.30), Benátky nad
Jizerou – ProstFjov (17.30), Tebí, – Litomice
(17.30), Kada] – @eské Budjovice, FrýdekMístek – Havíov, Kladno – Karlovy Vary, Ústí
nad Labem – Perov.
33. kolo, pátek 22. prosince 2017, 18.00 hodin:
Slavia Praha – Tebí, (17.00), @eské Budjovice
– Frýdek-Místek (17.30), Perov – Karlovy Vary,
Kladno – Benátky nad Jizerou, ProstFjov – Kada,
Havíov – Vsetín, Ústí nad Labem – Litomice.

0:3 (-5. -13, -14)

více v hlavním kupónu

RozhodGí: Krti,ka a Ren,ín. as: 54 minut.
DivákS: 100.
Sestava Olympu: Šimá]ová, Kurková, Melicharová, Bartošová, Šotkovská, @erná, libero
Stavinohová. StZídaly: Kopecká, Fomenková,
Komárková.
TrenéZi: Stanislav Mitá, a Martin @meq.
Sestava ProstFjova: Emonts, Trnková, Horká,
Kossányiová, Herelová, Weiss, libero Kováová.
Stídala: Nová.
TrenéZi: Miroslav @ada a Lubomír Petráš.

Dohrávka 11. kola: Ostrava - DFGín 81:92
(28:23, 37:46, 63:73). Nejvíce bodS: Woods
19, Stoja,i, 17, Blagojevi, 16 - P. Houška 19,
Pomikálek 14, Bažant a Halada po 10 * Pardubice - Kolín 79:60 (17:9, 38:20, 59:37).
Nejvíce bodS: Burnett 20, Švrdlík 13, Pandula
12 - Skinner 13, Baki, 12, @íž 10.
Další výsledky 12. kola: Ostrava - Nymburk 66:130 (29:35, 44:67, 54:100). Nejvíce bodS: Stoja,i, 16, Woods 14, P. Boha,ík 11, Stanojevi, 10 - Ray 31, Beriša 15,
Hruban 13, M. Peterka 11, Kíž 10 * Kolín
- Brno 89:69 (31:16, 46:33, 68:49). Nejvíce bodS: Skinner 20, Šafar,ík 16, @íž 15,
Baki, 10 - Barry 16, Primorac, Tomanec a
Kereselidze po 14 * JindZichSv Hradec Opava 86:96 (17:32, 39:57, 60:80). Nejvíce bodS: Sinadinovi,-Stojilkovi, 19, Bašta
17, Zuzák 15, Upchurch 12, Fait 10 - Šiina
25, Kle,ka 17, Jure,ka a Bujnoch po 15,
Gniadek 12 * Svitavy - DFGín 83:69 (22:14,
41:30, 61:55). Nejvíce bodS: Marko a Slezák po 16, Kerr 15, Jelínek 11 - P. Houška
18, Šiška 13, Pomikálek 11.

"Utkání bylo pro nás velmi
snadné. SoupeZi se nedaZilo
agresivní podání a vlastnF nic."
Miroslav @ADA, trenér Prostjova
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Prost\jov - Šternberk

3:0

více v hlavním kupónu
Další výsledky 9. kola: Frýdek-Místek - Fénix
Brno 3:0 (24, 13, 18). Nejvíce bodS: KukQ,ová
12, Mitregaová a K. Kvapilová po 11 - Beránková
12, Šnellyová a Indrová po 8 * Ostrava - PZerov 3:1
(18, 12, -19, 15). Nejvíce bodS: Makauskaiteová
13, H. Kojdová 12, Nachmilnerová 11 - Schoeneová
13, Svobodová 12, Vander Meerová 10 * Olomouc
- Olymp Praha 3:0 (20, 16, 15). Nejvíce bodS:
Napolitano 15, Košická 11, @utuková 10 - Šimá]ová
8, @erná 7, Melicharová a Fomenková po 6 * KP
Brno - Liberec 3:0 (15, 14, 22). Nejvíce bodS:
Kopá,ová 17, Assisová 14, Meidlová 12 - Krišková
12, Mikšíková 10, K. Kohoutová 6.

Tabulka:
1. Opava
2. Nymburk
3. Svitavy
4. D,ín
5. Olomoucko
6. Pardubice
7. Ostrava
8. Ústí nad Labem
9. USK Praha
10. Kolín
11. Brno
12. JindichQv Hradec

PrSbFžná tabulka po 10. kolech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ProstFjov
Olomouc
Ostrava
KP Brno
Liberec
Frýdek-Místek
Olymp Praha
Perov
Šternberk
Fénix Brno

10 10 0
10 9 1
10 8 2
10 7 3
10 5 5
10 5 5
10 3 7
10 2 8
10 1 9
10 0 10

30:4
28:6
27:10
22:15
21:17
17:19
13:25
11:26
9:28
2:30

827:554 29
812:612 26
868:724 25
836:777 20
833:781 16
741:810 14
743:817 9
747:846 6
664:873 5
519:796 0

12 9 3
10 100
12 7 5
12 7 5
12 6 6
10 7 3
12 5 7
11 5 6
11 5 6
11 4 7
12 3 9
11 0 11

1055:951 21
1065:686 20
970:933 19
980:987 19
1021:1030 18
825:754 17
1003:1104 17
883:935 16
813:871 16
868:899 15
886:1015 15
858:1062 11

KAM P`ÍŠTf
13. kolo, sobota 16. prosince, 18.00
hodin: BK Armex D,ín – USK Praha
(pátek 15.12., 18.00), BK JIP Pardubice
– Fio banka JindichQv Hradec (17.00),
@EZ Basketball Nymburk – Dekstone
Tui Svitavy (17.00), BK Opava – NH
Ostrava, mmcité+ Brno– Sluneta Ústí
nad Labem, Geosan Kolín – BK Olomoucko.

KAM P`ÍŠTf
11. kolo, 16. prosince 2017, 17.00 hodin:
Prostjov - Olomouc, Šternberk - Ostrava, Perov
- Královo Pole (18:00), Liberec - Frýdek-Místek
(18:00), Fénix - Olymp Praha (18:00).

KORFBALOVÁ EXTRALIGA DOSPfLÝCH R 2017/2018
7. kolo:

8. kolo:

1. Bud\jovice - Prost\jov 1. Bud\jovice - Prost\jov
21:11 (8:4)

25:19 (11:9)

RozhodGí: Voda a Milichovský. Diváci: 50.
Sestava a koše ProstFjova: Galí,ek a Vyroubal
3, Havlová 2, Lorencová, Tichý a Šnajdr 1, Drábková, Kížková, Marek, Rieger, Ter Veer, Štefák,
Štefáková. Trenér: David Kone,ný.
Nejvíc košS eských BudFjovic: Pešák 7, Klacková 4, Bláha a Procházková 3.

RozhodGí: Milichovský a Voda. Diváci: 50.
Sestava a koše ProstFjova: Galí,ek 7, Vyroubal 5, Marek 2, Havlová a Lorencová 1, Drábková, Kížková, Rieger, Zelinková, Ter Veer, Šnajdr,
Štefák, Štefáková. Trenér: David Kone,ný.
Nejvíc košS eských BudFjovic: Pešák 8, Krej,í
7, Bláha 4, Klacková 3.

OZNÁMENÍ
FOTBALOVÁ DEVÍTKA PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pozná termín i místo vyhlášení slavnostního večera až v tomto týdnu. Důvodem jsem
provozní záležitosti jednoho z partnerů soutěže,
kde mělo dojít k aktu. V tuto chvíli jsou tak řešeny
náhradní prostory. Aktuální informace a veškeré
podrobnosti, které uzavřou letošní ročník, tak zveřejníme v příštím vydání. Děkujeme za pochopení
a avizujeme, že předpokládaný termín v jednání se
pohybuje mezi 20. a 22. prosincem.

KORFBAL

„Byl to z naší strany nejlepší výkon v obran .“

TRENÉR BK OLOMOUCKO PREDRAG BENÁEK
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A
PROSTĚJOVSK
1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
4. turnaj, hala Nmice n.H.:
BOTAFOGA “A” - MECHECHELEN 8:1, ARISTON 92 – RELAX “A” 3:2, RELAX “A” –
MECHECHELEN 3:2, BOTAFOGA “A” – ARISTON 92 1:3, SEXMERALDA – ZE-STAV
2:2, DINAMO – AC ZAVADILKA 2000 1:2, RELAX “A” – ŽE-STAV 5:1, DINAMO – ŽE-STAV 1:7, SEXMERALDA – AC ZAVADILKA 2000 4:3.

prùbìžná tabulka po 3. turnaji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK ARISTON 92 Prostjov
BOTAFOGA Prostjov “A”
FC RELAX Prostjov “A””
MECHECHELEN Prostjov
AC ZAVADILKA 2000
ŽE-STAV Nezamyslice
SEXMERALDA Prostjov
DINAMO Prostjov

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
2
1

1
0
0
1

0
3
6
6

146:109
150:138
114:133
116:146

15
10
4
3

Foto: archív Veerníku

0
1
1
4
4
4
4
6

25:10
28:10
26:11
23:27
15:22
19:26
15:22
9:32

21
16
16
9
7
5
5
1

2. TØÍDA PROSTÌJOVSKO

prùbìžná tabulka po 3. turnaji:
1. MK BRODEK u PV
8
6
1
1
41:21
19
2. FC RELAX Prostjov “B””
8
5
2
1
48:21
17
3. ATLETICO Smržice
8
4
4
0
38:19
16
4. BVD
8
5
1
2
36:32
16
5. FC ORANGE
8
4
1
3
32:20
13
6. BOTAFOGA Prostjov “B”
8
2
2
4
27:32
8
7. FC MENPHIS Prostjov
8
1
3
4
17:32
6
8. PÁVI BedihošL
8
1
0
7
16:41
3
9. MEDVDI Prostjov
8
1
0
7
20:57
3
SOBOTA 6.1.2018 16.00-20.00 HALA PROST'JOV:
FC LITRPL – HANÁ, BEXIM PALETTEN – AC ZAVADILKA 2000, HANÁ – RELAX, AC ZAVADILKA 2000 – FC LITRPL, HANÁ – BEXIM PALETTEN, RELAX – FC LITRPL.
NED'LE 7.1.2018 16.00-20.00 HALA PROST'JOV:
AC ŠTIKA –KOBRA Kobeice, MOSTKOVICE – MODELÁRNA, MODELÁRNA – AC ŠTIKA, KOBRA Kobeice – MOSTKOVICE, MODELÁRNA – KOBRA Kobeice, AC ŠTIKA – MOSTKOVICE

VETERÁNI
3. turnaj, hala Nmice n/H:
AC ZAVADILKA 2000 – MORAVSKÁ MODELÁRNA 0:7, BEXIM PALETTEN – FC RELAX Prostjov 3:4, AC ZAVADILKA 2000 – AC ŠTIKA Prostjov 6:0, BEXIM PALETTEN – MORAVSKÁ
MODELÁRNA 3:6, FC RELAX Prostjov – AC ZAVADILKA 2000 6:3, AC ŠTIKA Prostjov –BEXIM
PALETTEN 4:7.

prùbìžná tabulka po 3. turnaji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MORAVSKÁ MODELÁRNA
KOBRA Kobeice
HANÁ
FC RELAX Prostjov
FC LITRPL
AC ZAVADILKA 2000
MOSTKOVICE
BEXIM PALETTEN
AC ŠTIKA Prostjov

5
5
5
6
5
6
5
6
5

5
5
3
3
3
2
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
2
4
3
5
5

23:9
20:8
17:8
30:26
12:11
16:20
12:17
17:25
10:33

15
15
9
9
9
6
6
3
0

p1íšt*:

PEDPLATNÉ

váno2ní

LEVNJI

a silvestrovské

TABULKA

0
1
1
0
1
2
2
1

4. turnaj, hala Nezamyslice:
MK BRODEK u PV – BEDIHOŠ 4:2, FC MENPHIS – BOTAFOGA “B 2:2, ATLETICO
Smržice – MK BRODEK u PV 2:2, BEDIHOŠ – FC MENPHIS 1:3, BVD – FC ORANGE
6:2, BOTAFOGA “B” – MK BRODEK u PV 3:4, MEDVDI – ATLETICO Smržice 0:9, FC
MENPHIS – BVD 3:5, FC ORANGE – RELAX “B” 4:3, BVD – MEDVDI 8:6, ATLETICO
Smržice – FC ORANGE 2:1, MEDVDI – RELAX “B” 3:8.

EXTRALIGA DOSPfLÝCH R 2017/2018
1. Brno
2. @. Budjovice
3. Znojmo
4. ProstFjov

7
5
5
3
2
1
1
0

dvoj2íslo
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advent

Adventní setkání v Ohrozimi

rozparádila

malá èertiska
OHROZIM Celá rota čertů
s andílky v těle byla k vidění
uplynulou sobotu v kulturním
domě v Ohrozimi, kde obec
ve spolupráci s mateřskou
školkou uspořádala tradiční
Adventní setkání.

VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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Malí čiperové z místní mateřské školy
všem návštěvníkům předvedli výsledek
toho, co v uplynulých týdnech tak pečlivě nacvičovali. Díky nim všichni mohli
nakouknout, jak to chodí v pekle plném
veselých čertů. Následovala rozverná pohádka O rozmarné princezně hledající
velmi krkolomně svého vysněného prince, která výborně pobavila nejen děti, ale
i většinu dospělých.
Poté už do ohrozimského kulturáku přišel Mikuláš i se svojí družinou. Přestože

pro Večerník

Martin
ZAORAL

BYLI JSME
U TOHO

23
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Ve tøetím
roèníku
se sešlo
rekordní
%
hraèek

si pohotový čert dělal zálusk na řadu
úlovků do svého pytle, nakonec odcházel s prázdnou. Všechny děti ve zkoušce
obstály a ty, které měly na kontě přece jen
nějaký ten hříšek, slíbily, že se do příště
polepší.
„Bylo to fajn, děti se vyblbly a rodiče se mohli vzájemně setkat a popovídat si. Jsem rád, že Ohrozim
má důstojné prostory, kde lze něco
takového pořádat,“ zhodnotil jeden
z tatínků.

ROZSVĚCENÍ

stromečku v Malenách
STRAŽISKO Začátek prosince
a blížící se Vánoce znamenají pro většinu vesnic nejen na Prostějovsku
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na návsi. Stejně
tomu bylo i předminulý pátek
1. prosince v obci Stražisko-Maleny.

Patrik ZATLOUKAL

17120871464

„Na vánočním stromečku máme přesně 430 světýlek, což je stejný počet obyvatel Stražiska, Malen a Růžova, takže
zde má každý občan svoje vlastní světlo,“ sdělil při proslovu Pavel Kolík. Tím
ale výzdoba stromečku nekončí, každé
dítě do patnácti let, které žije v Malenách, má na stromku vlastní podepsaný
zvoneček. I přes ukrutný mráz dorazilo

 
>%@
Q
 
na tradiční akci dost lidí nejen z Malen.
Společně si pak všichni zazpívali některé tradiční koledy a poslechli i méně
známé vánoční písničky v podání dua
ze sekupení Jižní ryba.
Celá akce byla připravena za pomoci
Spolku za Maleny krásnější a Stolové společnosti Maleny. Když už byly
všichni řádně vymrznutí, přesunuli se
do hostince U Růžičků, kde zábava
i hudební produkce pokračovaly.

K   )1$ ). ?.  !

PROSTĚJOV Chrastítka a odrážedla pro nejmenší, pro ty větší pak knihy, tvořivé a vzdělávací hry či dokonce autodráhy. To vše a ještě mnohem
víc naděloval uplynulé úterý Mikuláš
v Dětském domově v Prostějově. Do
areálu staré nemocnice s bohatou nadílkou zamířil díky zaměstnancům
firmy Mubea.
Letos se již potřetí konala sbírka hraček
pro děti, kterou pořádají zaměstnanci firmy Mubea. „Jedna z kolegyň si před Vánoci stěžovala, že její děti mají spoustu hraček
a že si ještě o další psaly Ježíškovi. Z tohoto
důvodu hrozilo, že ty, co najdou pod vánočním stromem, už nebudou mít kam
dát. Napadlo nás udělat sbírku hraček od
zaměstnanců pro děti, které to potřebují,“



vysvětila zrod zajímavé myšlenky Michaela Zahnášová ze společnosti Mubea.
Kromě Dětského domova v dřívějších ročnících směřovaly hračky také
na dětské oddělení Nemocnice v Prostějově. „Akce se nám každý rok rozrůstá
a zapojuje se do ní stále více lidí, a to už
nejen naši zaměstnanci, ale také jejich
rodiny a firemní partneři. V letošním
roce se sešlo rekordní množství hraček.
Nevešly se nám ani do kanceláře a na jejich převoz jedno osobní auto nestačilo,“
dodala s úsměvem Zahnášová.
Reakce samotných dětí byly úžasné.
„Každý rok jim hračky jedeme předat
osobně, a když člověk vidí, jak se jim
rozzáří oči, jakmile je uvidí, dostane najednou veškerá ta práce smysl.“ (mls)

V Otaslavicích si dali adventní předkrm
OTASLAVICE V této obci to novými
aktivitami jenom hýří. Na úspěšné
buchtobraní při hodech navázaly
místní ženy poslední listopadovou
neděli zbrusu novou akcí. V předvánočním čase si poprvé vyzkoušely
výrobu adventních věnců.
Každá novinka je spojena s napjatým
očekáváním, bude-li o ni dostatečný
zájem. Počáteční obavy se však úderem
třinácté hodiny rozplynuly a malý sál sokolovny se začal plnit zájemci o nevšední
tvorbu. Akce se zúčastnilo celkem dvacet
žen i dětí. Pro zájemce byly připraveny slaměné korpusy, adventní svíčky
a spousta ozdob. Vlastnoručně vyrobe-

né věnce si pak účastnice této zdařilé akce
odnesly domů za symbolickou cenu.
Prodáno bylo i osm věnců, připravených
jako ukázkové vzory.
K občerstvení byl připraven pro dospělé
vánoční punč, pro děti čaj a pochopitelně nechybělo ani vánoční cukroví.
Následně pak probíhal na návsi program
u příležitosti rozsvěcování vánočního
stromu, završený již tradičně ohňostrojem. Novinkou bylo osvětlené dřevěné
pódium na vystoupení dětí ze základní
a mateřské školy a betlém ze slámy, umístěný u vánočního stromu. Ten se stal ihned velkou atrakcí jak pro děti, tak i pro
dospělé, focení u betléma nebralo konce.

„Každým rokem se snažíme akci u příležitosti rozsvícení vánočního stromu něčím oživit. Myslím si, že tvoření adventních věnců první adventní neděli se stane
již tradicí. Betlém po vánocích umístíme
do muzea řemesel a možná v příštím
roce rozšíříme o nové postavy,“ plánuje
místostarostka Božena Bartošová.
Také první prosincový víkend pojali v Otaslavicích velkolepě. Na již
tradiční sobotní vánoční jarmark navázal v neděli adventní koncert oblíbené dvojice Evy a Vaška, kteří si do
„Metel“ doslova „jen odskočili“ před
pondělním odletem na čtyřměsíční
turné po Floridě. Svým skromným

a milým přístupem si hned od počátku získali publikum. Nálada byla
skvělá, oba zpěváci dokázali brzy rozezpívat celý sál.
„Po loňském vánočním setkání seniorů
jsme se rozhodli uspořádat v letošním
roce adventní koncert. K našemu překvapení přilákal výběr interpretů na tuto
zdařilou akci i příznivce ze širokého okolí,
což nás těší,“ dodala iniciátorka akce Bartošová.
(tok)
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VYHRÁLI JSTE

VOLŇÁSKY?
Zatoužili jste získat volné
vstupenky na Školní večírek? Pak jste určitě soutěžili
s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem.
A pokud jste správně odpověděli na otázku z minulého vydání, byli jste zařazeni do slosování.

17120871465

Otázka zněla: Kdo z pořadatelů je známý
organizováním kulturních a společenských akcí? Správná odpověď: SPOLEK
PLUMLOVSKÝCH NADŠENCŮ
Z osudí byli vylosováni: Petr Vrána,
Kobylničky 57 a František Strouhal,
Šmeralova 13, Prostějov. Každý ze dvou
výherců se může těšit hned ze dvou volných vstupenek, které si lze vyzvednout
v provozní době redakce na adrese:
Olomoucká 10, Prostějov.
(red)
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KRALICE NA HANÉ Úvod představení, který měl začít v sedmnáct hodin, se pár minut zdržel.
„Připravovali jsme vystoupení
několik týdnů, chtěli jsme se v domácím prostředí předvést. Trošku
jsme se zasekli, ale první vystoupení za chvíli začne,“ neztrácela
hlavu Vladimíra Šolcová, umělecká vedoucí souboru Klas. A měla
pravdu. Záhy vše vypuklo a byla
to vskutku velká společenská událost.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Zaplněný sál kralického kulturáku tleskal nadšením, v hledišti
byli dospělí i ta nejmenší drobotina. Soubor Klas se za doprovodu Hudecké muziky Pozdní sběr
z Pivína předvedl s představeními Martinská zábava, Dračky,
Na tře krále a mnoha dalšími.

Ještě větší aplaus si vysloužily
děti v hanáckých krojích z Klásku a Klásečku. Jejich velice
roztomilé „kusy“ Klózačka, Bodeme si hrát či Štěpánsky koledování se setkaly s obrovským
úspěchem.
Sobotní večer v Kralicích na
Hané pod názvem Adventní posezení se vydařil. Na závěr dvouhodinového programu si všechny složky souboru Klas společně
s diváky zazpívaly ´Narodil se
Kristus Pán´. Za chvíli jsou tady
totiž opravdové Vánoce!

kultura

Voices stály u zrodu jedinečného souboru působícího zejména v Brně.
„Loni v létě jsme odjeli do slovinského
Ptuje na workshop vedený právě členy
této kapely. Tam jsme zjistili, že máme

O- H
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dvakrát. Že mají děti Míšu opravdu
rády, dokazovala nejen návštěvnost, ale
i nadšení při pokřiku, jakým děti přivolaly oblíbenou tanečnici a zpěvačku
Míšu.
Na děti čekal program plný písniček a tancování, při kterém se děti předvedly i na
pódiu. Kromě tanečků a zpívání si děti zopakovaly například lesní zvířátka, strašidla
nebo názvy jednotlivých povolání na železnici. Po celou dobu produkce měla Míša
plnou pozornost dětí v sále, takže někteří
rodiče využili chvilku klidu na odpočinek
v kavárně v předsálí.
Během akce mohli rodiče dětem koupit
vánoční dárek v připraveném stánku v podobě CD Míši Růžičkové nebo dárkových
předmětů.

nimi nechybí i naše vlastní aranže,“
představila Fourwayclose sopranistka
Jitka Hanáková, která coby rodačka
z Mořic vystupovala prakticky na domácí půdě. To pro ni určitě nebylo ničím jednoduchým. „Byla jsem vystresovaná asi nejvíc ze všech, ale zpívalo
se mi dobře. Když jsem s kapelou, cítím se jistá,“ svěřila se Večerníku Hanáková, která po vysokoškolských stu-

Slavnostní událost započal svými
slovy kurátor a známý prostějovský fotograf Jiří Andrýsek. „Jsem
rád, že letošní poslední výstava
tady v kině patří zrovna mému
příteli Daliboru Sedlákovi. Jeho
tvorbu už pozoruji mnoho let.
Pokud ani vy byste nevěděli, co

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Předminulou středu odpoledne se v galerii kina
Metro 70 v Prostějově uskutečnila vernisáž výstavy fotografa Dalibora Sedláka, JehoŽ snímky vycházejí z přírody a autor se věnuje
především podrobným detailům.
„Často se mě lidé ptají, co na
mých fotografiích vůbec je, že to
není poznat,“ usmíval se viditelně
dobře naložený umělec.

jednotlivé fotografie představují,
vezmeme Dalibora do kola a on
nám to vysvětlí,“ pravil pobaveně
Jiří Andrýsek.
Dalibor Sedlák pochází ze Šternberka a ve volné fotografické tvorbě se
věnuje zejména fotografiím přírody
a jejích částí. Jeho hlavním zájmem
je detail, výsek, prostě malá, pečlivě
vyhledaná část skutečnosti. „Tvorba
Dalibora Sedláka mě zajímá už hodně dlouho. Mohu pozorovat, jak se
postupem času proměňuje rukopis
tohoto výrazného autora. Jeho původní tvorba byla zaměřena více na
krajinu a její realističtější ztvárnění.
To bylo pro něj prioritní. Postupně se Sedlákova tvorba abstrahuje
a dostává jinou dimenzi. Prioritní
začínají být emocionální působení
a meditativní rovina. Vznikají mi-

Dalibora Sedláka
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mořádné obrazy, které nás fascinují
svou imaginací,“ pronesl profesor
Jindřich Štreit, další z vynikajících
českých fotografů.

Výstava snímků Dalibora Sedláka
v galerii kina Metro v Prostějově
potrvá až do 28. ledna příštího
roku.
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FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Druhou polovinu
základní části UNIQA extraligy žen
ČR odstartovaly prostějovské volejbalistky impozantně. V desátém
dějství soutěže přejely šternberský
výběr vysokou herní kvalitou od začátku až do konce jako parní válec a
generálku na úterní trhák evropské
Ligy mistryň s Fenerbahce Istanbul
zvládly s naprostým přehledem, navíc při krásně souměrném rezultátu.

PROSTĚJOV Po delší době nastoupily prostějovské volejbalistky do extraligových duelů v optimálním složení – a jejich výkony
to vystřelilo prudce nahoru. Inkasovaným debaklem to odnesl
už ve čtvrtek Olymp Praha, načež
do haly Sportcentra DDM přijel
v sobotu Šternberk, aby si odvezl
vpravdě výstavní klepec.
Výsledek se třemi jednocifernými
sety, to se v elitní české soutěži nestává často, spíš jde o naprosto výjimečnou událost. Ženy VK k tak
drtivému vítězství dospěly tím, že
celá jejich sestava odvedla veskrze
kvalitní výkon, kterému vévodila abnormálně vysoká úspěšnost příjmu
88 procent! Naopak Sokolky se trápily, o čemž svědčí třeba jediné jejich
eso za celé utkání či dokonce žádný
vítězný blok.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz
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a je zřejmé, že jedině pokud odvedou celkově výbornou práci, odejdeme z úterního střetnutí se štítem. Konkrétní výsledek
nijak neřešíme, i když bychom samozřejmě neradi inkasovali nějaký debakl. Hlavním cílem je hrát kvalitně a svést co nejvíc
vyrovnaný boj,“ přál si prostějovský kouč.
Hanačky mimochodem potkávají Fenerbahce již počtvrté v oddílové historii, na kontě nadcházejících soků je
tím pádem šest vzájemných duelů. Resumé? Pětkrát triumf favorita 3:0, jednou
3:1. To znamená, že sebrat obrovi sadu se
podařilo českým hegemonkám jedinkrát,
konkrétně v domácím mači 1. kola play-off Ligy mistryň 2011/12. „Jestli urveme
aspoň set nebo co se bude na hřišti dít,
tím se nesmíme dopředu moc zatěžovat.
Naopak je potřeba do toho jít s otevřeným hledím a zejména bojovat na maximum. Věřím, že do hlediště dorazí hodně
fanoušků, kteří tomuhle volejbalovému
svátku vytvoří super atmosféru. A všichni
společně si natolik výjimečný zápas naplno užijeme,“ zdůraznil Miroslav Čada.
Lidi, takže v úterý odpoledne na hale!
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jaccí bylii fo
our wayyclo
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ideální složení pro založení vlastního
kvarteta a pustili se do intenzivního
zkoušení. V současnosti za sebou
máme zhruba desítku koncertů. Kromě skladeb New York Voices mezi
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oběma rivaly během minulé sezóny. To
úpéčko nejprve vyrvalo z moci favorita
Český pohár, načež jej obrovsky trápilo
i ve finálové sérii extraligové soutěže. Vékáčko sice mistrovský titul nakonec uhájilo doslova s vypětím všech sil, ale přesto
(nebo možná tím víc) vzrostla vzájemná
šponovanost krajských konkurentů na
nejvyšší mez.
V aktuálním ročníku už mají jeden vzájemný střet za sebou, když 21. října hned
ve druhém dějství elitní české soutěže
olomoucký tým podlehl na vlastní palubovce 1:3 (-21, -15, 22, -22). „To utkání
jsme měli jednoznačně rozjeté na vítězství 3:0 a zbytečně svými chybami si jej

zkomplikovali. Přesto se však povedlo ho
zvládnout za tři získané body, což bylo
důležité,“ zavzpomínal hlavní trenér VK
Miroslav Čada. Jeho tým dosud neprohrál ani žádný jiný duel v letošní extralize
a vládne jí s náskokem tří bodů. Na koho?
Samozřejmě na výběr UP, v průběžném
pořadí druhý. Tím pádem bude sobotní
mač přímou řežbou o první místo tabulky. Vysokoškolačky by do vedení pronikly
v případě triumfu 3:0, možná i 3:1. Jakýkoliv jiný výsledek ponechá v čele Prostějov. „Jenže my vůbec nespekulujeme a do
zápasu půjdeme s jasným cílem zvítězit,
pokud možno hladce. Byť víme, že to nebude jednoduché,“ odtušil Čada.

 Co říkáte na výborné zvládnutí
obou posledních duelů na Olympu
Praha i proti TJ Sokol?
„My víme, že se teď musíme plně koncentrovat, neboť první vrchol sezóny už
přichází. A po delší době jsme nastoupily v základní sestavě, což se nějaký čas
nestalo. Dva ligové zápasy tohoto týdne ukázaly, že máme formu. Ale teprve
se uvidí, na co to v úterý bude stačit.“
 Asi bude obrovský rozdíl po
střetnutích s papírově slabšími celky
čelit extrémní istanbulské kvalitě,
že?
„No právě. Je škoda, že jsme před Fenerbahce neměli utkání s nějakým
silnějším českým týmem, například
s Olomoucí. Takhle jsme vysoko porazily bez urážky slabší družstva a tím
pádem si nemůžeme spokojeně říkat,
jak nám to skvěle jde. Úterní soupeř je
někde úplně jinde než třeba i my, jde
o nejvyšší klubový level v rámci svě-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ta. Uvidíme, jak na tom proti takové
ohromné síle budeme, jestli se nám podaří bojovat aspoň o zisk setu.“
 Dá se říct, že vaše role vysokého
favorita se nyní zrcadlově obrátí do
pozice naprostého outsidera?
„Přesně tak. Zápas proti Šternberku
jsme si hodně užívaly a často se i smály,
jak se nám všechno dařilo. Hned potom jsme se pak ale bavily na téma, aby
nás ten smích rychle nepřešel, až s námi
Fenerbahce provede něco podobného,
jako my se Sokolem. Prohrát třikrát s
devítkou by rozhodně nebylo nic příjemného... Snad se tedy nic takového
nestane.“
 Můžete proti ultra favoritovi
svést vyrovnanou partii?
„To je dopředu těžké říct. Záleží, jaký
den budeme mít my a jaký soupeř. Koukala jsem na různé zápasy Fenerbahce
na videu a z těch bylo jasně patrné, že nás
opravdu čeká jeden ze dvou nejsilnějších
klubů světa. V kádru má kvalitní hráčku
vedle ještě kvalitnější hráčky, samá neuvěřitelná jména a na jednu volejbalistku
vynaloží víc peněz, než je celý roční rozpočet VK Prostějov. My samozřejmě
budeme bojovat na maximum o každý
balón, ale jestli se nám povede vyrovnaně vzdorovat nebo i tak dostaneme klepec, se nedá předem odhadnout.“

 Vékáčko má s nejbližším sokem
vzájemnou bilanci 0:6 na duely a
1:18 na sady. Co vy na to?
„Je dobře, že máme laťku nasazenou takhle vysoko a můžeme jedině
překvapit pozitivním způsobem.“
(smích)
 I jeden urvaný set byste považovala za úspěch?
„Samozřejmě. Jakýkoliv získaný set by
byl pro nás skvělý, vždyť oni v turecké
lize většinou hladce poráží všechny
týmy, z nichž řada je reálně lepších než
my. Navíc mají v domácí soutěži limit
v omezeném počtu cizinek, které můžou nasadit do utkání. A přesto vítězí.
V Champions League žádné takové
omezení není, na nás tudíž půjdou v
plné palbě.“
 Ožívají vzpomínky na památnou
sezónu 2014/2015, kdy jste slavně
přemohly Rabitu Baku, Chemik Police i Dynamo Kazaň?
„Spíš máme přání, aby tyhle vzpomínky ožily. (úsměv) Po pravdě nás
teď čeká mančaft, který je svou úrovní
ještě o kategorii výš, než ty tři zmíněné

PROSTĚJOV V nejlepším ženském klubu ČR je už pátým rokem a osobně tedy zažila
i několik slavných bitev, kdy Prostějov v evropské Lize mistryň senzačně skolil velkého
favorita.„Fenerbahce Istanbul je však společně s Vakifbankem absolutně nejvyšší top
kategorie. A takového giganta jsme neporazily ještě nikdy,“ upozornila Julie Kovářová,
jedna z největších oporVK nastupující na liberu.V sobotu večer po rekordním smetení
Šternberka v české extralize věnovala Večerníku následující interview.

vzdorovat, ale neví, nakolik to bude reálně možné

Prostějovská tahounka si přeje favoritovi vyrovnaně
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PROSTĚJOV Dva extra zápasové
šlágry v rozmezí pouhých čtyř dnů se
urodí málokdy. Padesátý týden tohoto kalendářního roku však v případě
prostějovských volejbalistek je právě
ve znamení takových super hitů, navíc obou doma. Po mezinárodní top
konfrontaci s Fenerbahce Istanbul přijde i tuzemský vrchol, neboť ženy VK
přivítají v 11. kole UNIQA extraligy
ČR 2017/2018 největšího národního soka UP Olomouc. Kdy a kde? V
sobotu 16. prosince od 17:00 hodin v
hale Sportcentra DDM.
Derby jako řemen dělají z hanáckého
souboje především nelítostné bitvy mezi

celky. Fenerbahce je prostě v klubovém měřítku absolutní extratřída, na
konci minulé sezóny vyřadili i Vakifbank a získali mistrovský titul. Sice
jim v létě odešla Kim, jenže místo ní
získali jiné hvězdy. Každopádně je
úterní zápas velkým svátkem pro nás i
pro fanoušky, ovšem na druhou stranu
to můžeme výsledkově schytat.“
 Jednu dobu jste měla problémy s
bolavým kolenem. Už je v pořádku?
„Měla jsem v tom koleni zánět a chodila na různé rehabilitace, ultrazvuky,
elektriky. Což pomohlo, noha už mě
nebolí. A snad zdravá zůstanu.“
 Jak se vám jeví celkové fungování družstva v dosavadním průběhu
sezóny?
„Letos jsme fakt výborná parta, což
je vidět i mimo hřiště. Na něm nám
to myslím taky jde dobře kromě jednoho výpadku v Liberci, ale víc o naší
výkonnosti i soudržnosti se ukáže až
po porážkách. Nebo v případě nějaké
krizové situace. Potom uvidíme, jestli
si budeme dál skvěle rozumět a problémy překonáme.“

Foto:Josef Popelka

Kromě nepopiratelné síly dost širokého
kádru protivníka taženého zkušenou
univerzálkou Janou Napolitano se domácí družstvo bude muset vypořádat i s
tím, jak dokáže vstřebat předchozí spektákl Ligy mistryň s Fenerbahce. „Víme,
že po úterku musíme co nejrychleji
přepnout na další důležité střetnutí a
veškerou koncentraci hned směřovat k
Olomouci. Bez ohledu na to, co se proti
Istanbulu bude dít. Já věřím, že tuhle
klíčovou věc zvládneme a na derby se
dobře připravíme. Abychom předvedli kvalitní výkon, což by nám otevřelo
cestu k příznivému výsledku,“ prohlásil
Čada.
(son)

s olomouckým arcirivalem

Sobotu ozdobí domácí bitva

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (son) - Téměř celou volejbalovou kariéru strávila v UP Olomouc,
aby své dva poslední roky bojovala za
konkurenční VK Prostějov. Po skončení uplynulé sezóny Veronika Tinklová
vrcholového sportu zanechala s tím, že
se s manželem budou plně soustředit na
založení rodiny.
Podle všeho však děťátko ještě není na
cestě, neboť sympatická nahrávačka se
nedávno objevila v sestavě úplně jiného týmu. Nikoliv špičkového ani čistě
ženského, nýbrž amatérského. Tinklová
totiž začala hrát Hanáckou volejbalovou ligu smíšených družstev pravidelně
konanou v prostějovské hale RG a ZŠ
města PV ve Studentské ulici!
Do svých řad ji zlákal Sportovní klub K2
Prostějov, za který už čtvrtým rokem
pravidelně nastupuje statistik a mládežnický trenér vékáčka Lukáš Miček. Tím
pádem je jasné, kdo Tinklovou do „ká
dvojky“ coby jednoho ze spolufavoritů
HVL zlanařil. Svému novému družstvu
pomohla v úvodním kole aktuálního
ročníku Hanácké ligy ke druhému místu v elitní skupině. A pokračovat prý
bude, dokud se nepodaří výše avizovaná radostná událost u rodinného krbu.
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Prostějov (son) - Premiérově v novodobé historii vyvrcholí Český pohár
žen závěrečným turnajem čtyř nejlepších týmů, který ponese obvyklý název
v angličtině Final Four. Uskuteční se
o víkendu 3. + 4. února v Brně a momentálně už je známo jeho kompletní
obsazení.
Jako první do něj postoupily volejbalistky VK Prostějov díky tomu, že již
dříve vyřadily ve čtvrtfinále Fénix Brno
hladce dvakrát 3:0. Ostatní tři zúčastněné celky vzešly z bojů minulého týdne, přičemž semifinálovým soupeřem
vékáčka se stala Ostrava přemožením
Frýdku-Místku v obou severomoravských derby 3:1.
Druhou dvojici semifinále ČP tvoří
pořadatel pohárového vrcholu Královo Pole zásluhou suverénního smetení
Šternberka dvakrát 3:0 a obhájce trofeje
z Olomouce, jenž s vypětím všech sil
zvládl bitvy proti Liberci. Nejprve venku a pak i doma udolal Duklu těsně 3:2,
tudíž o fous naplnil roli favorita.
Výsledkový servis najdete na straně 22
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PROSTĚJOV Podkrovní sál
Městské knihovny v Prostějově byl o středečním podvečeru
svědkem dalšího přírůstku literární tvorby právničky a starostky Vincencova Jarmily Pospíšilové. Osmnáctá kniha v pořadí
nese lehce pohádkový titul Malovaná pýcha.
Možná i vzhledem k předvánočnímu hektickému času nebyl podkrovní sál úplně zaplněn. Úspěšná
spisovatelka si ale cenila každého
zájemce, který na křest knihy přišel. „I kdyby přišli jen dva zájemci,
já tam pro ně budu,“ potvrdila Večerníku.

Přestože jsou křty jejích knih podobné jeden druhému, najdou se
pravidelní fanoušci, kteří si cestu
do knihovny vždycky najdou.
„Fakt, že přijdou znovu, je pro
mě pocta. Byly tam ale i nové tváře, které jsem viděla poprvé. Při
autogramiádě se svěřovali, že mě
teprve objevili a přečtou si zpětně
mé knížky. To mě také potěšilo,“
vzkázala svým novým čtenářům
Pospíšilová.
„Malovaná pýcha“ volně navazuje
na autorčiny předcházející detektivky, je s nimi spojená osobami
vyšetřovatelů, takže jde o pokračování jakési neformální řady. Je

z venkovského prostředí střední
Moravy a hlavní postavou je naivní malíř Michal Jurek, který se
po nějaké době proslavil, ale má
konflikty snad s každým ve svém
okolí.
„Je to detektivka, takže prozrazovat
její obsah se nesluší vůči čtenářům,
kteří ji teprve budou číst. Letos je
to moje jediná vydaná knížka, ale
hned na jaře příštího roku budu
odevzdávat rukopis další knihy.
Nebude se jednat o čistou detektivku a nic bližšího k ní nechci
říkat, protože ještě není dopsaná,“
navnadila čtenáře na příští rok Jarmila Pospíšilová.
(tok)
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Podobně jako o dva dny dříve na
Olympu vletěly favoritky do utkání
ničivou silou. Do stavu 14:2 válcovaly
předposlední celek tabulky všemi herními činnostmi a chybující soupeřky
se pod velkým tlakem vůbec nechytaly. Zbytek vstupního dějství pak
sice byl přece jen trochu vyrovnanější
(16:6), ale jednociferný příděl hostující družstvo stejně neodvrátilo - 25:9
a 1:0.
Druhý díl na obrazu hry pranic nezměnil. Vékáčko v nejsilnější sestavě nijak
nepolevovalo, naopak svou koncentraci dál drželo na maximální výši. A
komplexně kvalitním výkonem pokračovalo v rozborce bezradného TJ. Především úvodní šňůra třinácti bodů při

servisu Weiss na 13:0 (!) měla mistrovský punc. Výborná produkce domácích
plejerek ostře kontrastovala s marnou
snahou šternberské ekipy o cokoliv.
Teprve od půlky setu Sokolky totální
ponor opustily a skóre alespoň mírně
upravily (15:3, 18:7), načež koncovka znovu jednoznačně patřila Čadově
partě se stejným výsledkem - 25:9 a 2:0.
Nicméně rozdíl mezi oběma kolektivy nebyl v těchto fázích duelu již tak
propastný, neboť Hrochovy svěřenky
o něco zlepšily svůj výkon. A úřadující šampiónky republiky místy získaly
protivníka pro hezký volejbal s dobrými výměnami. Leč celkově nedokázal
outsider soustředěnému náporu lídra
soutěže účinně čelit, tudíž se zrodil

QQ   
Bodový vývoj – první set: 3:0, 9:1,
14:2, 14:4, 16:4, 16:6, 21:6, 23:9,
25:9. Druhý set: 13:0, 15:3, 17:3,
17:5, 18:7, 21:7, 23:8, 25:9. Třetí set:
2:0, 7:1, 10:2, 12:5, 15:5, 19:6, 22:7,
23:9, 25:9.
konečný debakl se třemi devítkami ve
skóre – 25:9 a 3:0.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis UNIQA extraligy najdete na
straně 22
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„V přípravě cestujeme dva tisíce kilometrů daleko, abychom hráli s kvalitními
soupeři. A tady máme nadstandardně silný Prostějov ani ne třicet kilometrů
blízko, čehož ve vzájemném utkání nedokážeme využít. Vůbec si možnosti
nastoupit proti němu nevážíme, dnes jsme ani trochu neodvedli maximum.
Týká se to hlavně mladých holek, které dostaly příležitost a nevyužily ji. Náš
herní projev mě zklamal, musí být úplně jiný.“

"W~~[> 
„Kvůli přípravě na Champions League jsme nastoupili v nejsilnějším složení a
slabě hrající Šternberk to trochu odnesl, když doplácel zejména na špatnou přihrávku. My můžeme být spokojení s naším kvalitním výkonem po všech stránkách. Holky vydržely celou dobu plně koncentrované, dělaly minimum chyb a
celkově zahrály výborně. Přímo vzorově tak, jak by podobné zápasy měly od
jasného favorita vypadat.“

v devítkách
# 8 -27 2:3  :: Šternberk vyfasoval třikrátVKjednociferně
PV
3:0 
SO ŠT
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Hlavní událostí sobotního odpoledne
byla pro děti jednoznačně Míša Růžičková. Akce byla vyprodaná už dopředu,
takže se představení konalo dokonce

Patrik ZATLOUKAL

PROSTĚJOV Sobotní odpoledne
v Duze opět patřilo v rámci programu PROSTĚJOVSKÁ ZIMA dětem.
Po dopoledním promítání pohádek
připravilo sdružení IRIS společně
s kulturním klubem Duha vánoční minidílničku, kde si děti mohly vyrobit,
respektive ušít vánoční výzdobu ve formě řetězu. „Spousta dětí držela poprvé
jehlu v ruce, ale nakonec to všem moc
šlo,“ okomentovala šikovnost dětí pořadatelka akce ze sdružení IRIS.

Míša Růžičková roztančila děti v Duze

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

cert odstartovala čistě vokální verze
jazzové koledy populárního amerického zpěváka Tonnyho Bennetta A chipro Večerník
ld is born (Dítě se narodilo). Poté se
ke čtveřici zpěváků přidala kvarteto
muzikantů zastoupené basistkou, klaMartin
víristou, perkusistou a saxofonistou.
ZAORAL
Společně zahráli a zazpívali skladby,
které zasvěcenější posluchači znaJazzové pěvecké kvarteto Fourwayclo- li z repertoáru fenomenálních New
se je jediným uskupením svého druhu York Voices sklízejících zasloužené
v České republice. Jeho páteční kon- ovace po celém světě. Právě New York

NĚMČICE NAD HANOU Kdo by to byl řekl, že v Němčicích vyrazí
tolik lidí na jazz?! Uplynulý pátek večer se zdejší kino Oko prakticky
zcela zaplnilo. Důvodem nečekaného zájmu byla zejména přítomnost mladé zpěvačky Jitky Hanákové. Rodačka z Mořic se zde už
několikrát představila coby žačka místní ZUŠ, aby nyní vystoupila
jako součást vokálního kvarteta Fourwayclose. Vystoupení této od
pohledu sympatické partičky jasně ukázalo, že pokud jazz dělají
nejen inteligentní a talentovaní, ale zároveň i pohodoví a veselí lidé, pak to rozhodně není nuda. Večerník se o tom zajel přesvědčit...

SWINGUJÍCÍ KNIHOVNICE
S KAPELOU ZAPLNILA
KINO V NĚMČICÍCH

24

VEČERNÍKU



5:36

aneb pohled
Kathleen Weiss
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Takový poměr setů mají prostějovské volejbalistky ze vzájemných duelů se dvěma istanbulskými giganty Fenerbahce a
Eczacibasi (Vakifbank dosud
nikdy nepotkaly). Konkrétně
proti Fenerbahce hrály ženy VK
už šestkrát, přičemž v pěti případech to dopadlo 0:3 a jednou
1:3. Co nyní?

Když pozorně projdeme celých deset let prostějovského účinkování v evropské Lize
mistryň, napočítáme dohromady devět nesmírně cenných výher volejbalistek VK
nad velkými favority. Pojďme se nyní ve šlépějích těchto bájných triumfů vydat.
První takový extra skalp Hanačky získaly v sezóně 2009/10 hned dvojím zdoláním Aluprofu Bielsko-Biala, což tenkrát byl špičkový celek Polska. Čadovy svěřenky ho přemohly doma i venku shodně 3:2, premiérově postoupily do play-off a
tím se začaly víc zviditelňovat na mezinárodní mapě.
Následující ročník byl extra báječný, neboť vékáčko vygumovalo italské Cortese
3:0, šokujícím způsobem vyloupilo francouzské Cannes 3:2 a stejným poměrem pak ve vyřazovací části skolilo i ázerbájdžánskou Rabitu Baku, tehdy nejbohatší klub světa. Až dosud pravděpodobně jde o nejúžasnější vítězství Prostějova v oddílové historii.
O rok později přišla výhra 3:1 nad ruským Dynamem Kazaň, které sice do střetnutí nenasadilo své největší hvězdy, leč historie se neptá. Další sezóna zůstala bez
dílčího překvapení, ovšem edice 2014/2015 přinesla zatímní vrchol v podobě
nové trojice výsledkových senzací: doma Rabita Baku 3:2, venku polský Chemik
Police 3:2 (top zářez dějin VK na palubovkách soupeřů) a doma Kazaň - tentokrát
už v plné palbě – znovu 3:1!
Od té chvíle čeká nejlepší české družstvo něžného pohlaví na setnutí vysoce favorizovaného protivníka marně. A zítra v bitvě s Fenerbahce Istanbul se velmi
pravděpodobně znovu nedočká, neboť jde o mančaft patřící do absolutně nejvyšší
klubové kategorie. Ostatně leccos nasvědčuje fakt, že žádného z tureckých gigantů
hanácká parta ještě nikdy neporazila.
Na druhou stranu volejbal je sport a v něm se zázraky občas dějí. Tak pojďme snít!

Marek Sonnevend
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POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

„Ve čtvrtek na Olympu Praha to bylo snadné utkání, v němž domácí družstvo hrálo špatně a my naopak dobře. Tím pádem povinné tři body pro Prostějov. Sobotní zápas proti
Šternberku vypadal dost podobně a nakonec byl ještě jednoznačnější. Stejně jako v Praze
jsme odvedly velmi kvalitní výkon. A protože soupeři se nedařilo, dopadlo utkání tak velkým rozdílem. Což ale nesmíme nijak přeceňovat, neboť v úterý proti Fenerbahce to bude
úplně o něčem jiném. Tam se v roli papírově jasně slabšího týmu ocitneme my. Istanbul má
obrovskou sílu, patří mezi top kluby v Evropě i na celém světě. Nejen podle mého názoru
je společně s Vakifbankem největším favoritem Champions League a tím pádem je zřejmé,
že můžeme ve vzájemném souboji pouze překvapit. O což se samozřejmě pokusíme aspoň
vyrovnaným průběhem nebo ziskem nějakého setu. Až po Fenerbahce se začneme soustředit na ligové utkání doma s Olomoucí, kterou v důležitém derby hodně chceme porazit.“
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Vypadá to, že šternberský celek je
pro volejbalistky Prostějova ideální
soupeř k překonávání výsledkových
rekordů. Loni právě proti němu
vytvořily jedno novodobé maximum nejvyšší české soutěže, když
23. ledna 2016 v 17. kole daného
ročníku UNIQA extraligy Sokolky
smetly 3:0 (6, 10, 8) a celkovým poměrem míčů 75:24 stanovily novou
hranici jednoznačnosti duelu. Nyní
posunuly jinou tím, že všechny tři
sety dokázaly nad TJ vyhrát jednociferným skóre! Světelná tabule po
střetnutí ukazovala krásně souměrných 25:9, 25:9, 25:9 a na světě tak
byl další unikát. „Třikrát pod deset
bodů jsme podle mě ještě nikdy
nikoho v mistráku neporazili,“ přemítal kouč žen VK Miroslav Čada.
A má pravdu, neboť tohle se za mnoho posledních let nepodařilo nejen
úřadujícím mistryním republiky,
ale vůbec nikomu. Domácí plejerky
zaslouží potlesk za precizní výkon
bez polevení, těm hostujícím není
po kruté nadílce co závidět.
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ŽHAVÁ NOVINKA

Oba extraligové zápasy uplynulého týdne odehrály
volejbalistky Prostějova výtečně a z jejich týmu by
se našla spousta adeptek na ocenění pro nejlepší hráčku. Nakonec jsme vybrali zkušené libero
především díky statisticky unikátní bilanci. Ve
čtvrtek na Olympu Praha totiž Julča přesně přihrála všechna tři podání, jež na ni šla, a v sobotu
proti Šternberku tuhle absolutní úspěšnost zopakovala poměrem 6/6. Úroveň soupeřů byla
samozřejmě nižší stejně jako celkový počet
příjmů, ale mít ve dvou utkáních za sebou
plných sto procent, to je skutečně mimořádný
počin. Navíc je potřeba zohlednit též mnoho
tradičně výborných zákroků v poli a celkové
dirigování obranné hry týmu, což Kovářová zvládala znovu bezvadně.
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PODLE

volejbal

JEDNIČKA VK
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Prostějovský tým chce hvězdnému ansámblu
z Turecka co nejvyrovnaněji vzdorovat

25

gonální hráčky ale musí být agresivnější.
Každopádně dnes naskočily do zápasu
všechny holky, což se v dalších kolech
může hodit,“ shrnul kormidelník TJ
Zdeněk Pommer.
Přímou bitvu o čtvrté místo mezi KP
Brno a Libercem jasně ovládl jihomoravský soubor 3:0 (15, 14, 22). „Tohoto
vítězství si strašně vážím, protože bylo
odmakané už pár dní předtím v přípravě
a potom i během utkání přímo na hřišti.
Dokonce jsme zvládli i vysokou ztrátu
ve třetím setu, což svědčí o naší vnitřní
síle. Poslední dobou hrajeme dobře,“
radoval se lodivod Králova Pole Marek
Rojko.
Za pátou Duklu se na dva bodíky při-

špičkovým servisem můžeme Istanbulu
nadělat potíže na přihrávce a poněkud
rozhodit jeho hru, aby střetnutí bylo co
nejvyrovnanější,“ nastínil Čada.
Zároveň ale bude potřeba též dobrá defenziva. „Klíčovým pro vývoj zápasu se
určitě stane i to, nakolik my zvládneme
příjem. Pokud si solidně nepřihrajeme,
nenaděláme asi nic. A v přípravě jsme se
hodně zaměřovali také na obranu famózní útočné činnosti tureckého kolosu. Holky mají před sebou nesmírně těžký úkol

blížil šestý Frýdek-Místek zásluhou
přemožení Fénixu Brno 3:0 (24, 13,
18). „Kromě prvního setu jsme soupeře
přehráli ve všech činnostech,“ stručně
okomentoval trenér Sokola Leopold
Tůma. Fénix zůstává bez bodu poslední,
na sedmém až devátém postu setrvají
seřazeny celky Olympu Praha, Přerova
a Šternberka. Další extraligové dějství
včetně šlágru v podobě hanáckého derby rivalů Prostějov - Olomouc proběhne
v sobotu 16. prosince.
(son)

0:3
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Bodový vývoj – první set: 0:4, 1:11,
2:18, 4:18, 4:22, 5:25. Druhý set: 5:4,
5:9, 7:9, 7:11, 11:14, 11:16, 13:17,
13:25. Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 5:3, 5:7,
8:7, 8:14, 10:15, 10:17, 12:18, 12:22,
14:23, 14:25.
PRAHA, PROSTĚJOV Dohrávka
šestého kola UNIQA extraligy žen
mezi volejbalistkami Olympu Praha
a Prostějova trvala přesně hodinu
hrubého času. Favorizované družstvo hostů potřebovalo přesně tolik,
aby veskrze precizním výkonem odkázalo domácí družinu do patřičných
mezí a ukázalo, na jaký level v blížící
se Champions League ladí formu.
Vítězstvím minimálně o dvě třídy VK
současně získal náskok tří bodů v čele
průběžné tabulky po půlce základní
části.
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Úvod střetnutí neměl ze strany Hanaček
chybu. Během prvních dvanácti výměn
neudělaly vlastně ani jednu a maximálně soustředěným výkonem nedovolily
soupeřkám kromě jedné nechytatelné
úlivky absolutně nic. Z tohoto poměru
sil na hřišti logicky vyplynul drtivý nástup 1:11, který navíc neznamenal konec prostějovského náporu. Ten naopak
pokračoval vesele dál a zastavil se teprve
za málokdy vídaného stavu 2:18! Až v
tu chvíli přišlo premiérové nevynucené
zaváhání vékáčka od začátku duelu v podobě zkaženého podání. Kromě tohoto
jediného momentu odehrál hostující
tým celé zahajovací dějství excelentně a
Olymp deklasoval unikátním, snad přímo rekordním poměrem - 5:25 a 0:1!!
Pokud se urodí takový dílčí debakl,
vždy tím vzniká pro lepší kolektiv hrozba polevení, naopak válcovaný mančaft
se může jedině zvednout. Přesně tento
scénář platil zkraje druhé části, neboť
zlepšený domácí soubor až do skóre
5:4 pořád vedl těsně o bod. Pak ale favoritky znova udeřily, při účinném servisu Herelové získaly pět výměn za se-
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do dvoubodového náskoku 4:2. Jenže
vydržel jim pouze dočasně, o pár minut později už zase kralovala papírově
silnější ekipa (z 5:3 na 5:7). Tentokrát
ovšem dokázal ansámbl z české metropole ještě jednou zazlobit okamžitým
obratem na 8:7, načež přece jen kapituloval mezinárodní kvalitě Prostějova.
Jeho plejerky znovu zapnuly vysoké
obrátky a chybující protivnice odsoudily ve zbytku utkání do role nestíhajících statistek. Celý souboj tudíž vyzněl
absolutně jednoznačným způsobem –
14:25 a 0:3!
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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„Že v současné době prohrajeme se silným Prostějovem, bylo jasné, ale že nás
spláchne takovým rozdílem, s tím jsem nepočítal. Výkon družstva byl slaboučký a
s velkým respektem vůči soupeři, ani jsme si nestačili zahrát.“
"W~~[> 
„Utkání bylo pro nás velmi snadné. Soupeři se nedařilo agresivní podání a tím byly
jeho šance minimální, zatímco my jsme zahráli po všech stránkách dobře. Holky
odvedly kvalitní výkon, i když je pravda, že se nedostaly pod větší tlak.“



bou a otočily na 5:9. Kromě téhle šňůry
bylo sice dění na palubovce mnohem
vyrovnanější než předtím, neboť Čadovy svěřenky občas vyrobily hrubku.
A Mitáčova parta již nehrála natolik mizerně jako během otevírací sady. Přesto
měly úřadující mistryně republiky vše
pevně ve svých rukou a set bezpečně
dokormidlovaly k triumfu, jenž měl
díky výbornému finiši od stavu 13:17
jasnou podobu - 13:25 a 0:2.
Nový intenzivní tlak VK skýtal otázku,
co přijde ve třetím pokračování. Na
jeho startu se Pražanky opět chytily
a dokonce šly prvně v průběhu mače

Dohrávka v Praze? To byl totální masakr PVK!

PROSTĚJOV Jubilejní 10. kolo volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
2017/2018 nic nezměnilo na pokračující dominanci tří vedoucích týmů.
Kompletní trio z popředí tabulky
opět zvítězilo a upevnilo tím své výsostné postavení.
V čele přitom dál figuruje Prostějov,
který rekordním způsobem deklasoval
Šternberk třikrát 25:9! „Soupeř trochu
doplatil na to, že jsme generálku na
Champions League potřebovali odehrát
v nejsilnější sestavě. A protože holky odvedly od začátku až do konce výbornou
práci, vznikl z toho takový debakl. Před
Fenerbahce jsme udělali maximum, co
šlo,“ řekl v sobotním večeru spokojený

kouč VK Miroslav Čada.
O tři body zpět na druhé příčce je Olomouc díky hladkému zdolání Olympu
Praha 3:0 (20, 16, 15). Duel však neprobíhal zdaleka tak jednoznačně, jak
napovídá výsledek. „Měli jsme za sebou
těžké utkání s Libercem v poháru, což se
projevilo. Olymp nás zatlačil podáním a
my jsme hráli dost rozháraně, výkon šel
nahoru až na konci třetího setu,“ hodnotil trenér UP Jiří Teplý.
V těsném jednobodovém závěsu za
vysokoškolačkami dlí na třetí pozici
Ostrava, byť proti Přerovu ztratila sadu
poměrem 3:1 (18, 12, -19, 15). „Hosté
tlačili do servisu, s čímž jsme si poradili
a poměrně dobře odpřihrávali. Naše dia-
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vékáčka Miroslav Čada.
Byť se recept na alespoň dílčí úspěch hledá v tomto případě velmi složitě, skládat
zbraně předem by nemělo smysl. „Musíme si přiznat, že proti takovému gigantovi jednoduše jsme outsider. Stejně jako
teď v české lize proti nám byly Olymp se
Šternberkem. A tyhle papírově slabší celky to na silnější musí zkoušet maximálně
odvážnou hrou na hraně nejvyššího rizika. Všechno přitom začíná od podání,
které musíme co nejvíc riskovat. Jedině
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Foto: Marek Sonnevend

V extraligovém čele stále trojblok

Na úvod této pozvánky si pojďme trochu představit hvězdného protivníka.
Takže: úřadující mistr extrémně nabité
turecké ligy, kterou vyhrál dohromady
třináctkrát, pravidelný účastník play-off
Champions League, její vítěz z roku
2012, stříbrný 2010 a dvakrát bronzový 2011 + 2016, premiant CEV Cupu
2014, dominátor mistrovství světa klubů 2010.
Neskutečně našlapaný hráčský kádr
ozařují následující top hvězdy planety: renomovaná nahrávačka Nootsara Tomkom z Thajska, bombarďač-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

ky Natalia Zilio Pereira z Brazílie na
smeči a Polina Rahimova z Ázerbájdžánu na univerzálu, další průrazná
útočnice Mia Jerkov z Chorvatska
a duo výborných blokařek domácí
provenience Eda Erdem Dündar,
Bahar Toksoy Guidetti. Z lavičky vší
téhle obří síle velí uznávaný odborník
Jan De Brandt.
„Kvalita hráček Fenerbahce je opravdu
neskutečná, srovnatelnou má nejen
v Evropě, ale na celém světě jedině jiný
istanbulský tým Vakifbank. Máme
spoustu DVD záznamů soupeře a na
těch je jasně vidět, že v podstatě nemá
žádnou slabinu. Veškeré činnosti na vynikající úrovni, jeho obrana se strašně
těžko překonává. A nade vším ční fantastický útok, jemuž vévodí Rahimova
s Pereirou. Nejen ony dvě zakončují
z ohromné výšky, navíc dokážou zpravidla vybrat správné řešení. Bude strašně
těžké jim čelit,“ konstatoval hlavní trenér

PROSTĚJOV Těžší vstup do evropské Ligy mistryň 2017/2018
nemohl volejbalistky VK Prostějov potkat. Hned při své premiéře v aktuálním ročníku elitního klubového poháru narazí na
jeden ze dvou papírově nejsilnějších oddílů světa Fenerbahce
Istanbul. Mimořádná bitva propukne v úterý 12. prosince od
17:30 hodin a hala Sportcentra DDM se jí už nemůže dočkat.
Večerník bude u toho!
celé náměstí. Některé děti si dokonce zazpívaly do mikrofonu, když Heidi sešla
dolů k divákům. „Až teď vidím, kolik se
vás tady sešlo, a velmi mě to těší,“ svěřila
se zpěvačka, když seběhla dolů k zábradlí, pryč ze záře oslňujících reflektorů.
„Nejsem sice Mikuláš, ale budu rozdávat dárečky,” upoutala popová hvězda
pozornost zejména dětí po návratu na
pódium. Následně na něj pozvala dobrovolníky z řad těch nejmenších, pro
které měla přichystanou soutěž, která
spočívala v ´blekotání jako čert´.
Ještě před začátkem soutěže však byly
děti vyzpovídány na aktuální téma Mi-

kuláše a čertů. Od některých se však
dozvěděla, že u nich vůbec čerti nebyli,
a od nejmenší účastnice, že je vůbec nepustila přes práh domu. Nakonec byly
všechny ratolesti odměněny sladkostmi
a výherkyně soutěže dostala navíc nové
dvojalbum ´The Best Of´, které letos
Heidi Janků vyšlo, a „přáníčko, ve kterém
jsem zavřená a vždycky když ho otevreš,
tak ti budu zpívat,“ komentovala zpěvačka odměnu.
Náměstím nezněly jen notoricky známé
písničky jako „Když se načančám”, ale
i nové skladby, které sice téměř nikdo
neznal, ale již po prvním refrénu si je notovali i diváci. Další soutěž byla pro malé
tanečníky, kteří taktéž zaplnili pódium.
„Myslím, že se koncert velice povedl a na
své si přišli všichni, a to jak děti, tak rodiče,“ svěřil se návštěvník David. „Podle mě
se akce velice vydařila. Měli jsme strach,
že nikdo nepřijde, protože se nekonal

www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

ventu a Vánoc.
Další akcí v muzeu bude již tuto sobotu 16. prosince vystoupení brněnské
nadžánrové kapely Kateřiny a Dalibora
Struncových Cimbál Classic, která patří už téměř pětadvacet let mezi stálice
a nejosobitější uskupení české folkové
a alternativní hudební scény. První
tóny zazní v 18:00 hodin. Máte-li rádi
průzračné a čisté melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty propojené přirozeným
zpěvem a nadprůměrným muzikantským <        ) $ 
řemeslem, pak vás Cimbál Classic určitě  )1   # .  !

(*/ 
nezklame.

spěchala na další vystoupení, tak se dostalo na všechny. „Jsme tu hlavně kvůli
dětem, ale dali jsme si tři punče, takže se
nám koncert líbil taky,“ svěřila se s úsměvem prochladlá návštěvnice Renata.
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BYLI JSME
U TOHO

skou kávu, kterou spolu s kakaovými
boby a sušeným ovocem dováží přímo
od místních farmářů.
„Vše kromě kávovaru je v této místnosti
na prodej. Koupí samozřejmě pomůžete
dobré věci, výtěžek z prodeje dovezených předmětů vracíme zpět do Afriky,“
motivovala přítomné Libuše Dostálová,
která má na starost právě prodej výrobků.
„Přišla jsem především pro vánoční inspiraci, ale výrobky ze srdce Afriky jsou také
zajímavé,“ pochvalovala si nabídku jedna
z účastnic.
V neposlední řadě Dostálová pozvala všechny účastníky na závěr výstavy 5. ledna, kdy proběhne beseda
o životě v Ugandě.

Původně byla vernisáž plánována k rozsvícení vánočního stromu, ale vymalování, očištění lustrů a instalace nového
závěsného systému věnovaného městem
Konice se trochu protáhly. Prodejní výstavu prací Mateřského centra Srdíčko, doBYLI JSME
movů pro seniory v Jesenci a Ludmírově,
U TOHO
Domu pokojného stáří Bohuslavice doVIDEO&FOTOGALERIE
provodily v sobotu odpoledne libozvučklikni na
né kytarové tóny.
www.vecernikpv.cz
Centrální místnosti galerie vévodily ručně vypracované výrobky a fotografie domorodců i zvířat ze dvou oblastí Ugandy,
kde se už jedenáct let snaží poskytovat
vzdělání těm nejchudším dětem obecně
prospěšná společnost Bwindi Orphans.
Kromě různých korálků, misek či sošek " ? )#.  )  
mohli zájemci ochutnat pravou ugand- #  F  !
(*/ 

Tomáš KALÁB

KONICE Sice s mírným zpožděním,
zato v krásně renovovaných prostorách přivítala galerie v konickém
zámku zájemce o vánoční výstavu.
Ta přináší nejen klasické české práce šikovných rukou v okolí Konice,
ale také neméně zdařilé předměty až
z rovníkové Afriky. Součástí výstavy
je totiž charitativní okénko do daleké
Ugandy. Večerník nemohl u slavnostní události chybět.

Vánoční výstava s nádechem Afriky

tradiční Mikuláš, ale nakonec bylo plné
náměstí,“ nechala se slyšet organizátorka
Martina Drmolová. Po skončení vystoupení se u pódia vytvořil dav fanoušků, se
kterými se Heidi ochotně fotila, a i když

<   )  0  !

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

Divadlo Point bylo zřejmě jediným
divadlem na světě, které mělo sloup
přímo uprostřed jeviště. Další stál
v nevelkém prostoru hlediště. Sobotní
loučení se sloupy, které v Pointu znamenaly svět, odstartovalo vystoupení,
které nikoho nenechalo na pochybách,
že život s tímto divadlem je jeden velký kabaret. „Připravili jsme si pro vás
to nejlepší, na co jsme si ještě dokázali

Martin
ZAORAL
za přispění
Tomáše
KALÁBA

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

situaci nerad konkretizoval, na něj nemají dodnes,“ vtipkoval druhý z hlavních tahounů divadla Miroslav Ondra,
který učí na brněnské konzervatoři
a JAMU.
Vzpomínání na jednotlivé hry Pointu
bylo proloženo dráždivým vystoupením
vražedkyň z šestého bloku tančících tango z muzikálu Chicago. „V Pointu stále
koluje historka, jak jsem při hře Druhý
výstřel prošel skrze kulisy,“ zavzpomínal
Jakub Hyndrich, který dlouhodobě patří mezi stěžejní postavy divadla. Právě
jemu a dalším chlapům patřil závěr, při
němž se na jeviště vrátil legendární sit-

kom Domeček, za nímž stál zejména již
zmiňovaný Víťa Lužný. Pětice nepříliš
talentovaných a o to méně úspěšných
divadelníků tentokrát secvičila pasáže
z Hamleta na hudbu známé písně „Řidič ten tvrdej chleba má“. Kdo má rád
pointovskou poetiku, ten se v těchto
momentech bavil skutečně královsky.
Vše pak definitivně zakončila sborová
píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.
„Nejkrásnější moment jsem s Pointem
zažil, když jsme se dostali na Jiráskův
Hronov, což je nejvyšší meta všech
amatérských divadelníků. V jednom
roce jsme tam zabodovali jak s Testo-

steronem, tak i s Nahým Wolkerem,“
zmínil se Aleš Procházka, který sice
spolu se svými kamarády sbalil Point do
beden, nicméně končit se v žádném případě nechystají.
V dohledné době by divadlo mělo
opět vybalit v budově na Husově
náměstí, kde v současnosti působí střední škola Art Econ. „Město
Prostějov získalo souhlas Ministerstva
financí coby poskytovatele dotace,
aby si gymnázium pro své divadlo
mohlo pronajmout přízemní prostory
bývalé základní školy na Husově náměstí. Divadlu tyto prostory vyhovují

a projevilo o ně zájem, takže můžeme
být rádi, že dojde k smysluplnému využití volných prostor,“ potvrdila pozitivní
zprávu Ivana Hemerková, náměstkyně
primátorky statutárního města Prostějov.
„Ano, jedeme dál! V budoucnu se chceme opět zaměřit na kabarety a Míra Ondra už pro nás chystá novou hru, o které
bych zatím ještě nerad mluvil i vzhledem k tomu, že dřív jak za půl roku premiéru mít určitě nebude. Přál bych si,
aby to byla stejná bomba jako byl svého
času Testosteron,“ neloučil se s Večerníkem na dlouho Aleš Procházka.

jaká bylaa rozzlu
učkka poin
ntu
u....

vzpomenout,“ uvedl retrospektivní
show principál divadla a ředitel prostějovské knihovny Aleš Procházka.
Následovala pak krátká ukázka z první
inscenace Pointu, kterou se 2. května
2005 stala Studna světců. V tomto
  7  
představení se divákům připomněly
i dvě herečky, které kvůli tomu speciálně přijely z Prahy. Obě se v hlavním městě divadlem živí. Zatímco
Tereza Hořínková nyní Biernat se
před odchodem na mateřskou dovolenou starala o propagaci Divadla
pod Palmovkou, Nina Horáková je
coby herečka v angažmá Městských
divadlech pražských. „Osobně moc
rád vzpomínám na Ostrov pokladů. Při
této hře bylo vypito historicky nejvíce
rumu tehdy tuzemského, protože na I 00- !#) #  $3) ) K  -      )  0 <)  /     #   #   ! ;,
třtinový jsme neměli peníze. Někteří L  # 0    ,  2    )   K K, 0        2 
 0!
 !
z nás, které bych tu vzhledem k Víťově  1  !

PROSTĚJOV Sranda, muzika, alkohol a síťované punčochy. K tomu
také notný kus odvahy využívat bláznivé nápady a nebát se být
trapný či ještě trapnější. Ale také tvrdá práce, jejímž dosavadním
výsledkem je patnáct úspěšných inscenací a nespočet dalších legrácek. To jsou v kostce dosavadní dějiny Divadla Point, které před
bezmála třinácti lety našlo azyl v „punkovém“ prostředí bývalých
dílen Oděvního podniku v Olomoucké ulici. Sobotním velkolepým
pásmem složeným z ukázek z jednotlivých her dal Point tomuto
prostoru veselé i srdceryvné sbohem... Večerník u toho nechyběl.

kteří měli za třináct let existence s divadlem co do činění...

Celý sobotní podvečer zahájil svým neopakovatelným způsobem majitel muzea
Václav Obr. Na pódiu poeticky přivítal slovenskou herečku a zpěvačku Sidónii Tobiášovou, známou pod uměleckým jménem
Szidi Tobias.
Pro čas rozjímání, kterým advent nepochybně je, jsou tóny šansonu obzvláště
podbarvující. Pokud přítomní zavřeli oči,
mohli se lehce přenést do francouzských
uliček, v nichž vyhrávají tóny kytary, harmoniky a violoncella. K tomu přidala Szidi
písně z jejího nejnovějšího, výběrového
alba Sedmoláska.
„Sedm je symbol. Sedm je silné číslo a láska je to, na čem záleží,“ říká o výběru názvu
Szidi Tobias a právě láska je přesně to, co
bychom asi nejvíce měli vnímat v čase ad-

KALÁB

Tomáš

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

ČECHY POD KOSÍŘEM Už druhý letošní adventní večer za svitu kočárových luceren prožily stovky návštěvníků potemnělého depozitáře Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem. Příjemnou atmosféru evokovaly historické kostýmy uvádějícího personálu, u čehož nemohl chybět aniVečerník.
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Páteční podvečer ovládla náměstí v Prostějově zpěvačka Heidi Janků. Již při příchodu na jeviště každý věděl, že diváky
čeká hodinový koncert plný energie
a vánoční nálady. Hned první písničky
znal téměř každý, takže zpívalo téměř

Patrik
ZATLOUKAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Uplynulý pátek 8. prosince přivítali diváci na
náměstí T. G. Masaryka v dalším programu Prostějovské zimy
českou popovou zpěvačku Heidi Janků. Nestárnoucí kráska
předvedla, že je stále ve skvělé kondici, když společně s dětmi
tančila a zpívala na pódiu jako zamlada. Přítomní se tak vesele
bavili, tohle byla dobrá trefa!

Konec Pointu v Olomoucké: na rozlučku dorazili (téměř) všichni,
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diích v Brně už přes tři roky úspěšně
působí v Němčicích nad Hanou coby
knihovnice.
Po úvodních problémech s odposlechy se celé kvarteto perfektně doplňovalo a často dosti náročné skladby
působily lehce jako nenucený a melodický rozhovor čtyř kamarádů
v kavárně. Zejména pak oba pánové
na pódiu působili velmi uvolněně, přičemž dávali průchod svému vrozenému showmanství. Dobrá pohoda se
projevila i ve vzájemném špičkováním během pauz mezi jednotlivými
písněmi. Jako přídavek zazněly dvě
koledy, a to česky zpívané Rolničky
a vše zakončila neméně slavná Tichá noc.
„Bylo to super! Jazzovou hudbu mám
rád, ale byl jsem překvapen, s jakým
šarmem, chutí a elánem ji dokáže tato
mladá čtveřice předvést. Opravdu mi
zvedli náladu,“ vyjádřil se jeden z posluchačů, jenž patřil k jasné většině
těch, kteří odcházeli spokojeni. Našly
se však i výjimky. „Po pravdě řečeno
tohle jsem nečekala. Až na ty poslední
dvě koledy zpívali všechno v angličtině, vůbec jsem tomu nerozuměla,“
prohodila jedna z odcházejících starších návštěvnic.
Jak už bývá v Němčicích dobrým
zvykem, kino Oko na dlouhou dobu
neosiří. Už tento čtvrtek se zde sejde
vedení města, v pátek pak rozkmotřené zastupitele vystřídá Jack Sparrow
a jeho parta v dalším pokračování
Pirátů z Karibiku.
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]## „Nejsem sice Mikuláš, ale budu rozdávat dárečky”
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SVÁTEK JE TADY: ZÍTRA PROTI FENERBAHCE >-%@ Heidi Janků rozezpívala náměstí
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Perníkové koZení 23g

99,90

18,90

49,90

18,90

54,90

94,90

21,90

8,90

9,90

14,90

44,90

94,90

21,90

10,90

-

49,90

94,90

21,90

9,90

21,90

Už jen necelé dva týdny a máme tady Ježíška. Každý Čech se na vánoční
svátky připravuje po svém, většina peče, smaží a připravuje všelijaké dobroty na stůl. Proto je dobré vědět, že nejlevnější tuk značky Hera i hladkou
mouku nabízel v uplynulém týdnu Kaufland, pro moučkový cukr se vyplatí navštívit Lidl. Perníkové koření a deset vajíček má v nabídce cenově
nejvýhodnější Tesco, které společně s Penny marketem snížilo na nejnižší
hodnotu i med.
Ať se díla daří!
Průzkum byl proveden ve středu 6. prosince.

-

49,90

-

9,90

16,90

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Olšany u Prostějova
hodin. Vypnutá oblast: bytové Obec: Tištín
Dne: 11. 12. 2017 od 7:30 do 15:00 domy E. Beneše č. 36, 37, 38, E. Va- Dne: 15. 12. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- lenty č. 39.
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ulice nov. RD s č. 610, 611, 612, Obec: Ochoz
ně ulice od č. 151 po č. 66 a dále
613, 602, 603 a parc. č. 528/21 a Dne: 15. 12. 2017 od 7:30 do oboustranně od č. 68 a 3 po konec
528/24.
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce s čísly 146 a 123. (vč. 130,
Obec: Prostějov
obce Ochoz: Jednostranně od č 60 116). Ulice od č. 136 a 160 po č.
Dne: 12. 12. 2017 od 7:30 do 9:00 po č.68 a 12 a dále oboustranně od 129 a 148 (vč. parc. č.116) , dále č.p.
hodin. Vypnutá oblast: obytné č.19 a 17 po konec obce směr Ra- 69, 106, 75, 124, 152, 185 a 187.
domy Fanderlíkova č. 39 a 41.
kůvka s čísly 23, 29 (vč. č 69, 70). V období 18. 12. 2017 - 7. 1. 2018
Obec: Prostějov
Ulice novostaveb s č. 77, parc. č. nejsou plánované odstávky
Dne: 13. 12. 2017 od 7:30 do 10:30 947/15 a 947/10.
E.ON Česká republika, s.r.o.

dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení

; POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Přestoře je Slunce v minimu
své aktivity, lze dobře pozorovat zejména různé zajímavé jevy v chromosféře, jako jsou protuberance, filamenty,
erupce a další. Vstupné 20 Kč.
; VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. Astronomický dalekohled zamíříme do světa vzdálených mlhovin, otevřených i kulových hvězdokup, dvojhvězd a cizích galaxií. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
; POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“.
Vstupné 20 Kč.
; Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

OD 11. DO 17. 12. 2017

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA

Naše
RESUMÉ

9,90

11,90

Cukr mouGka 1kg

21,90

13,90

Hladká mouka 1kg

16,90

21,90

Tuk na peGení Hera 250g

21,90

STŘELCI - 23.11. až 21.12. Uprostřed týdne vás navštíví významní
lidé. Nachystejte jim nějakou dobrotu, s plným břichem se totiž uzavírají
ty nejlepší smlouvy! Pokud se vše podaří, během příštího roku budete mít
vystaráno.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Konečně se vám podaří sehnat dávného kamaráda, na kterého jste už roky
marně sháněli kontakt. Potřebujete ho
jako sůl, jedině on vám může pomoci
s problémy, které nyní máte s úřady.
VODNÁŘI - 21.1. až 20.2. Stresu se
můžete zbavit jedině tak, že během tohoto týdne výrazně omezíte pracovní
činnost. Máte ještě spoustu nevybrané dovolené, takže si ji okamžitě vyberte. Doma se věnujte pouze vánočním přípravám.
RYBY - 21.2. až 20.3. Můžete klidně
utratit víc peněz, než jste původně
plánovali. Předvánoční prémie totiž
budou také vyšší, než jste doufali. Na
vyskakování to samozřejmě nebude,
ale i tak si dopřejte bezstarostné Vánoce.

nákupní servis
pro vás

LVI - 22.7. až 22.8. Přípravy na Vánoce u vás vrcholí stejně jako všude
jinde, ovšem ve vašem případě dojde
ke komplikacím. Většina členů rodiny totiž onemocní, takže týden před
Štědrým dnem stráví s teploměrem
v posteli.
PANNY – 23.8. až 22.9. Potřebujete okamžitou vzpruhu, váš pracovní
elán je na bodu mrazu. Pokud nezlepšíte svůj přístup k práci a hlavně
výsledky, vaše pozice se bude otřásat
v základech. Musíte přijít s geniálním
nápadem.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Budete to
právě vy, kteří zabráníte mnoha konfliktům. Díky své klidné povaze budete dělat rozhodčího hned v několika
sporech mezi známými. Vezme vám
to ale spoustu sil, dobrý pocit ovšem
zůstane.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Nečekejte
vůbec na nic a okamžitě si vsaďte ve
Sportce svá šťastná čísla! Během těchto dní budete mít takové štěstí, že by
bylo velkou náhodou, kdybyste ho
nezpeněžili. Konečně budete bohatí.

... tentokrát ze sortimentu: NA VÁNOCE...

BERANI - 21.3. až 20.4. Vyhýbejte se místům, která jsou přeplněna
lidmi. Hrozí vám ztráta cenné věci,
nejvíce se bojte kapsářů. V tyto dny
byste se ostatně měli venku pohybovat co nejméně, váš zdravotní stav
není dobrý.
BÝCI - 21.4. až 21.5. Zamilujete se
jako blázni! Zatímco se budete vznášet metr nad zemí, okolo vás bude
panovat doslova hustá atmosféra.
V zaměstnání totiž půjde o místa,
nadřízení se rozhodli propustit několik lidí.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Zradí
vás nejlepší přítel, kterému jste tolik
věřili. Půjde o peníze, takže nemůžete očekávat žádné ohledy. Potíž bude
v tom, že během několika málo okamžiků se ocitnete ve výrazné finanční nouzi.
RACI - 22.6. až 22.7. Během tohoto
týdne se minimálně dvakrát zúčastníte bujarých večírků. Připravte se ale na
to, že rána budou velmi krušná! Alkoholu jste poslední dobou odvykli, o to
horší budou nynější následky.

Dny mezi Mikulášem a Vánocemi budou pro mnohé Prostějovany nekonečné. Nervozita bude patrná ve všech rodinách, nebude snad nikoho, kdo by neodpočítával poslední
dny před Štědrým dnem. K nepříjemnostem může docházet ve frontách v obchodech.
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Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Informace o Výzvě poskytne žadatelům:
Agentura API, Jeremenkova 40 B/17.patro, 772 00 Olomouc, tel.: 296 342 985
Helena Chalánková, OHK v Prostějově

Vyhlášení výzvy: 4. 12. 2017
Zahájení příjmu: 11. 12. 2017 v 10:00 hodin
Ukončení příjmu: 12. 2. 2018 v 10:00 hodin
Upozornění pro žadatele
Za splnění podmínky nového a začínajícího podnikatele (PO, FO) se považuje maximální doba od započetí podnikatelských aktivit (od data zápisu do obchodního rejstříku nebo data získání živnostenského listu) žadatele (konkrétní
IČ) nepřesahující 3 roky. Posuzováno ke dni podání žádosti o podporu. Tato podmínka se vztahuje na všechny jednatele i společníky bez rozdílu velikosti majetkových práv ve společnosti. Upřesňující výklad je uveden v Příloze č. 4 Pravidla
pro žadatele a příjemce – zvláštní část.
Tj. program je určen pro žadatele bez podnikatelských zkušeností
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat (příjemci podpory):
podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/
ES; typy podporovaných právních forem stanovuje Výzva
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč, max. celkové způsobilé
výdaje nesmí překročit 500 000 Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího
strojního zařízení
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to
jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku
Specifika a omezení:
projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve
které vystupuje jako příjemce)
Doba realizace projektu nesmí překročit 9 měsíců od podání Žádosti o podporu. Nejzazším termínem pro ukončení
projektu je datum 12. 11. 2018, pokud poskytovatel nerozhodne jinak
CZ NACE jsou stejné, jako ve Výzvě V. (https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-v-pro-zacinajici-podniky)

Hlavním cílem VI. Výzvy programu TECHNOLOGIE je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

TECHNOLOGIE – VÝZVA VI (PRO ZAÈÍNAJÍCÍ PODNIKY)

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace projednal dne 27. 11. 2017 výzvu NEMOVITOSTI, která bude finálně
schválena na Radě města Olomouce dne 5. 12. 2017. Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2017
Zahájení příjmu projektových záměrů: 15. 12. 2017 Ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 2. 2018
Alokace: 300 mil. Kč (Nositel ITI může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení 130 % požadované dotace v
přijatých projektových záměrech, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)
Míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %
Oprávnění žadatelé: MSP
Min. a max. výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč
Území realizace: Olomoucká aglomerace
Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
Podporované aktivity: rekonstrukce objektu nebo revitalizace plochy pro vlastní podnikání
Národní databáze brownfieldů: v době podání projektového záměru musí být všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu registrovány v Národní databázi brownfieldů, viz www.brownfieldy-dotace.czechinvest.org.
Žadatel dokládá formou čestného prohlášení.
Předkladatel, který se chce ucházet o dotaci této výzvy, musí splnit také veškeré náležitosti výzvy ŘO NEMOVITOSTI
– ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118. Výzva ŘO byla vyhlášena 13. 10. 2017 a je koncipována jako roční průběžná:
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/.
Informace o Výzvě poskytne žadatelům:
Magistrát města Olomouce, odd. Zprostředkující subjekt ITI, Palackého 14, 779 11 Olomouc
Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu; tel.: 588 488 760.

NEMOVITOSTI

pro začínající podnikatele

pro MSP a na program TECHNOLOGIE

Dotace na program NEMOVITOSTI

PODNIKATELÉ, NEPŘEHLÉDNĚTE

letos slavíme jubileum...

Konstelace hvězd
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a pomáhají si tímto způsobem. Není to
ale špatná varianta, protože fanoušci uvidí
vyrovnané zápasy a to je i pro celou extraligu jedině dobře,“ nabízí svůj pohled
Ostarek.
Za TK Agrofert Prostějov tentokrát nebude hrát Petra Kvitová nebo Tomáš
Berdych. V rámci hostování se představí
v sestavě Sparty Praha. Obhájce titulu
vstoupí do soutěže v semifinálové skupině 16. prosince zápasem proti Přerovu.
„Půjde o velké derby s otevřeným koncem," odhaduje kapitán TK Agrofert Jaroslav Navrátil. V Prostějově se bude hrát
až do 18. prosince na dvou kurtech v hale
v tenisovém areálu. Diváci mají tradičně
volný vstup.

Kvarteto Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Tomáš Berdych a Lukáš Rosol nebude v letošním roce v tenisové extralize
smíšených družstev startovat za Prostějov, naopak se objeví v barvách pražské
Sparty. Pro fanoušky to není na první
pohled ideální zpráva, někteří dokonce
mluví o zradě. Z pohledu hanáckého
klubu se však na přesuny dá pohlédnout
jinou optikou.

Již v předchozích letech v Prostějově hovořili o tom, že šanci získat zkušenosti v týmové soutěži dostanou zástupci nastupující generace. K tomu nebyl logicky prostor,
přednost dostávaly ostřílené opory. Právě
to se, díky hostování špičkových hráčů na
Spartě, změní. Soutěž nepřijde o své velké
ozdoby, naděje zase budou sbírat ostruhy.
Platí to třeba v případě talentovaného Víta
Kopřivy, který by se jinak jen obtížně do-

stával do prostějovské sestavy. To samé se
dá říci také o Magdaléně Pantůčkové, teprve osmnáctileté tenistce. I ta bude součástí
sestavy TK Agrofert.
Díky výraznému omlazení se možná
přeruší unikátní šňůra devíti prostějovských titulů v řadě, ve hře je ale mnohem
více. Budoucnost celého českého tenisu.
A ta je, při vší úctě, důležitější než jeden
domácí titul.

Mladá krev bude sbírat ostruhy

Kromě českých fedcupových stálic
a reprezentantů v Davis Cupu bude
odomácítitulvesmíšenýchdružstvech
usilovat i řada zajímavých reprezentantů zahraničního tenisu. Kluby využily
možnost posílit soupisky a v několika
případech získaly atraktivní jména.
Sparta do sestavy zapsala Němce Petera
Gojowczyka, hráče sedmé světové desítky, který ke konci sezóny ovládl dobře
obsazený podnik v Métách. Liberec bude
spoléhat na služby Geralda Melzera z Rakouska a bývalého nejlepšího juniora světa Ricardase Berankise z Litvy.
Hned pět zahraničních posil hlásí Říčany,
jeden z možných soupeřů prostějovského TK Agrofert v semifinálové skupině.
Nejznámější jsou Němec Cedrik-Marcel Stebe nebo zkušený Ukrajinec Sergej
Stachovskij, vítěz čtyř turnajů na okruhu
ATP. Největší hvězdou družstva je
však Lotyška Anastasija Sevastovová,
aktuální světová šestnáctka a čtvrtfinalistka US Open z letošního roku!

PODÍVANÉ

KVALITNÍ

PROSTĚJOV O práci tenisového
odborníka Davida Kotyzy je mezi
hráčkami velký zájem. Úspěšný
kouč již vedl Petru Kvitovou,
Karolínu Plíškovou nebo dánskou
hvězdu Caroline Wozniackou.
Čerstvě se dohodl na spolupráci
s Barborou Strýcovou.
„Chtěla jsem získat co nejlepší lidi do
svého týmu a to se povedlo. Podle
mého názoru lepší ženský trenér u nás

není,“ potvrdila dohodu Strýcová.
„Davida jsem proto oslovila a on moji
nabídku přijal.“
Spojení umožnilo také angažování
Lukáše Dlouhého. Právě s ním se
bude Kotyza střídat na zahraničních
turnajích, takže oba trenéři nebudou celý rok mimo domov. Strýcová přiznala, že k novému kouči cítí
velký respekt, což je hodně důležité.
„Uznávám ho jako velkého profe-

sionála, je to cílevědomý a precizní
kouč, který toho v ženském tenise
hrozně moc dokázal,“ uvedla tenistka,
která před lety chvíli s koučem pracovala. „Bylo mi osmnáct. Za tu dobu
jsme se oba hodně posunuli. David
má za sebou skvělé úspěchy. S Petrou
Kvitovou vyhrál grandslamy, Karolínu
Plíškovou dostal na post světové
jedničky. Doufám, že se nám bude
také dařit,“ přeje si Strýcová.
(lv)
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„Vzhledem k aktuální soupisce
potřebujeme i v těchto zápasech
podat špičkový výkon. Pokud se
to povede, můžeme jít do finále. Důležitý bude i zdravotní stav
hráčů a hráček. Loni jsme měli
problémy. V průběhu extraligy
nám ze sestavy hned několik opor
vypadlo. Doufám, že se to nebude
opakovat,“ přeje si šéf prostějovské
střídačky.

Tomáš Ostarek, ředitel celého turnaje.
V jednotlivých týmech se představí celá
řada špičkových domácích tenistů, což
je pro extraligu dobrá zpráva. „Upřímně
řečeno, soutěži je vlastně jedno, za které
týmy tenisté a tenistky nastoupí. Důležité je, aby se na kurtech představili naši
nejlepší reprezentanti a to se splnilo,“
poznamenal k přesunům v sestavách jednotlivých extraligových soupeřů ředitel
Ostarek.
Téměř každý tým ovšem do soupisek dopsal i zahraniční hráče. V řadě případů jde
o zajímavá jména, která dodají nejvyšší tenisové týmové soutěži prestiž a lesk. „Pro
některé kluby je těžké postavit konkurenceschopnou sestavu z vlastních zdrojů
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ŘÍČANY, PROSTĚJOV Nový favorit, nový pořadatel finálového duelu.
Plný novinek je nadcházející ročník
tenisové extraligy smíšených družstev, který se bude hrát od 15. do 20.
prosince. Největším favoritem bude
posílená Sparta, za kterou bude hrát
Tomáš Berdych nebo Petra Kvitová,
závěrečný duel se odehraje v říčanské
hale pod dohledem televizních kamer
ČT SPORT.
„Z pohledu organizace je největší změnou
přestěhování finále do Říčan. Uvažovalo
se také o hale pražská Sparty. Konečná
varianta je ale nejlepší z pohledu zázemí
a také kvůli zabezpečení odpovídající
kvality televizního přenosu,“ poznamenal
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Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Gerald Melzer (101., Rakousko),
Ricardas Berankis (138., Litva),
Michal Schmid (954.), Roman
Jebavý, Dominik Suč, Lubomír
Majšajdr, David Prokop.
Petra Krejsová (251.), Andrei
Laura-Ioana (426., Rumunsko),
Markéta Petruželová.

LTK Liberec

Tomáš Papík (452.), Nils Langer
(454., Německo), Dušan Lojda,
František Čermák, David Holub,
Jan Blecha, Michal Holenda.
Stephanie Foretz (Francie),
Markéta Plachá.

TK Spartak Jihlava

Andrej Martin (160., Slovensko), Jan Šátral (349.), Jan Mertl
(462.), Jurij Rodionov (504., Rakousko), Robin Staněk (557.),
Ondřej Krstev (1 120.), Tadeáš
Paroulek (1 149.), Jan Hernych
(1 302.), Lukáš Vejvara (1 402.),
Adrian Sikora (1 856.), Antonín
Štěpánek, Ondřej Štyler.
Markéta Vondroušová (67.), Tereza Martincová (142.) Jessica
Malečková (306.), Miriam Kolodziejová (395.), Johana Marková
(725.), Michaella Krajicek (774.).

I. ÈLTK Praha

Tomáš Berdych (19.), Peter Gojowczyk (61., Německo), Lukáš
Rosol (203.), Marek Jaloviec
(244.), Petr Michnev (359.), Michal Konečný (415.), Patrik Rikl
(783.), Matěj Vocel (883.), Lukasz Kubot (2. ve čtyřhře, Polsko).
Barbora Strýcová (23.), Petra
Kvitová (29.), Kateřina Siniaková (48.) Stefanie Voegele (114.,
Švýcarsko).

TK Sparta Praha

Kenny De Schepper (158., Francie), Uladzimir Ignatik (171., Bělorusko)., Daniel Rabas (1 944.),
Daniel Janko, Zdeněk Pustějovský, David Novák)
Kateryna Kozlova (86., Ukrajina), Valentyna Ivakhnenko (199.,
Rusko), Kateřina Vaňková, Nikola Novotná, Adéla Wasserbauerová, Tereza Švadlenková.

LTC Pardubice

Marcus Cedric Stebe (82., Německo), Sergej Stakhovsky (116.,
Ukrajina), Ilya Marchenko (198.,
Ukrajina), Michael Vrbenský, Jan
Minář, Daniel Lustig, Dominik
Langmajer.
Anastasija Sevastovová (16., Lotyšsko), Jekatěrina Alexandrovová (95., Rusko), Andrea Sestini
Hlaváčková (480.).

RPM Oáza Øíèany

Denis Istomin (63., Uzbekistán),
Marius Copil (93., Rumunsko),
Stefano Travaglia (134., Itálie),
Alessandro Giannessi (155., Itálie), Tim Puetz (333., Německo),
David Poljak (775.), Dominik
Kellovský (959.), Daniel Vrba,
Martin Trefný, Rudolf Siwy
Barbora Krejčíková (126.), Karolína Muchová (268.), Pernilla
Mendesová (840.), Renata Voráčová, Martina Kudelová.

TK Precheza Pøerov

SOUPISKY
OSTATNÍCH
TÝMÙ:

Tradičně zajímavé derby mezi TK Agrofert Prostějov a TK
Precheza Přerov zahájí program semifinálové skupiny extraligy smíšených družstev v Prostějově. První dvouhry atraktivního duelu se na dvou kurtech v tenisové hale začnou hrát tuto
sobotu 16. prosince v 10:00 hodin.
Domácí obhájce jde do soutěže bez dvou velkých hvězd a s řadou mladých nadějí, především ženská část soupisky se sestrami Plíškovými a Lucií Šafářovou ale dává reálnou naději na
další extraligový úspěch.
Přerov dorazí s výrazně mezinárodní sestavou. Pro extraligu
angažoval rovných pět tenistů ze zahraničí. Nejznámější je
Denis Istomin z Uzbekistánu, vítěz letošního turnaje v čínském
Chengdu a osmifinalista Australian Open. V první světové
stovce je také Rumun Marius Copil. Ženy Přerova budou reprezentovat především Barbora Krejčíková a nadějná Karolína
Muchová.
„Extraliga je krátký turnaj, není prostor na nějaké zaváhání. Chceme se poprat o finále, a proto potřebujeme zvítězit.
Přerov tradičně v týmových soutěžích podává dobré výkony,
bude to zřejmě hodně napínavé. Ale věřím, že se při nominaci
trefíme do sestavy a potřebných pět bodů uděláme,“ nechal
se slyšet kapitán prostějovského TK Agrofert Jaroslav Navrátil,
jehož tým při loňském měření sil vyhrál 6:1 už po dvouhrách.
Letošní ročník Bonver Tenisové extraligy 2017 se odehraje
v termínu od 15. Do 20. prosince. Turnaj se již poosmé odehraje v zimním období, který je velice výhodný pro tuzemskou
špičku, hráči jej berou jako přípravu na další sezonu.
Předkola se odehrajou v Praze na Spartě a v Říčanech, finálové skupiny pak v Prostějově a na Spartě, samotné vyvrcholení
pak proběhne nově v Říčanech.
Vstup do všech areálů je zdarma.
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SEMIFINÁLOVÉ SKUPINY:

RPM Říčany – LTC Pardubice (Říčany)
LTK Liberec – TK Spartak Jihlava (Sparta)
zápas o 7. místo (Říčany)
baráž posledního týmu extraligy 2017
a vítěze 1. ligy ČTS - Severočeská tenisová o.s. (Říčany)

a Lucie Šafářová, která se v průběhu
roku propracovala až na vrchol světového žebříčku ve čtyřhře. Chybí
naopak Petra Kvitová.
„Hlavně ženská část sestavy má velkou
sílu. Rozhodně můžeme pomýšlet na
přední umístění, přestože nebudeme
hlavním a jediným favoritem jako
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Jaroslav NAVRÁTIL
Jiří NOVÁK
Jan MÜLLER
René KLOC
Petr SEDLÁČEK

4./1.
30./5.
62./35.
239./57.
462./154.
632./445.

62./35.
132./80.
165./109.
203./75.
223./218
229./173.
555./474.

v posledních letech,“ uvažuje při pohledu na soupisku Jaroslav Navrátil,
kapitán prostějovského výběru.
V mužské sestavě hanáckému klubu
při absencích Tomáše Berdych a Lukáše Rosola vypomůžou dva tenisté
ze Slovenska - Norbert Gomboš a Jozef Kovalík. V obou případech platí,
že v prostějovském areálu pravidelně
trénují a startují na UniCredit Czech
Open a pořadatel semifinálové sku-

„Od loňského roku platí, že na kontě
máme celkově čtrnáct titulů, z toho
devět v řadě. Chceme se pokusit tato
čísla zaokrouhlit. Extraliga bude hodně vyrovnaná, nejsme favorit, ale podařit se nám to může.“
 Po desátém titulu touží i Sparta...
„To je pravda. Na titul navíc čeká dlouhých sedmnáct let. Prostějov i Sparta
mají své sny. Myslím, že jednomu
z nich se splní. To je můj odhad.“
(úsměv)
 Jaké očekáváte výkony od Petry
 Je to reálné přání při současné Kvitové a Tomáše Berdycha, kteří
síle vašich soupeřů?
jsou ve Stromovce na hostování?

PROSTĚJOV Z pozice ředitelky
tenisových projektů marketingové společnosti TK PLUS bude
Petra Černošková sledovat zápolení extraligových družstev
o český titul. Přestože na Spartě
šéfuje ženskému turnaji WTA,
doma je v Prostějově, a proto je
jasné, komu bude držet palce.
„Chceme získat desátý titul v řadě,“ přeje si Černošková.
-( . ) .   
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„V obou případech jde o týmové hráče,
což se opakovaně potvrdilo v národních nebo klubových výběrech. Udělají
maximum pro úspěch svého družstva.
A soupeři se jim to pokusí překazit.“
 Co říkáte prostějovské soupisce?
„Letos jsme žádné velké posily nehledali, chceme, aby si tuto soutěž zahráli naši
mladí tenisté a tenistky. Věděli jsme, jakou
sestavu stavíme. Je mladá, ale rozhodně
není bez šancí o celkové vítězství.“

Jeden se splní,“ odhaduje Èernošková

 Jaká bude z vašeho pohledu letošní
tenisová extraliga?
„Po dlouhých letech nebude mít jasného favorita. (úsměv) Papírově na tom bude nejlépe Sparta, ale v týmových soutěžích dochází
k překvapením. Proto se musí počítat s Přerovem, zajímavou sestavu mají Říčany, šanci
uspět má družstvo 1. ČLTK Praha. Myslím,
že soutěž bude hodně zajímavá.“
 Co říkáte na prostějovské složení?
„Už několik sezón se říkalo, že musíme náš

tým omladit, letos poprvé k tomu opravdu došlo. Prostě se nehledaly žádné velké
posily, osobnosti, které nám v minulosti
dávaly týmovou jistotu. Což ovšem neznamená, že neuděláme kvalitní výsledek.“
 Souhlasíte, že družstvo má velkou
sílu z pohledu ženské části sestavy?
„V ženské kategorii máme velkou sílu, sestry Plíškovy, Lucku Šafářovou. K vítězství
je potřeba pět bodů a při dobré konstelaci může naše ženská sestava zajistit tři. Pak

bude záležet na tom, kdo z naší sestavy
přidá ty zbývající dva.“
 Po dlouhých letech se nebude hrát
finále v Prostějově. Je to velký problém?
„Především nás čekají těžké zápasy v semifinálové skupině. Ty jsme ještě nevyhráli,
takže je předčasné mluvit o finálovém
duelu. Ale pravdou je, že v předchozích letech to pro nás byla výhoda. Přece jen jsme
se v domácím prostředí cítili jistěji, měli
jsme vždy dokonalé podmínky. Ale i to se
jednou muselo změnit. Prostě dostali pořadatelskou šanci jiní a jak je to spravedlivé.“
 Může nová sestava uspět a získat
další mistrovský pohár?
„Hodněseotommluví.Spartabyrádadesátý
historický titul, Prostějov zase desátý v řadě.
Nějak to dopadne. Ale svému týmu věřím,
jinak bych byl špatný kapitán!“ (smích)

  

o kterém se už dříve mluvilo“

PROSTĚJOV Na první pohled se pro kapitána Jaroslava Navrátila nic
nezmění. Tým TK Agrofert povede v dalším ročníku tenisové extraligy, opět bude skládat sestavu s cílem vybojovat pět bodů a vítězství.
Jen bude mít k dispozici jiné svěřence, než v předchozích letech.„Do
extraligy jdeme s mladými hráči a hráčkami, pro mnohé to bude určitě nová zkušenost, ale neříkám, že nebudeme bojovat o vítězství,
o titul,“ nebojí se nové výzvy Jaroslav Navrátil.

piny je prakticky nepovažuje za cizince. Společně s Veselým a Adamem
Pavláskem by měli tvořit páteř mužské
poloviny družstva. „Je otázkou, kolik
bodů přinesou do kabiny. Třeba to budou ty nejdůležitější,“ přeje si Navrátil.
Dlouholetý domácí mistr vstoupí do
extraligy v semifinálové skupině a ve své
hale narazí na vítěze kvalifikačního utkání RPM Říčany - LTC Pardubice a tradičního regionálního rivala z Přerova.

„Prostìjov i Sparta mají své sny.

Vedoucí týmu a masér:
Lékař:
Fyzioterapeut:

Nehrající kapitáni:

Karolína PLÍŠKOVÁ
25
Lucie ŠAFÁŘOVÁ
30
Kristýna PLÍŠKOVÁ
25
Tereza SMITKOVÁ
23
Barbora ŠTEFKOVÁ
22
Magdaléna PANTŮČKOVÁ
22
Za hráčem/hráčkou uveden věk, aktuální

Jiří VESELÝ
Norbert GOMBOŠ
Jozef KOVALÍK
Adam PAVLÁSEK
Zdeněk KOLÁŘ
Václav ŠAFRÁNEK
Vít KOPŘIVA

soupiska tk agrofert prostìjov

Tři hráčky z první světové stovky
a domácí dvojku Jiřího Veselého
bude mít k dispozici tým TK Agrofert Prostějov při cestě za obhajobou titulu na mistrovství České
republiky smíšených tenisových
družstev. V sestavě úřadujících
šampionů budou sestry Plíškovy

-  27  7  

Tenisté TK Agrofert bez tradièních opor,

Kapitán Navrátil: „Došlo jen k omlazení,

16. až 18. 12. hala SPARTA (TK Sparta Praha, I. ČLTK Praha,
vítěz z utkání Liberec/Jihlava)
16. 12. 2017 TK Sparta Praha - I. ČLTK Praha
17. 12. 2017 I. ČLTK Praha - vítěz z utkání Liberec/Jihlava
18. 12. 2017 TK Sparta Praha - vítěz z utkání Liberec/Jihlava
16. až 18. 12. hala PROSTĚJOV (TK Agrofert Prostějov, TK PRECHEZA Přerov, vítěz z utkání Říčany/Pardubice)
16. 12. 2017 TK PRECHEZA Přerov - TK Agrofert Prostějov
17. 12. 2017 TK PRECHEZA Přerov vítěz z utkání RPM Říčany/LTC Pardubice
18. 12. 2017 TK Agrofert Prostějov vítěz z utkání RPM Říčany/LTC Pardubice
20. 12. 2017 FINÁLE (Říčany)
vítěz semifinálové skupiny Sparta
- vítěz semifinálové skupiny Prostějov

15. 12. 2017
15. 12. 2017
16. 12. 2017
17. 12. 2017

jízdní øád bonver
tenisové
extraligy 2017

letos slavíme

CESTU ZA OBHAJOBOU ODSTARTUJE DERBY,

tenis

Motto na tento týden:

servis pro ženy
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Je potřeba si říci, že vše záleží jen
na naší vůli a uvědomění si toho, že
přejídáním a nevhodnými kombinacemi si dobrovolně způsobujeme
řadu problémů. Bolesti žaludku,
žlučníku, střev, pálení žáhy a mnoho
dalších nešvarů za to prostě nestojí.
Dobrovolně si způsobovat trápení
není úplně ideální, že ano. Někdy
není špatné si také vzpomenout na

Také už to úplně vidíte - vosí
hnízda, rohlíčky, linecké, pracky,
vánočka, zkrátka talíře plné cukroví, do toho ještě kapr a bramborový salát, na návštěvách pak
jednohubky a spousty dalších
dobrot. Jedno je jasné, již brzy nás
čeká maraton v přejídání. S tím už
musíme tak nějak tradičně počítat. Některé věci ale můžeme změnit nebo ovlivnit. Které? Pojďme
si to vysvětlit...

to, jak jste se cítili po posledním přejedení, a chuť na jídlo či sladkosti se
trochu zmírní. Každopádně je dobré
si sami sobě před Štědrým dnem slíbit, že se nebudeme přejídat. Budeme jíst po menších dávkách, zato ale
častěji než naráz horu jídla.
Co je ale důležité? Jíst ve správném pořadí! Nejdříve si pochutnáme na slaném jídle, po něm si dáme
dvacet až třicet minut pauzu a až
teprve potom si můžeme dát sladké. Jestliže nejdříve začnete sladkým
a do toho budete ihned míchat slané
jídlo, můžete se spolehnout, že se
dozajista a velmi brzy objeví značná nevolnost. Při této kombinaci se
totiž kyseliny začnou nekontrolovaně mísit a bolesti, křeče a podobně
jsou v cuku letu u vás nebo spíše ve
vás. Takže si pamatujte, nejdříve slané, pak nejlépe půlhodinová pauza
a následně si můžete hezky v klidu
pochutnat na sladkém.
Pokud se už nějaká nevolnost dostaví, mějte při ruce jablečný ocet,

zázvor, japonské švestky umeboši,
sodu nebo homeopatika. Jablečného octu dáme dvě kapky do deci
vody a popíjíme zhruba dvacet minut. Zázvor nakrájíme, povaříme
a vypijeme. Japonské švestky umeboši velice doporučujeme, během
pár minut dovedou účinně odstranit nevolnost z přejedení a nejen to,
mají celou řadu léčebných účinků.
Koupit je můžete v prodejnách se
zdravou výživou. Co se týče sody,
tak lžičku smíchejte v deci a půl vody
a pálení žáhy ustoupí.
Pomoci mohou i homeopatika, která koupíte či objednáte v lékárně. Je
dobré je mít v zásobě. Pokud se objeví žaludeční obtíže vystřelující do celého břicha, k tomu se přidá průjem,
je vhodné sáhnout po Argentum
nitricum. Na nafouklé břicho a plynatost funguje Lycopodium a nakonec Nux vomica zabere na přejedení,
bolest břicha a nevolnost z alkoholu.
Tak dobrou chuť, ale nezapomeňte,
všeho s mírou!
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Ingredience

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 11-12 - Vánoční
hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

R ecept pro vás

háčkuji a věnuji se domácím ručním pracím. Nejraději nosím
kalhoty s halenkou, což si vyžaduje moje zaměstnání, líčím se
ale jen ojediněle,“ prozradila dále na sebe.
Co ještě nezapomněla dodat? Přeci to, že se do naší PROMĚNY IMAGE už moc těší! Tomu jsme moc rádi a celý náš
tým se už nemůže paní Ilony dočkat. Jako první se vydáme do
Optiky Wagner, následně se přemístíme do RV FASHION,
posléze na nás již bude čekat kadeřnice ve Vlassalonu a vizážistka ze studia Belleza. Celý průběh pak prostřednictvím
fotoaparátu a kamery zachytí Jiří Slečka Productions, načež

PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přinese tradiční podrobnou
reportáž.
Jak třicátá PROMĚNA IMAGE probíhala, se dozvíte již v příštím čísle na tradiční dvoustraně a také na našich internetových
stránkách www.vecernikpv.cz.

Ilona Berková bude pod stromečkem NOVÁ
Věřte nevěřte, máme před sebou jubilejní třicátou PROMĚNU IMAGE. Všechno to začalo v dubnu 2015, kdy
jsme jako jediné periodikum v regionu odstartovali tento
projekt, který široko daleko neměl a doposud nemá obdoby. Měníme muže i ženy, máme profesionální tým a snažíme se nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní proměnu
a dodání sebevědomí. A co je pro nás hlavní? Splnit vaše
přání a dělat vám radost. Je třeba poznamenat, že všechny
proměny dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme nesmírně rádi, že se tento dlouhodobý seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku těší u našich čtenářů
stále velké popularitě. Pevně doufáme a věříme, že tomu
tak bude i nadále: Nyní se pojďme již podívat na vítězku
třicátého dílu, která tak doplňuje předešlých sedmadvacet
žen a dva muže. Prosincovou vítězkou se stala devětačtyřicetiletá Ilona Berková z Prostějova
Tato dáma pracuje již pětadvacet let jako úřednice na Okresním
soudě v Prostějově. Má tři děti a dvě vnoučata, mezi její koníčky
patří chalupa na Záhoří a vše co k chalupaření patří, ale i zmíněná
dvojčata. „V poslední době se snažím o změnu životního stylu
a proměna od Večerníku mě naprosto zaujala, velice ráda bych se
jí tak zúčastnila,“ psala ve své přihlášce Ilona Berková.
Po kontaktu s vítězkou jubilejního kola se Večernice ještě dozvěděla, že nápad přihlásit se, do ní vnukly kolegyně v práci,
které taktéž dlouhodobý seriálu pravidelně sledují. „Moc ráda

V tomto okénku se budeme již po
osmatřicáté společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, kloubů, blokádám a dalším
nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí
dojde, je potřeba se problematické
partii pravidelně věnovat. Dnes se
zaměříme na oblast kyčlí. Pojďme
tedy na to...
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Teď koleno pomalu a lehce budeme
tlačit dolů směrem k druhé noze
(viz. foto). Je však důležité, aby během toho, co nohu budete tlačit
dolů, pata zůstala po celou dobu nahoře. Noha se nakonec dotkne druhé nohy. Pak již patu uvolníme a začneme cvik znovu. Každou nohu
opakujeme čtyřikrát v klidném
a pomalejším tempu. Tento cvik je
výborný na uvolnění kyčlí.
A nyní už se můžete společně se
mnou těšit zase příště!

Následně koleno pustíme levou rukou a již ho bude držet pouze pravá ruka. Koleno si položíme vedle
sebe, necháme jej pokrčené, pokud
možno v pravém úhlu a zvedneme
patu nahoru (viz. foto).

Nyní oběma rukama chytneme
pravou nohu za koleno a snažíme
se jej umístit co nejvýše. Nohu
umístíme tam, kam nám to rozsah
dovolí a kde to nebolí. Chvíli v této
pozici vydržíme (viz. foto). A opět
se prodýcháme, jako na začátku
cvičení.

Nejprve si lehneme na zem, pokud
možno na podložku nebo deku,
ruce máme uvolněné, nohy natažené a taktéž uvolněné (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

{$$
POLOVIÈKY...
(?&>!&]<(<@=9=
CVIČENÍ
tak volte SPRÁVNÝ POSTUP! PRO TĚLOXXDXVÍLIII.
I DUŠI
R ady a tipy

letos slavíme jubileum...
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Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme, nýbrž i za
to, co neděláme.
Moliére

„

Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás přesně po měsíci vítám
v dalším díle vaší oblíbené rubriky
Servis pro ženy. Listopadové dny
jsou jako stvořené pro klidné a
ničím neručené čtení. Proto se
pohodlně usaďte, vezměte si
sklenici vody, něco dobrého a
už se nenechejte ničím rušit.
Na co se dnes můžete těšit?
Zjistíte, kdo se stal dalším vítězem PROMĚNY IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, můžete si vyzkoušet, jak se
oprostit od dojmů, které vám
nečiní dobro, a ani tentokrát nebude chybět naše tradiční cvičení. Hlásit se také můžete do další
PROMĚNY IMAGE, stále hledáme muže i ženy. Tak
neváhejte a hlaste se, čeká vás zážitek na celý život.
Krásný advent přeje Aneta Křížová

ODDECHOVÝ
ÈAS

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

17120811457
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

OBJEDNEJTE SI Nadje 4eká oslava úspch@

PŘEDPLATNÉ

PROSTĚJOV I v letošním roce
posbírali mladí tenisté TK Agrofert Prostějov celou řadu úspěchů
na domácích i mezinárodních
turnajích a právem si užijí tradiční Turnaj mistrů a medailistů,
kterým klub každoročně uzavírá
sezónu. Ten letošní proběhne 15.
prosince v Hotelu Tennis Club.

A ZÍSKÁTE ZDARMA

KNIHU
884
NAMÍSTOJEN 780
TE
ZAPLATÍ RUN
KO

„I tímto způsobem chce klub
mladým hráčům poděkovat za
reprezentaci klubu a rodičům za
obětavost, bez níž bychom na velké úspěchy nedosáhli,“ uvedl za
pořadatele Jaroslav Balaš, který se
dlouhodobě věnuje mládežnickému tenisu.
Poháry a medaile převezmou hrá-

či a hráčky od Karolíny Plíškové,
Kristýny Plíškové, Lucie Šafářové,
Jiřího Veselého nebo Adama Pavláska a také od zástupců prostějovské radnice a vedení Olomouckého
kraje. „O příjemnou atmosféru
se postará moderátor Petr Salava
a zpěvačka Olga Lounová,“ dodal
Balaš.
(lv)

Pr
Hanáckostjový Jeru
zalém

MÁTE UŽ P&EDPLATNÉ
NEJ1TEN2JŠÍHO
REGIONÁLNÍHO
PERIODIKA? ŽE JEŠT2 NE?
TAK PRÁV2 TE3
P&ICHÁZÍ JEDINE1NÁ
JEDINE1NÁ
ŠANCE TO NAPRAVIT!

A ZÍSKEJTE HNED
NgKOLIK VÝHOD!

17120811462

STAfTE SE VgRNÝM ABONENTEM
PROSTgJOVSKÉHO VEERNÍKU
jde
Pedplatné vás vy
ánku.
levnji než ve st
mu
Doruení až do do
!
ma
je zdar

PREDVÁNONÍ
VYDÁNÍ BUDE MÍT

• knížku od prostjovských autor@ v cen 350 K4 (nabídka platí i pro stávající p3edplatitele)
• všichni abonenti budou za3azeni do slosování o DVACET TISÍC KORUN
(start soutže na za4átku roku 2018)
• namísto 17 korun na stánku zaplatíte POUZE 15 KORUN

OPET REKORDNÍ
PORCI STRAN!!!

PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK

PÍŠTÍ ÍSLO S
DVOJNÁSOBNÝM OBJEMEM
m
magazínu TV POHODA
A HNED DVMA

Obdarujte vaše blízké, udělejte radost jim i sobě

Vybíráte dárek pod stromeček pro vaše blízké?
Vyzkoušejte PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!
Stačí vyplnit objednávkový formulář v tištěném vydání
nebo na našich internetových stránkách, uveďte sebe
jako plátce a my vám doručíme dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!
NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!
Aktuálně nabízíme zvýhodnění v podobě slevy,
dárku a dalších výhod!
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

* Šance vyhrát ceny v hodnot
100 000 KORUN!!!

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN

... to vše v rozšíeném vydání „TV POHODA“

* vánoní, rady tipy a zajímavosti

P
Večerníku
PROSTĚJOVSKÉHO

od redakce i našich partner

na rok 2018
Jméno a příjmení (firma)

* soutže o atraktivní dárky
nejen pod stromeek
* EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY:
Petr Janda, Ivana Andrlová,Janek Ledecký
ký

Město

PSČ

Ulice

č.p.

* testy, nové trendy i plno dalších
zajímavostí

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem



Objednávám předplatné

* silvestrovské OBJEVY Agentury Hóser
hotově

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

* podprahové zprávy, co zstaly bhem roku utajeny...
v prodeji od 18. do 31. 12. 2017

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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ERNÉHO

KOUDELKA POSÍLIL SPARTU!

Jiří MOŽNÝ

PRAHA Aktuální mistr světa v malém fotbale a bývalý hráč 1.SK Prostějov
Jan Koudelka může brzy přidat do své sbírky i výrazný futsalový úspěch.
Pětadvacetiletý boskovický odchovanec totiž přijal nabídku Sparty Praha
a stal se novou tváří v aktuálně druhém nejlepším prvoligovém oddíle.
„Jan Koudelka patří k nejlepším hráčům malého fotbalu. Rozhodli jsme
se, že ho budeme kontaktovat a jsem rád, že okamžitě naši výzvu přijal
a pomůže nám. Je srdcem sparťan a přijal nabídku bez váhání,“ liboval si
na klubovém webu hlavní trenér Ben Simitči.
Technicky vyspělý fotbalista už má za sebou i premiéru v rudém dresu,
na tento zápas ale nebude vzpomínat příliš v dobrém, už po půlminutě
totiž musel s krvavým zraněním ze hřiště a do nemocnice, kde mu lékaři
zastavili krvácení a ošetřili ránu na nose.
„Byl tam zásah loktem, zlomené to nemám, tak je to dobré. Měl bych
nastoupit ještě na tři zápasy, na které se moc těším. Teď jsme odehrál
zhruba půl minutky, tak to snad příště vyjde lépe,“ usmívala se nová posila rudých Jan Koudelka.

zjistili jsme

Slavnostního nástupu se Jan Koudelka (druhý zprava) ješt zú astnil. Vinou zranní nosu (snímek vpravo) si zápasu píliš neužil.
2x foto: archiv J. Koudelky

Eskáko ladí soustední
Vitáskovy šance na olympiádu se zvyšují,
obránce Jugry jede i na Channel One Cup VÍME, KDE SE BUDOU
PRAHA Možnost, že by se čtyři
roky po Lukáši Krajíčkovi objevil na hrách pod pěti kruhy další
prostějovský hokejista, je opět
o chloupek větší. Po účasti na
nedávném Karjala Cupu se totiž také v nominaci na druhou
reprezentační akci této sezóny
objevilo jméno Ondřeje Vitáska.
Sedmadvacetiletý zadák tak nebude chybět na poslední prověrce českého národního týmu před
oznámením finálního výběru pro
zimní olympiádu v jihokorejském
Pchjongčchangu.
Hlavní trenér Josef Jandač vybral
společně se svými asistenty Jiřím
Kalousem, Václavem Prospalem
a Jaroslavem Špačkem celkem osmadvacet jmen, může tak v trojici střetnutí postavit hned pět kompletních
formací. Z vybraných obránců se
vedle Vitáska představila ve Finsku
ještě čtveřice Nakládal, Kundrátek,
Mozík a Šulák, zbylá pětice Doudera, Kolář, Jordán, Michálek, Němec
dostane prostor premiérově.
Téměř dvoumetrový prostějovský
odchovanec zatím stihl v tomto
ročníku KHL odehrát sedmadvacet střetnutí a v dresu Jugry Chanty
Mansijsk si připsal jeden gól, dvě
přihrávky, čtrnáct trestných minut,
dva plusové body, osmnáct rozdaných hitů a dvacet zablokovaných
střel, průměrně tráví na ledě více než
osmnáct a půl minuty za utkání. Jeho
týmu se ale zatím nedaří a s osmadvaceti body uzavírá čtrnáctičlenné
pořadí východní konference.
Moskevský turnaj se uskuteční od
středy 13. do neděle 17. prosince

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

FOTBALISTÉ
PROST JOVA
STMELOVAT

Foto: internet

a představí se na něm téměř stejná
šestice mužstev jako nedávno ve
Skandinávii. Český tým začne ve
středu vyprodaným pražským utkáním proti Finsku, poté se přesune
do ruského hlavního města, kde nastoupí v pátek o půl šesté proti Kanadě a v neděli dopoledne se rozloučí
proti Švédsku. Zbývající dvojici tvoří
domácí a družstvo Jižní Korey.
A také soupeři začínají finišovat se
skládáním sestavy, v ruské sestavě
se tak mimo jiné představí Pavel Dacjuk, Vadim Šipačov nebo Ilja Kovalčuk, Finové přivezou do Prahy i Petriho Kontiolu, Švédové nominovali
Viktora Fastha, Linus Omarka, Staffana Kronwalla či Joela Lundqvista,
s javorovým listem na prsou se představí Ben Scrivens, PA Parenteau,
Derek Roy nebo Max Talbot. Jen
tohle kvarteto nasbíralo v NHL více
než dva tisíce dvě stě startů. Třiatřicetiletý Talbot to s Pittsburghem dotáhl před osmi lety až k zisku Stanley
Cupu, když navíc právě on vstřelil
rozhodující gól celé finálové série
proti Detroitu.
(jim)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:

PROSTĚJOV Uplynulý týden
byl v 1.SK Prostějov především
ve znamení dotažení organizace zimního soustředění. Na
inspekci do hotelu Park Plaza
Belvedere v Medulinu na nejjiž- Areál tréninkových hišL
nějším cípu Istrie se vydal Petar v prosinci skrápl déšL.
Foto pro Veerník:
Aleksijević, trenér brankáPetar Aleksijevi>
řů a člověk na Balkán nejpovolanější.
„Podmínky v hotelu samotném
i jeho zázemí jsou perfektní,“ svěřil
se exkluzivně telefonicky Večerníku. Hotel sám je situován padesát
metrů od moře, což samozřejmě
v danou roční dobu není rozho- xačními prostorami. V bezpro- „Termín okolo poloviny února
dující, disponuje ale také vnitřním středním okolí je pět tréninkových jsme volili jako poslední možný,
bazénem, saunou, fitness a rela- hřišť s přírodní trávou.
kdy budou v hotelu ubytována
kromě nás další profesionální
mužstva z okolních zemí. Koncem
února tam začínají soutěže a v pozdějším termínu bychom narazili už
jen na méně kvalitní týmy pro přípravu,“ prozradil Aleksijević.
Během soustředění odehraje eskáčko
pravděpodobně hned dva přípravné
zápasy přímo na místě. Ve kterých
dnech a s jakými soupeři se rozhodne
do konce tohoto týdne.
(tok)

EXKLUZIVNĚ

V této tlocvi n budou hrá i eská ka
pracovat na kondici.
Foto: internet

NA VOLEJBALOVÝ REAL!

SLIBNÉ VYHLÍDKY BK?

ŠASTNÉ A VESELÉ

Připodobnit volejbalistky Fenerbahce Istanbul
k fotbalistům Realu Madrid byl ze strany šéfa VK
Prostějov chytrý a dost výstižný tah. Zdaleka ne
každý sportovní příznivec si totiž dokáže reálně
představit, jakou ekonomickou a v návaznosti na
to i hráčskou silou disponuje turecký velkoklub
zpod vysoké sítě.
Pokud v kopané dlouhodobě platí za největší světové giganty v oddílovém měřítku právě Bílý balet
společně se svým španělským sokem FC Barcelona,
na mezinárodní volejbalové scéně žen vládne obdobná top rivalita s národnostním podtextem dvou
týmů z jedné země, dokonce přímo ze stejné istanbulské aglomerace: Fenerbahce versus Vakifbank.
Prvně jmenovaný kolos je přitom Realem spíš
z doby před přelomem tisíciletí, kdy měl obrovský
potenciál a přitom dlouho čekal na další triumf
v Champions League. Načež je začal sbírat jako
houby po dešti. Fenerbahce ovládlo Ligu mistryň
jedinkrát v roce 2012, přitom se svou extrémní silou
může klidně panovat každou sezónu. Uvidíme, nakolik jej dokážou Prostějovanky přibrzdit v letošní
plánované cestě spanilosti.

Poslední dobou se začíná v basketbalových kuloárech ČR čím dál víc proslýchat, že dlouholetý
boss a finanční tahoun nymburských basketbalistů Miroslav Jansta hodlá z čela neotřesitelného hegemona tuzemské klubové scény mužů
vycouvat. Prý do roka, maximálně do dvou.
Vzhledem k tomu, jak významnou pozici v tomhle středočeském klubu zastává, to má podle
zasvěcených informací znamenat pro čtrnáctinásobné národní mistry z uplynulých čtrnácti
let výrazný ústup ze současné slávy někam do
středu tabulky Kooperativa NBL.
V té se coby nástupnický subjekt prostějovských
Orlů objevil letos v létě BK Olomoucko sídlící
v Prostějově, kde hraje drtivou většinu svých domácích utkání. A při předpokládaném oslabení
Nymburka může směle živit jednu smělou vizi.
Jakou? V ne tak vzdáleném horizontu několika
budoucích sezón zaútočit na mistrovský titul,
který ve sbírce košíkářů z Prostějova dosud chybí. Když vezmeme, že momentálně bojují sotva
o postup do play-off, jde samozřejmě o dost odvážnou tezi. Ale kdo ví?

Kalendářní rok 2017 rychle končí a v této rubrice se
s vámi letos potkávám naposledy. Proto si neodpustím popřát vám obligátní šťastné a veselé Vánoce,
ale nejen takové. Současně prožité i pokud možno
v klidu a pohodě, bez neustálého stresu v honbě za
vším možným.
Jinou otázkou je, jak přežít ty dva poslední týdny do
nejkrásnějších ze všech svátků a nezbláznit se? Právě
tohle období je totiž každoročně nejhektičtější, neboť
musíme stihnout nejen obvyklé povinnosti, ale při
shánění dárků a podobně také spoustu dalších navíc.
Připadá mi, že vrcholoví sportovci mají v daném
ohledu určitou výhodu. Pro ně platí předem jasně stanovený zápasový a na něj navázaný tréninkový program, podle něhož jedou, a zvýšené pracovní nároky závěru roku jako ve většině firem či
zaměstnání pro ně (většinou) nehrozí.
Na druhou stranu platí, že kdo z těch provozujících špičkový sport si v předvánočním čase nenadělí příznivé výsledky, nemusí pak u stromečku
mít absolutní lebedu. Což by jistě byla škoda. Proto si případné neúspěchy tolik neberte a užívejte
Ježíška stejně, jako my „normální“ lidé.

Futsalisté Aristonu Prostějov jsou
po polovině základní části jediným
neporaženým týmem nejvyšší
okresní soutěže. Svoji suverenitu
potvrdily uplynulou neděli, kdy
zdolali oba největší soky - Botafogu
i obhájce triumfu Relax. Bravo!
DEBAKL:
Nevydařený podzim volejbalistek TJ
OP Prostějov ve třetí nejvyšší soutěži
napsal svou poslední smutnou kapitolu. „Oděvářky“ nedokázaly porazit
ani v jednom ze dvou domácích zápasů Kylešovice a klesly na poslední
příčku tabulky.
1ÍSLO:

3,6

Přesně takovou částku požaduje po
LHK Jestřábi spolek, který se ocitl
v insolvenci, jeho bývalý předseda
Michal Tomiga. A to i přes veřejné
mínění, že právě on způsobil krach
prostějovského mládežnického hokeje. Inu, komu peníze nesmrdí...
VÝROK:

„P^JDE
O VELKÉ DERBY
S OTEV5ENÝM
KONCEM“
Nehrající kapitán TK Agrofert
Jaroslav Navrátil před vstupem do
extraligy smíšených družstev, který
obstará hanácký souboj s Přerovem.
KOMETA:

JAN KOUDELKA

Bývalý hráč prostějovského eskáčka či futsalistů Grriffins 98 dosáhl dalšího životního
milníku. Čerstvý mistr světa v malém fotbalu
posílil v uplynulých dnech pražskou Spartu,
která nahání v první lize hegemóna z Chrudimi a jako fanoušek Sparty si tak splnil velký životní sen.

Foto: archiv Veerníku

Fotbal Extra - 4. díl

Mužstvo
TJ Sigma Lutín
1. HFK Olomouc „B“
FK Medlov
TJ Sokol Velké Losiny
1. FC Viktorie Perov
FC Kralice na Hané
TATRAN Všechovice
FC Želatovice
TJ Slovan @ernovír
TJ JISKRA Rapotín
SK SULKO-Zábeh
FK FC Dolany
FC Dubicko
TJ FC Hnvotín

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
4

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

P
2
3
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
10
9

S
41:12
30:9
24:19
21:22
23:15
22:19
22:22
20:24
28:36
17:25
18:20
22:24
14:31
13:37

B
32
29
24
23
21
21
18
18
17
17
16
15
11
11

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

0
0
1
1
1
2
1
1
1
3
2
3
3
0

7
7
6
7
7
7
6
6
7
6
6
7
6
6

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

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

2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

22:5
13:13
12:3
14:8
11:6
13:10
14:10
12:8
14:12
11:11
8:9
15:20
8:11
8:14

15
15
14
12
12
12
10
10
10
10
9
9
8
6

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

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

1. Lutín
2. 1. HFK „B“
3. Kralice
4. Medlov
5. Rapotín
6. Perov
7. Velké Losiny
8. Všechovice
9. @ernovír
10. Želatovice
11. Dolany
12. Zábeh
13. Hnvotín
14. Dubicko

6
7
7
6
7
6
6
6
6
7
7
6
7
7

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

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

0
2
3
2
4
3
3
3
3
4
6
5
6
7

19:7
18:6
14:10
13:13
9:11
9:7
8:9
8:10
13:16
9:13
8:14
5:10
5:26
2:23

TABULKA VENKU

Trenér: Ivo Lošťák

Josef CIBULKA
Daniel HALENKA
Martin KOVÁČ

6
0
8

útoèníci
731
229
781

REALIZAÈNÍ TÝM

13
11
13

0
0
2
1
0
1
0

záložníci
4
25
7
16
13
1052
13
819
5
13
10
113
6
457

Jakub GOTTWALD
Petr KAWIJ
Jan NEČAS
Martin NEORAL
Lukáš TRONEČEK
Matěj VINCOUREK
Jan VOGL

1
0
1
1
0
1
0
0

13
0
13
13
3
9
12
8

Michal BLAHOUŠEK
Jan HLAČÍK
Lukáš KROBOT
Libor MARTINKA
Martin MOŠTĚK
Ondřej PETRŽELA
Michal PROKOP
Jakub RÉPAL

G

Z

hráè

0
0
0

brankáøi
0
90
1100

MIN

0
1
12

Rostislav ADAMÍK
Radim MILER
David ŠARMAN

N

MIN

obránci
460
0
1190
1190
29
823
962
216

Z

0
4
0

0
0
2
3
0
0
1

0
0
6
2
0
0
0
2

ŽK

0
0
0

ŽK

FC KRALICE
– hráèské statistiky na podzim 2017

Lutín
Velké Losiny
1. HFK „B“
Perov
Medlov
Zábeh
Dolany
Dubicko
Všechovice
Želatovice
Kralice
@ernovír
Hnvotín
Rapotín

hráè

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

TABULKA DOMA

17
15
12
12
11
9
8
8
8
8
5
4
3
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

ÈK

0
0
0

ÈK

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

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

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

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

pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR MUŽÙ:

původní zpravodajství

PROSTĚJOV Jak známo, fotbalový podzim na regionálních
kolbištích definitivně zatáhl ruční brzdu, čímž se nabídla možnost
bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních pažitech v průběhu první části letošního ročníku 20172018 událo. Sumář, který jste zvyklí na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nacházet
dvakrát ročně, podrobuje pod drobnohled týmy od MSFL po III.
třídu OFS Prostějov. Můžete si tak být jisti, že v rámci oblíbeného
seriálu FOTBAL EXTRA se jako vždy dostane na všechny.
Tradičně jsme započali s prvotním ohlédnutím za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi, abychom se minule
zaměřili na tým 1.SK Prostějov, který prožil vydařený comeback
v MSFL. V dnešním čtvrtém dílu se podrobně věnujeme krajskému přeboru, ve kterém hájí barvy Prostějovska již pouze
jediný tradiční účastník FC Kralice na Hané. Svůj prostor tak dostává i výběr Sokol Konice, hrající momentálně skupinu„A“ I.A třídy
Olomouckého KFS. A už příště se můžete těšit na sondu do „B“skupiny této soutěže, v níž má Prostějovsko hned osm želízek.
V dalších číslech roku 2018 budeme pokračovat soutěž po soutěži
níž a níž až dojdeme k III. třídě OFS Prostějov. Neopomeneme
ani účinkování regionálních fotbalistek a během zimní pauzy
g
nahlédneme i do kabin mládežnických týmů všech kategorií.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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v létě částečně přiznal i odcházející
kapitán Honza Dočkal.
Před startem nového ročníku tak
vedení ukázalo prstem na Ivo Lošťáka, stále ještě aktivního hráče s bohatými zkušenostmi, který se o chvíli
dříve musel poroučet z Hněvotína.
Tento sedmačtyřicetiletý kouč přicházel s jasnými vizemi a nezastíral, že chce spoustu věcí změnit. Po
složení částečně obměněného týmu
a klasických „porodních bolestech“
se zdá, že je ve svém úsilí úspěšný
a podzimní část dopadla de facto až
nad očekávání, alespoň s přihlédnutím k umístěním za poslední roky.
v případě Lipové či Protivanova, které břemeno vysokých soutěží poměrně nedávno uzemnilo až do I.B třídy
v případě druhého jmenovaného
KOMENTÁØ adokonce
až do okresního přeboru.
Jelikož však období hojnosti skonV podobném duchu se odvíjela i ko- čilo a dlouho vydatné finanční toky
nická pouť. O tomto oddíle platí, že povážlivě vyschly, muselo se změnit
dávno pryč jsou divizní časy a do- konické směřování, což nelze uskukonce krátké pomýšlení na špici tečnit ze dne na den. Oddíl se začal
v této soutěži. Propad nastal značný, více upínat k vlastní výchově a sázpodařilo se ho ale zastavit dříve než ce na odchovance či hráče z blízké-

ho okolí, nyní začala období první
sklizně.
Ukazuje se, že i na severozápadě
regionu se rodí kvalitní hráči a že
poctivá práce s nimi se vyplácí, výsledky mládeže i postupné nasazování dorostenců do mužské soutěže
vypovídají, že tamější trenéři se
snaží a vědí, co dělají. Na lavičku
„áčka“ navíc usedla známá postava v podobě Petra Ullmanna a při
velkém zjednodušení se zdá, že s se-

bou přinesl kouzelný proutek, jehož
mávnutím se najednou začalo dařit.
Tak lehce to však zdaleka říct nejde,
i jeho předchůdce Radek Řehák odvedl kvalitní práci a do konické kroniky
se za roky strávené v roli hráče i trenéra zapsal tučným písmem. Možná ale
přeci jen už bylo na čase učinit změnu. Zdá se že „Uli“ přinesl nejen nové
prvky, ale i velké množství elánu,
optimismu a pohody. Podařilo se mu
tak sestavit jednolité mužstvo složené
z mladých hráčů, ještě větších mladíků a také několika starších fotbalistů,
které je hlavně doma velice jisté.
Podaří-li se v kralickém i konickém
případě pokračovat v započaté práci,
zůstanou-li kádry bez výraznějších
odměn a nedojde-li rovněž k trenérským rošádám, mohou se jejich
fanoušci těšit na ještě lepší výsledky
i umístění. V kralickém případě by to
mohlo znamenat návrat do horních
pozic krajského přeboru, z pohledu
Konice by se mohl vydařit vytoužený
postup do stejné soutěže. Odpověď
nám přinesou následující měsíce.

1 – celkem 13 hráčů, nikdo z Kralic.

Hráèi s nejvíce

Hattricky:
1 – Martin Kováč (Kralice na Hané),
Erik Hrabovský (Všechovice), Martin Liška (Dolany), Tomáš Chuda, Jan Bubeník
(oba Přerov), Pavel Novák (Medlov).

7 – Martin Kocourek (Rapotín), Jiří
Schmidt (Dolany), 6 – Lukáš Krobot
(Kralice), Michal Kocourek (Rapotín),
Petr Kobylík (Hněvotín), Petr Krumpolc
(1.HFK Olomouc „B“), Martin Lepka
(Zábřeh).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

1192 – Libor Havlas, Aleš Foukal (oba
1.HFK Olomouc „B“), 1190 – Libor
Martinka, Lukáš Krobot (oba Kralice),
1189 – David Zmund (Medlov), Tomáš
Maňka (Rapotín), Jan Bubeník (Přerov),
1188 – Tomáš Čech, Tomáš Matušík,
Lukáš Dlouhý (všichni Želatovice).

Nejvíce
odehraných minut:

Nejlepší støelci
soutìže:

10 – Erik Hrabovský (Všechovice), Petr
Kundrt (Černovír), 9 – Vojtěch Šoupal
(Lutín), 8 – Martin Kováč (Kralice), 7 –
Pavel Novák, Karel Kuchta (oba Medlov),
Tomás Los (Lutín), 6 – Josef Cibulka
(Kralice), Jakub Hymr (Rapotín).

nich vidět, že mají radost ze hry i výsledků,
dařilo se nám na hřišti a dokonce jsme přehrávali mužstva, která loni hrála nahoře. To
mě velice těšilo. Konec sezóny už nám sice
až tolik nevyšel, bylo to ale dáno i zraněními. Kádr není až tak široký, na této úrovni
to ani moc nejde.“
 Dá se říci, že by pro mužstvo bylo
ideální, kdyby podzimní část skončila
tak o dva týdny dříve?
„To určitě, měli bychom stejný počet
bodů. (směje se) Zranění ale k fotbalu patří
a smůla, že vyvrcholení podzimu nás za-

“
stihlo právě v tomto rozpoložení. Na to se
ale nemůžeme vymlouvat.“
 Krajský přebor jste znal již ze svého
angažmá v Hněvotíně, odvíjela se tedy
soutěž podle vašeho očekávání?
„Ano. Měl jsem informace a věděl jsem
dopředu, kdo bude hrát nahoře. Lutín
disponuje kvalitními hráči, je dlouho
spolu a stále čerpá z elánu. Věděl jsem
také, kdo bude ve spodní polovině tabulky, a očekával jsem, že soutěž bude hodně
vyrovnaná, což se také potvrdilo. Předpokládal jsem, že se soutěž rozdělí na horní
a spodní tabulku, což se také stalo, takže
mě vlastně nic nepřekvapilo. Jsem velice rád, že se nám podařilo nasbírat tolik
bodů a budeme mít trošku víc klidu na
zimní přípravu. Povedlo se nám vhodné
doplnění mužstva a doufám, že na jaře
tak budeme pokračovat dál.“
 Na počátku to ale tak veselé nebylo,
v úvodních kolech jste inkasovali jako
první a body nepřicházely...
„Samozřejmě. Souvisí to ale s tím, že když
začnete hrát úplně jiný styl, tak chviličku
trvá, než si tým sedne. Ve výsledku mě velice překvapilo, že to šlo tak rychlým tempem, očekával jsem posun později. Pořád
jsem nicméně opakoval, že to musíme jedním zápasem zlomit, jakmile dáme první
gól my, což je v této soutěži velice důležité
pro psychiku hráčů a další vývoj zápasu.
Hráči se zase přesvědčili, že to tak je, a po-

tom už jsme začali sbírat body a poskočili
jsme do horní poloviny.“
 Který zápas byste označil za nejpovedenější?
„Duel proti Hněvotínu. I když ten nebyl v takové top formě jako v minulých
sezónách. Tam nastal ale zlom, z tohoto
pohledu to byl určitě nejdůležitější zápas.
Zpočátku jsme totiž hráli velmi dobře, byli
lepší, ale prohráli jsme. Třeba s Velkými Losinami, kdy jsme přišli o dva body v penaltovém rozstřelu a ještě v poslední minutě
jsme ale měli šanci dotáhnout utkání do
vítězného konce. Dále to byl Rapotín a Želatovíce. Když shrnu celý podzim, tak jsme
měli štěstí akorát s Přerovem v penaltovém
rozstřelu. A jeden z nejkvalitnějších zápasů
přišel ve Všechovicích. Hráli jsme opravdu
výborně na velice těžkém terénu, dá se říct
bez chybičky. Kluci plnili, co jsem po nich
chtěl, byl jsem velice spokojen a body to
byly zlaté.“
 Nynísiužívátekrátkéhoodpočinku?
„Neřekl bych krátkého, bude dostatečně
dlouhý, spíše se teď ale poohlížím po určitých posilách do kádru. Začínají také velké
halové turnaje, takže fotbalistů uvidím
spoustu a zajímavější práce bude pořád
dost.“
 Jaké typy hráčů byste rád přivedl do
týmu?
„Určitě bych bral nějakého útočníka, kvalitních je vždy málo. Jsem rád, že se u nás rozstřílel Martin Kováč, také Pepa Cibulka byl
na tom zpočátku dobře, pak ale měl hlušší
období a ke konci už opět pár důležitých
gólů vstřelil. V momentě, kdy nám někdo
z nich vypadne, však nastává problém
a musíme si vypomáhat hráči, kteří na to
nejsou tak zvyklí. Hra už pak nemá takový
spád a kvalitu.“
 Na ostatních postech je mužstvo
dostatečně silné?
„Určitě bychom chtěli zapracovat i na pozici brankáře, protože jsme byli celou dobu
jen s jedním gólmanem a shodou okolností jsme na to nakonec doplatili. Musel tak
chytat kluk z ‚béčka', což přišlo zrovna v duelu s Lutínem. Představa je ovšem jedna
věc, a koho se podaří přivést do soutěže, to
je věc druhá. Žádný brankář nechce sedět
na lavičce a my máme kvalitního Šarmana.
Takže je otázkou domluvit se na fungování dvojice. A když posílíme do každé řady
o jednoho, tak to bude jenom dobře, konkurence vždy přispěje k lepším výsledkům.
Jména po mně zatím nechtějte, nechme se
překvapit.“ (úsměv)
 A je někdo na odchodu?
„Myslím si, že ne, o ničem nevím. Ještě
během podzimní části jsme přišli o Honzu Vogla, nesmírně kvalitního hráče, který
hrál velice dobře, ani jsem si nedovedl
představit, že ho tak úspěšně nahradíme.
Hodně jsem o něj stál, šel ale do vyšší
soutěže, což mu velice přeji. Kdyby se ale
podařilo jednoho dva mladé kluky zapracovat, tak by to bylo velice dobré.“
 Když jsme u změn v kádru. Jak byste zhodnotil letní posílení kádru, naplnili příchozí hráči vaše očekávání?
„Přišel Krobot, který velice kvalitně řídil
celou obrannou čtveřici, bylo vidět, že je
velice zkušený, inteligentní a poctivý hráč,
který nám současně plnil i roli maséra, což
bylo vynikající. Také Šarman je kvalitní
gólman, ještě o něm uslyšíme. Samozřejmě se na počátku nevyvaroval chybiček,
které nás taky stály body, ale ke konci už
nás podržel. To bylo parádní. Nejde ale jen
o nováčky, Martin Neoral odehrál první
polovinu podzimu ve vynikající formě,
Blahoušek se rozehrával a pak se z něj stal
nepostradatelný hráč, Míša Prokop stejně
tak a mohl bych jmenovat i další, nechci na
nikoho zapomenout. Naše hlavní síla byla
v kolektivu. Kluci nehráli sami za sebe, ale
táhli za jeden provaz, to se také projevilo.
K tomu jsem je vedl celý podzim a rychle
to pochopili.“
 Jaký je plán na nejbližší týdny
a měsíce?
„Do třiadvacátého ledna mají všichni volno, aby se dali dohromady po zdravotní
stránce, plno z nich navíc hraje futsal. Tam
se taky chystám zavítat, takže je budu mít
pod dohledem. Hned v sobotu sedmadvacátého ledna od jedenácti hodin bychom
pak měli sehrát první přátelák ve Šternberku a příprava bude náročná, co se v zimě
natrénuje, z toho se pak žije celý rok. Bude
určitě tvrdší než letní.“
 Cílem pro jarní část je tedy dostat se
do první pětice?
„Určitě. Nebudeme slevovat z pozic, na
nichž jsme. (úsměv) Jedna věc jsou ovšem
cíle a druhá naplnit je. Podařilo se to ale
nějak nastartovat a chtěli bychom v tomto
trendu pokračovat. A čím výš skončíme,
tím to bude větší úspěch.“

chviličku to trvá.“

Naše hlavní síla byla v kolektivu.
Kluci nehráli sami za sebe, ale
táhli za jeden provaz, což se
také blahodárně projevilo.

 Co vám dělalo v uplynulých měsících největší radost?
„Předváděná hra. Trošičku mě pouze
mrzelo, že jsme tento způsob nedokázali
přetavit na domácích hřištích. Po našich
úvodních výsledcích už ale byli soupeři
v ostražitosti a museli jsme více tvořit. Co
se ale týká týmového pojetí hry, tak mi kluci udělali velkou radost. Cítili sami, že mají
natrénováno a mohou vše přenést do hry.
Prezentovali se úplně jiným fotbalem, než
jaký předváděly Kralice v minulé sezóně.
Výsledkově jsem měl představu hrát v poklidném středu tabulky, aby se nás netýkaly
žádné záchranářské práce, takže z tohoto
pohledu je umístění nad očekávání. Z mé
strany tak vládne spokojenost.“ (úsměv)
 Překvapilo vás, že se nový styl podařilo naordinovat tak rychle?
„Ano. V týmu jsou ale slušní a inteligentní
hráči, kteří tomu začali rychle věřit. Bylo na

KRALICE NA HANÉ S dobrými pocity se mohl Ivo Lošťák ohlížet za
svým prvním půlrokem stráveným na lavičce kralických fotbalistů.
Sedmačtyřicetiletý kouč se po svém letním příchodu dočkal celkem
sedmi výher, přičemž dvě z nich přišly při penaltovém rozuzlení.
Stejně tak defenzivní práce pod jeho vedením patřila mezi nejlepší v
celé soutěži. Výsledkem je aktuálních jednadvacet bodů a přezimování na šestém místě krajského přeboru.„Snem každého trenéra je
být co nejvýš. Když jsem do Kralic přicházel, měl jsem nějakou představu, chtěl jsem skončit do pátého místa a skoro se to podařilo. K absolutní radosti mi chybí tři čtyři body a poskočení na třetí příčku. Jinak
jsem velice spokojen s tím, jak jsme absolvovali celý podzim,“ usmíval se
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník někdejší ligový fotbalista.

úplně jiný styl,

Ivo Lošťák: „Když začnete hrát

Kralický lodivod doputoval s týmem po letech strádání mezi nejlepší týmy kraje

Před rokem zavládlo jak v Kralicích
na Hané, tak v Konici víceméně zklamání. Ani jeden z týmů sice neměl ve
svých soutěžích postupové ambice,
očekávalo se však, že získaných bodů
bude více a také výchozí pozice do
zbytku sezóny bude vypadat růžověji. Na obou tradičních a dlouhodobě úspěšných fotbalových adresách
tak podnikli kroky, aby se podařilo
pokles zastavit, a nyní lze hodnotit,
že se úkony neminuly výsledkem.
Jak změny v realizačním týmu, tak
v hráčském složení mužstvům prospěly a nyní je radost sledovat jejich
herní projev i výsledky.
Kralice si v roce 2017 prošly lehce turbulentním obdobím, když
zimní přípravu i první jarní kola
absolvoval na lavičce zkušený Ivo
Gottwald, aby jej po pár prohrách
vystřídali Tomáš Vincourek a Martin Neoral. Jejich hlavním úkolem
bylo soutěž zachránit, což se také
podařilo, do velké pohody a širokých úsměvů ale bylo daleko, asi
tak jako ze Země na Měsíc, což
 Jste pátí v tabulce, ztrácíte jen tři
body na druhého, můžete nyní spokojeně odpočívat?
„Na klubovém hodnocení jsem řekl, že
za mě panuje spokojenost. Je to myslím
si solidní výsledek, když se ohlédneme
zpátky na loňský podzim, kdy kluci
měli patnáct bodů. Teď jsme na nějakých pětadvaceti a do jarních odvet
můžeme jít s čistou hlavou. A hlavně,
na klucích je vidět chuť, fotbal je znovu
baví. To je pro mě dobrá zpráva. Všichni mají motivaci porvat se minimálně
o druhé místo.“
 Je právě druhé místo metou pro
zbytek sezóny?
„Nechtěl bych vytyčovat cíle. Chceme
se v zimní přestávce kvalitně připravit
a půjdeme zápas od zápasu. Máme
vyhlédnuté posily, oslovili jsme některé kluky a chtěli bychom kádr doplnit,
abychom byli ještě více konkurenceschopní. Každopádně s první čtyřkou
se chceme na jaře porvat o co nejlepší
umístění. Kdyby to vyšlo a skončili
bychom první nebo druzí, určitě se zlobit nebudee. Kluci sami mají motivaci
a trošku to cítí tak, že bychom mohli
skončit druzí. Ale je to ještě daleko
a vše se bude odvíjet od přípravy a dalších věcí.“
 Zdá se, že plánujete útok na návrat
do krajského přeboru, je tomu tak?
„Pan Kučera (šéf konické kopané - pozn.
red.) si to hrozně přeje, já jsem ale
v těchto věcech trošku opatrnější, protože kádr se teprve buduje a přešli jsme
do druhé skupiny, potkáváme nové
soupeře. Fotbalově nám tato změna
pomohla, kluci šli nahoru. Hlavně se
tak stalo díky docházce. Postup nevidím třeba teď aktuálně v této sezóně,
protože Litovel má opravdu nejkvalitnější kádr a těžko si postupové místo
nechá vzít. Když ale budeme poctivě
pracovat, tak za dva tři roky by se to
mohlo povést. Ale vše závisí na mnoha
okolnostech. Mimo jiné na tom, jak se
podaří kádr udržet a jak se bude dařit.“
 Když jste nakousl otázku kádru, už přes léto jste přivedli některé
hráče. Vydařilo se doplnění podle
představ?
„Ano. Po ztrátách, které jsme v létě
utrpěli, když Zdena Kaprál odešel do
Hané a Peťa Antl skončil ze studijních
důvodů, tak si dovolím tvrdit, že klíčovým posílením mužstva byl příchod
Adama Širůčka. Je vidět, že hrával vyšší soutěž. Má obrovský přehled a je to
nepostradatelný hráč. Momentálně
je s reprezentací ve Španělsku, kde se
dostal do výběru ve futsalu. Od vedení bylo správným krokem, že jsme ho
přivedli, a jsem rád, že ho tu máme.
Odchody se podařilo tímto příchodem
zacelit.“
 Bude v Konici působit i dál?
„Co mám informace, tak ano. Futsal
i venkovní malou kopanou hraje za
výběr Blanenska a je tady spokojen,
nic mu tu nechybí, Navíc pracuje kou-

KONICE Končící rok 2017 strávil
Petr Ullmann ve fotbalové dvojroli. K pozici základního pilíře
jesenecké defenzivy se rozhodl připojit i trenérskou činnost
a před jarní částí minulé sezóny usedl na konickou lavičku.
Hned první týdny ukázaly, že se
tamějším funkcionářům povedl skvělý tah a mužstvo začalo
šplhat pořadím, přičemž stejný
trend pokračoval i v podzimní části. Výsledkem je umístění na špici „A“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS a k tomu navrch vítězství v okresním poháru.

sek odsud a na směny, momentálně
it.
nemám indicie, že by náss měl opustit
opustit.
udržímee,
Takže doufejme, že ho na jaro udržíme,
čových hráčů,
ů,
je pro nás jedním z klíčových
kteří nám hodně pomohli.i.“
 Kromě posil zvenčí
čí jste často
stu.
chválil i mladíky z dorostu.
„Přesně tak. Jsem rád, že dorostenci
akové úrovni.
jsou momentálně na takové
Michal Ošťádal, Martin Paš, Vojta
Cetkovský, Lukáš Ryp, další
al.
gólman Michal Zapletal.
To jsou hráči, kteří do-stanou v přípravě ještě
větší příležitost, budou
trénovat s námi a jsou
obrovskou
perspektivou pro tento klub.
Vždy, když jsem je postavil, tak nezklamali, ba
naopak zahráli výborně a překvapili mě. Jak
v okresním poháru, tak v mistrovských
zápasech. Strašně nám pomohli, když
jsme měli marodku, a za to patří díky
jim i trenérovi Miloši Fajstlovi. Vycházel mi vstříc a spolupráce mezi námi
funguje, takže pro Konici rostou velice dobří talenti. Jsou tam i další a další
s odstupem roku dvou, takže je vidět,
že se tu dobře pracuje s mládeží, i trenéři žáků a přípravek velice kvalitně
kluky připravují. Jsme na správné cestě
a je to dobře.“
 Dá se tedy říct, že oddíl stojí na
pevných základech a ne na koupených cizích hráčích?
„Dovolím si tvrdit, že jo. Doba, kdy
Konice byla v divizi a bylo tady deset
cizích kluků z Olomouce, už je dávno
pryč. Situace v klubu je úplně jiná a je
jiná cesta - stavět na vlastních odchovancích, kteří jsou opravdu velice šikovní. Když se s nimi bude pracovat,
tak mají velikou perspektivu, aby se do
‚áčka‘ dostali. Pak můžeme přemýšlet
o tom hrát to se svými hráči.“
 V létě jste navázali spolupráci
s Jesencem. Jak ji lze po prvním půlroce hodnotit?
„Mám na tento projekt jen slova chvály, spolupráce je na fantastické úrovni.
S trenérem Peťou Tichým velice dobře
vycházím jak po trenérské stránce, tak
i lidsky. Měli jsme perfektní podmínky,
když bylo v Konici mokro, jeli jsme do
Jesence na horní hřiště nebo dokonce
na hlavní. Měli jsme k dispozici i šatny
a tréninkové pomůcky. Chtěl bych poděkovat celému výboru a hlavně Peťovi. Na tréninky v týdnu chodili i kluci
z Jesence a měl jsem vždy aspoň deset
dvanáct hráčů. Kluci jsou na sebe zvyklí, panuje kamarádské prostředí a je to
pro oba kluby velice pozitivní.“
 Lze podobně spolupracovat i s jinými okolními oddíly, třeba s Hvozdem nebo Brodkem u Konice?
„Tam zatím nemáme nějaké kontakty,
spíše si oddíly hlídají své hráče. Navázala
se tady spolupráce s Jesencem, který je
nám nejbližší, i soutěží, je navíc v I.B třídě,
což je ideální soutěž. Kluci, kteří se okamžitě neprosadí po dorostu do našeho
týmu, tak budou moci jít právě Jesence,
aby je fotbal dál bavil, tam dostanou příležitost. Vybudovali jsme perfektní spolupráci, hráče si můžeme měnit a posílat
v zimních i letních obdobích.“
 Jak zatím zvládáte dvojroli, když
současně hrajete v Jesenci a trénujete v Konici?
„Je to pro mě náročné... (pousměje se)
Když jsem zvažoval nabídku trénování v Konici, tak jsem Peťovi Tichému
nastínil, že moje hráčské vytížení už
nebude moci být takové, ale opak byl
pravdou. Posledních pět šest utkání
jsme byli v Jesenci ve velmi špatné situaci, na utkání jsme jezdili v jedenácti
dvanácti lidech a já jsem to musel odehrát všechno. Je to pro mě samozřejmě
těžké, jiný herní styl, ale myslím si, že
to pro mě za ty roky není problém a na
stoperu, když se člověk trochu udržuje,
tak se I.B třída dá zvládnout. Zase jsem
rád, že jsem klukům mohl na hřišti pomoct, protože závěr nás v Jesenci nepostihl v dobrém rozmaru. Srazilo nás
hodně zranění, jezdili jsme s jedním
náhradníkem a bylo to špatné.“
 A budete tyto dvě pozice i nadále
kombinovat?
„Nebudu zakrývat, že jsem dostal jednu
velice lukrativní nabídku na trénování
do vyšší soutěže a druhou k mládeži,
ale po zvážení jsem se rozhodl, že budu
v Konici pokračovat. Nerad odcházím
od rozdělané práce a myslím si, že jsme
na dobré cestě. Se všemi mluvím na rovinu, spoustu věcí řešíme a v kabině cítím pohodu, že to kluky baví. Přistupuji
zodpovědně k tréninkům i utkáním
a těší mě, že kluci mi to vrací na hřišti.“
 Je výhodou, když spolupracujete právě s Jesencem, kde máte hráče
stále na očích i při zápasech?
„Určitě, je to pro nás obrovská výhoda.
Máme společné tréninky, já i Peťa vidíme hráče v týdnu a jsme s nimi v kontaktu. A jsem rád, že třeba teď, když se
dříve stmívalo, začali kluci z Jesence
jezdit na oplátku do Konice na umělku,
kde máme umělé osvětlení. A opravdu
tréninky byly kvalitní, přátelské, po této
stránce jsem maximálně spokojen já
i kolega Tichý. Funguje to, kluci k sobě
mají patřičný respekt, za mě jen samá
pozitiva.“ (úsměv)
 V jakém duchu se bude odvíjet
zimní příprava?
„Začneme třicátého ledna a odehrajeme sedm až osm přátelských utkání,
většinou v Konici na umělce. Utkáme
se mimo jiné s devatenáctkou Uničova
i 1.SK Prostějov, Kralicemi, Plumlovem, Mostkovicemi, generálku budeme mít s Kostelcem čtyřiadvacátého
března u nich. A od druhého do pátého
března pojedeme na kondiční soustředění do Jaroměřic, byl jsem tam už dvakrát třikrát s Jesencem. Jsou tam vynikající tréninkové podmínky, co se týče
haly, hřiště i okolních terénů a výběhů.
Půjde o vyvrcholení kondiční přípravy.
První mistrovské utkání bychom měli
sehrát třicátého března v České Vsi,
uvidí se ale, jaké podmínky budou v Jeseníkách.“

Doba, kdy
Konice byla v divizi
a bylo tu deset cizích
kluků z Olomouce,
už je dávno pryč.
Chceme stavět na
odchovancích, kteří jsou
opravdu velice šikovní.

“
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Kralice nabraly správný směr, Konice rovněž PETR ULLMANN: „BRZY
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Karel LAŠTŮVKA
Jaroslav VÉVODA
Michal ZAPLETAL
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TABULKA VENKU

1. Chválkovice
2. Litovel
3. Paseka
4. Hlubo,ky
5. Maletín
6. Námš{
7. Slavonín
8. Konice
9. Bohu]ovice
10. Blkovice
11. Ha]ovice
12. Bohdíkov
13. |etzárna
14. M. Beroun

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
10
11
5
14
12

Ladislav BLAHA
Petr BROSS
Roman KAMENÝ
Jan MOHELNÍK
Petr TICHÝ
Radim ŽONDRA

0
1
0
0
2
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1

záložníci
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1 – celkem 14 hráčů, nikdo z Konice.

Hráèi s nejvíce
èervenými kartami:

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:

Hattricky:
2 – Jiří Kloss (Maletín), Kamil Šebesta
(Řetězárna), David Lacman (Moravský
Beroun), 1 – Roman Kamenný (Konice),
Radek Bednář (Litovel), Miroslav Fišara
(Náměšť na Hané), Ondřej Vrána (Bělkovice), Zdeněk Šenk (Paseka), Jakub Strýček
(Hlubočky).

pøíští èíslo:
dvojnásobná porce ètení

8 – Filip Drešr (Konice), Adam Obšil
(Řetězárna), 7 – Daniel Machala (Moravský Beroun), 6 – Lukáš Michalčák,
Jiří Kloss (oba Maletín), Pavel Přidal,
Petr Hlavinka (oba Haňovice), David
Lacman (Moravský Beroun), David Heil
(Náměšť na Hané).

1286 – Lukáš Ferenčík (Hlubočky),
1278 – Roman Penc (Chválkovice),
1277 – Pavel Přidal (Haňovice), 1273 –
Lukáš Michalčák, Jaroslav Kožela (oba
Maletín), Martin Kaňák (Bohdíkov),
Martin Havlíček (Náměšť na Hané),
1270 – Martin Niessner, Michal Martinák (oba Paseka), 1269 – Roman Vlček
(Slavonín).

Nejvíce
odehraných minut:
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17 – David Lacman (Moravský Beroun), 15 – Miroslav Fišara (Náměšť na
Hané), 13 – Jiří Kloss (Maletín), 11 –
Kamil Šebesta (Řetězárna), 10 – Jakub
Strýček (Hlubočky), 9 – Petr Vojtášek
(Paseka), Jaroslav Kožela (Maletín), 8 –
Roman Kamenný (Konice), Jan Šmirják
(Bohuňovice), 7 – Petr Tichý (Konice),
David Heil (Náměšť na Hané), Ondřej
Vrána (Bělkovice).

Nejlepší støelci
soutìže:
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0
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obránci
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brankáøi
273
820
91

REALIZAÈNÍ TÝM
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Vojtěch CETKOVSKÝ
Martin KOŘENEK
Jakub KOŘENOVSKÝ
Martin PAŠ
Jaromír RUS
Lukáš RYP
Adam ŠIRŮČEK

Trenér: Petr Ullmann
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Ladislav BÍLÝ
František BÍLÝ
Filip DREŠR
Michal JURNÍK
Luděk KNOLL
Michal OŠČÁDAL
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1
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SOKOL KONICE
– hráèské statistiky na podzim 2017
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TABULKA DOMA

Bohdíkov
Litovel
Maletín
Konice
Paseka
|etzárna
Bohu]ovice
Blkovice
Námš{
Slavonín
Chválkovice
Ha]ovice
M. Beroun
Hlubo,ky

hráè

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

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

Mužstvo
TJ Tatran Litovel
TJ Maletín
SK Paseka
TJ FK Bohdíkov
Sokol Konice
SK Chválkovice
SK Námš{ na Hané
FK Slavonín
TJ Sokol Bohu]ovice
SK Blkovice-Laš{any
FK Hlubo,ky
SK |etzárna
SK Ha]ovice
TJ Granitol Moravský Beroun

FGP STRUDIO I.A TØÍDA,
SK. „A“:

STRANA 28

Jaký byl fotbalový podzim v Přeboru Olomouckého KFS a skupině „A“ I.A třídy?
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KRAJŠTÍ SIROTCI Z KRALIC NA HANÉ A TAKÉ KONICE JSOU NA DOBRÉ CESTÌ

letos slavíme jubileum...
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rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
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„MĚL JSEM SE VRÁTIT DŘÍV, EXTRALIGU BYCH HRÁL DÝL“

Prostějovský házenkář Jiří
o extralize v Hranicích, své
PROSTĚJOV Kostelecká éra z přelomu století je už dávno pryč a v regionu
se hraje pouze třetí nejvyšší házenkářská soutěž. Přesto však má Prostějovsko i v extralize svého zástupce. Je jím
Jiří Kozlovský, jenž v létě přestoupil
ze Sokola II do Hranic a v dresu Cementu není jen do počtu. Před svým
zraněním stihl sedm zápasů a v nich
třiadvacet branek. Ještě na počátku
listopadu mu přitom moc do zpěvu
nebylo, jeho tým se výsledkově trápil. „Nejsem moc spokojen s umístěním, jsme poslední. Včera jsme teda
vyhráli a poskočili na předposlední
místo, čekal jsem ale, že budeme výš.
Já jsem myslel na opačný konec, na
špici,“ říkal tehdy. Jenže uběhlo jen
pár týdnů, Hranicím se podařilo zdolat mimo jiné i Duklu Praha a včetně
pohárové soutěže natáhli neporazitelnost na pět zápasů a v pořadí nejvyšší
soutěže jsou už na osmé příčce.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jiří
MOŽNÝ

17120671448

 Jak se vám nyní kouká na tabulku,
už je to lepší?
„Ano, dívá se na to trošku lépe, i když
k úplné spokojenosti to má ještě daleko.
Stále je soutěž hodně vyrovnaná, stačí
dvě výhry a můžeme se posunout až
na šestou příčku. Věřím, že můžeme jít
ještě výš.“
 Vypadá to až na pohádkový obrat,
co způsobilo takovou úspěšnost v posledních týdnech?
„Podařilo se nám konečně prolomit
střeleckou smůlu. S vyhraným zápasem
jsme se psychicky zvedli a začali vyhrávat.
Snad nám to vydrží až do konce sezóny.
(úsměv)“
 Co stálo za tím, že jste se tak dlouho rozehrávali?
„Psychika. V přípravě jsme hráli dobře
a vyhrávali, na začátku soutěže se nám
ale nepodařily dva zápasy a už se to vezlo.
Nevychází nám hlavně koncovka, střelba
nám dělá strašné nervy. Bojíme se, že zkazíme, a hodně nám to svazuje ruce.“
 Pozorujete s přibývajícími
koly zlepšení a postupný návrat
sebevědomí?
„Pomohla nám reprezentační přestávka v polovině října, během které jsme
hodně trénovali fyzičku, snažili se sehrát
a hned poté jsme začali vyhrávat, tak snad
už to bude dobré. Ideální by bylo, kdybychom se dostali do play-off. A tam už se
uvidí, co bude...“
 Pravidelně střílíte góly, jak hodnotíte své osobní výkony?

„To je pravda, čekal jsem ale, že jich bude
ještě víc. (směje se) Mám to úplně stejně
jako spoluhráči - začátek dobrý a potom
asi nervozita. Jakmile se prohrává o dva
tři góly, tak už netrefuji a kazím. Nejsem
zatím moc spokojen, myslím si, že mám
na víc.“
 V Prostějově stály výkony a výsledky na vás a Jiřím Kosinovi, jakou
plníte roli v Hranicích?
„Já myslím, že stejnou. Hlavně střílet góly
z dálky, prosazovat se z devítky. Hráčů je
tam víc, ale góly z dálky se očekávají hlavně ode mě.“
 Kolik byste si v jednom zápase
představoval dávat branek?
„Tak šest a víc. Z Prostějova jsem byl
zvyklý na jiná čísla.“
 Ale srovnávat druhou ligu s extraligou nejde...
„To je pravda. Extraliga je rychlejší
a tvrdší, rozdíl vidím také v myšlení.
Ve druhé lize je na vše více času. Nedávno jsem se byl podívat na kluky
a bylo to hodně pomalé, ve hře je
až příliš technických chyb. Nedá
se to moc srovnávat, extraliga
je dynamičtější, je to ale dáno
větším množstvím tréninků.
Přesto bych si u sebe opravdu
představoval větší střelecké
hodnoty.“
 Jak jste vlastně spokojen s herním vytížením, trávíte na hřišti dost času?
„Tak třicet minut určitě.
A kdyby se mi dařilo, tak by to
bylo i víc, kazím si to špatnou
střelbou. Začátek dobrý, ale pak
přestanu dávat, takže mě trenér
vystřídá. Druhý poločas je úplně stejný,
střelecky se trápím. Na tréninku mi to
jde, vše trefuju, ale přijde zápas a kazím,
zbytečně moc velké nervy.“
 Nejste přitom žádný nezkušený
mladíček...
„No právě, to už dávno nejsem a nějaké
zkušenosti už mám, o to víc mě to nemile překvapuje. Nedovedu si to jinak
vysvětlit.“
 Máte za sebou téměř polovinu základní části, hrálo se vám proti někomu líp nebo hůř?
„Lépe se mi hraje proti ‚silnějším'
týmům, tam není takový tlak, že prostě
musíte vyhrát. S těmi ‚slabšími' soupeři je
to obráceně, tam je ten tlak větší a to mi
také moc nesedí.“
 Do extraligy jste nakoukl už v Přerově a Litovli. Pomohlo vám, že jste si
soutěž mohl oťukat?
„Určitě, hodně moc. Stejně tak pro mě
byla obrovským posunem i první liga
v Olomouci.“
 Když jste zmínil Prostějov, jste stále v kontaktu s bývalými spoluhráči?
„Jasně. Nejvíce se Svaťou Ordeltem a bavíme se i o Prostějovu. Chybí jim střelec.
Jirka Kosina stále marodí a není stopro-

KOZLOVSKÝ vypráví
pauze i zlomeném nose

centně připraven, ruka ho pořád bolí. Jako mužstvo se stále
hledají a také to mají v hlavách.
Se silnými soupeři dokáží
zahrát výborně a se slabšími
se přizpůsobí a nehrají, na co
mají.“
 Očekával jste, že váš odchod
bude pro mužstvo až tak citelným
zásahem?
„Kluky znám a nečekal jsem,
že budou až tak na konci.

„Ne, spíše to byl zákeřný zákrok. Při rychlém přechodu jsem pokazil nahrávku
a hodil ji protihráči přímo do ruky. Když
jsem se otáčel, že budu bránit, naběhl do
mě druhý protihráč a trefil mě ramenem
do obličeje, vůbec jsem o něm nevěděl.
Takže to byl docela šok.“
 Takže jasná červená karta?
„Ne. Rozhodčí ani delegát ten zákrok neviděli. Zpětně když jsem se na ten zápas
díval, nechápu, jak to mohli přehlédnout,
když se to stalo na polovině hřiště. Nebyla z toho ani žlutá karta, ani dvouminuto-

vý trest. I přesto, že jsem odcházel celý od krve...“ (nakvašeně)
 Kdy budete moci znovu
naskočit do hry?
„Nos už vypadá dobře, všude
mi ho chválí, jak mi ho na pohotovosti v Olomouci pěkně
Foto: internet srovnali (smích). Návrat mi

Při rychlém přechodu jsem pokazil nahrávku
a hodil ji protihráči přímo do ruky. Když jsem se
otáčel, že budu bránit, naběhl do mě druhý protihráč
a trefil mě ramenem do obličeje a zlomil mi nos!
Nebyla z toho ani žlutá karta, ani dvouminutový trest.
Nejsem ale jediná ztráta. Kristián
Bokůvka, který dával hodně gólů,
kvůli práci v zahraničí téměř vůbec
netrénuje a nastupuje do zápasů nepravidelně.“
 Platí, že v tuto chvíli za Prostějov
hrát nemůžete?

„No, zpátky hostovat nemůžu. To bych
musel být hráčem Prostějova a hostovat
do Hranic. Tam už ale mají hostovaček
hodně a do zápasu takto mohou zasáhnout jen tři hráči.“
 Takže proto jste tam musel
přestoupit?
„I to byl důvod. V minulých sezónách
bylo nejen časově náročné nastupovat ve
dvou týmech, nezbýval čas na regeneraci. Každý den se trénovalo, nebo se hrály
zápasy.“
 A jak se vám nyní daří vše kombinovat?
„Pracuji na směny, takže pokud mám
ranní, jedu po práci na trénink a domů
přijedu až večer. Takto to probíhá celý týden. O víkendu máme zápas a jeden den
volno. Když mám odpolední, tak trénuji
individuálně, to znamená posilovna, běhání, bazén, a o víkendu hrajeme zápas.“
 Trénujete každý den?
„V přípravě se trénovalo šestkrát týdně, teď je to pětkrát a k tomu o víkendu
zápas.“
 Na jaře jste toho moc neodehrál,
teď vše drží, jak má?
„No, nedávno mi zlomili nos a byl jsem
pak do půl druhé v noci na pohotovosti, kde mi ho rovnali. Ale jinak dobré.“
(smích)
 Šlo o nešťastnou náhodu při klasickém souboji?

komplikuje oko, u kterého je ještě krev.
Mám za sebou ultrazvuk a čeká mě ještě
jedna kontrola, snad už poslední, tam se
snad dozvím, kdy budu moci začít hrát
a trénovat. Prozatím mám sportování
úplně zakázáno.“
 Pojďme zpět na palubovku.
Téměř celá dvanáctka účastníků nejvyšší soutěže je zatím v pár bodech.
Očekáváte i nadále dramatickou soutěž?
„Zatím je ještě brzo na větší odhady,
objevují se ale i překvapivé výsledky. Až
dosud to bylo hodně vyrovnané, a kdybychom měli o dvě výhry víc, rázem
bychom poskočili z osmého až na druhé
místo.“

 Vidíte přesto nějaký tým, který je
opravdu hodně kvalitní?
„Zubří, to bylo dobré. A také Karviná
jde hodně nahoru. Sice jsme ji porazili,
ale předvádí hodně rychlou a běhavou
házenou.“
 Takže o to cennější výhra?
„Jo, jsme rádi. V podstatě to ale byly povinné body, protože jsme hráli doma. To
musíte vyhrávat i s těmi silnějšími.“
 Naopak předpokládám, že vás
hodně mrzí zápas s Frýdkem-Místkem, který jste prohráli o gól...
„Ano, ten jsme nezvládli psychicky. Měli
jsme vyhrát minimálně o pět gólů, ale
nedávali jsme je. Jejich brankář nám vychytal úplně všechno a já jsem měl snad
jen dvacetiprocentní úspěšnost. To bylo
hrozné.“
 Dalo by se házenou v naší nejvyšší
soutěži uživit?
„Co jsem slyšel, tak prý mají někteří
kluci slušné peníze a nemusejí chodit
do práce. (úsměv) Trénují ale devětkrát týdně. U nás v Hranicích ale nikdo takový není.“
 V minulosti jste si vybral házenkářskou pauzu, proč jste se tak tehdy
rozhodl?
„Je to už hodně dávno. Po střední škole
jsem odcházel na vysokou a nakonec
z toho byla pauza čtyři roky. To se tehdy
ještě v Kostelci hrála nejvyšší soutěž, je to
nějakých jedenáct dvanáct let.
 Skončil jste tehdy úplně a k hraní
jste se vrátil až po studiu?
„Ano. Měl jsem zrovna přecházet do
mužů, ale nakonec jsem zkusil vysokou
školu. Byl jsem ještě mladý a neměl jsem
končit úplně, i přes dojíždění jsem měl
trénovat aspoň jednou dvakrát týdně.“
 Nebylo to pro vás takto lepší, nevrátil jste se s o to větším nadšením?
„Spíš si myslím, že mi to ublížilo. Hlavně
fyzicky jsem se pak do toho těžce dostával, a když si vzpomenu na svůj první
trénink, tak to nebylo úplně dobré, když
jsem se tam rozběhl.“ (smích)
 Vybavíte si ještě, co vás přivedlo
zpátky?
„Občas za mnou někdo z házené přijel
a ptal se, jestli se nechci vrátit. Potom to
bylo intenzivnější a intenzivnější, přemlouvali mě i kamarádi a kamarádky,
a tak jsem podlehl.“ (směje se)
 A bylo to správné rozhodnutí?
„Ano, určitě, jsem rád, že jsem znovu
začal. Možná jsem měl začít trochu dřív,
extraligu bych pak třeba hrál trochu dýl.“
 A objevil se od té doby nějaký
moment, kdy jste si říkal, že skončíte
znovu?
„Ne, to jsem si už neříkal. Jen lituju té
dlouhé pauzy.“
 Vaše dosavadní kariéra je spojena
hlavně s Prostějovem. Který trenér
vás nejvýrazněji ovlivnil?
„Asi pan Jurík. Měl mě v dorostu a byl
nejpřísnější. Pak jsme ho měli i v mužích a mladí kluci jeho přístup těžce
nezvládali, měli potřebu o všem diskutovat, což bylo zbytečné. (úsměv) Dodnes spolu stále probíráme házenou
a věci kolem.“
 A tento přístup vám osobně sedl?
„Ano. Vyhovovalo mi to. Prostě řekl
a bylo. A když se to někomu nelíbilo, tak
si dal třikrát dvacet a už taky souhlasil.“
(smích)

vizitka
JIŘÍ KOZLOVSKÝ
✓ narodil se 14. března 1987 v Prostějově
✓ měří 198 centimetrů, váží 105 kilogramů
✓ házenkářským povoláním střední spojka
✓ s házenou začal v Prostějově, kde také strávil
drtivou většinu své dosavadní kariéry
✓ v dorosteneckém věku hostoval v Přerově, mezi muži okusil za Přerov
a Litovel extraligu, v Olomouci první ligu
✓ v létě přestoupil ze Sokola II Prostějov do Hranic, za tamější Cement
pravidelně nastupuje v nejvyšší domácí soutěži
zajímavost: po přechodu z dorostu na několik let ukončil kariéru, k hraní
se vrátil až po dostudování vysoké školy

letos slavíme jubileum...
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Připomeňme, že z důvodu dodnes
nevysvětleného zákazu vstupu pro
Večerník do Víceúčelové haly-zimního stadionu na mistrovská utkání pr-
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Smlouva s městem o propagaci

je nadále PORUŠOVÁNA!

PROSTĚJOV Domácí hokejová utkání WSM ligy prostějovských Jestřábů jsou pro redaktory nejčtenějšího periodika
v regionu uzavřena a čtenáři Večerníku tak nadále musí oželet
dvoustránkový servis, který přitom neměl široko daleko obdoby. Jak jsme totiž informovali v předchozích vydáních, generální manažer„A“-týmu LHK Jestřábi Prostějov Jaroslav Luňák dal
před minulými zápasy pokyn bezpečnostní službě, aby redaktora Večerníku nevpouštěla dovnitř. A jelikož embargo nebylo
dodnes odvoláno, záležitost se ocitla v patové situaci.

Michal KADLEC

lední hokej

voligového týmu je v ohrožení plnění
smlouvy mezi LHK Jestřábi „A“-tým
a Magistrátem statutárního města
Prostějova. Právě z radniční kasy přitom putovalo v tomto roce na konto
Luňákova oddílu bezmála deset mi-

lionů korun, ovšem právě za jedné
z přísných podmínek, a to že klub
bude dbát na propagaci města v médiích, jehož znak Jestřábi nosí na dresech nebo jsou symboly města umístěny v interiéru zimního stadionu.
Tuto podmínku tedy Jaroslav Luňák
jednoznačně porušuje a Večerník na
to upozornil nejenom jeho samotného, ale i vedení města. „Vnímám to
jako velký problém, budeme o tom
jednat,“ nechala se slyšet primátorka
Prostějova Alena Rašková. Promluvit
do duše Jaroslava Luňáka měl minulý
týden i náměstek primátorky Jiří Pospíšil, výsledky jejich osobní schůzky
nejsou ale Večerníku známé.

O celé problematice se tak s největší pravděpodobností bude mluvit
na dnešním zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova. Není
totiž tajemstvím, že hlavně opoziční
zastupitelé dlouhodobě kritizují výši
dotací za údajnou reklamu pro město,
kterými magistrát každoročně plní
pokladnu „A“-týmu LHK Prostějov.
A teď když klub není vidět ani v nejčtenějším médiu, je celá situace obzvlášť
paradoxní...
Dotace z peněz daňových poplatníků tedy Jaroslavu Luňákovi nezapáchají, ale aby zároveň plnil podmínky města, to už je nad jeho nejen
morální síly...
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Pùjèil Michal Tomiga „svému“ klubu 3,6 milionu?
➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Už od září je jasné, že týmy
mladých hokejistů prostějovského klubu
Jestřábi si v nové sezóně soutěžní zápasy
nezahrají. Poslední hřebíček do rakve Jestřábího spolku nedávno zasadila účetní ze
Zlína. „S Jestřáby jsem byla dohodnuta na
dlouhodobé spolupráci, ale při schůzce
jsem zjistila řadu závažných účetních pochybení. Dle účetnictví má mít spolek na
pokladně přes 5 milionů korun. Dle předsedy spolku však prakticky žádné finanční
prostředky v současnosti nejsou k dispozici. Dále mě zaujal pravděpodobně
fiktivní prodej hokejek do Polska a další
záležitosti. Když předseda spolku požádal
o předání účetnictví, účetní firma odmítla
předat dokumenty, což zdůvodnila neuhrazením faktur za zpracování účetnic-

tví,“ vyjádřila se účetní Jarmila Větrovcová
ze Zlína, které Jestřábi spolek za její práci
nezaplatil. Ona na něj následně podala insolvenční návrh.
Krajský soud v Brně insolvenčnímu návrhu
vyhověl. Následně byly zveřejněny závazky,
které spolek Jestřábi vůči svým věřitelům má.
Patří mezi ně například trenéři Radomír Kužílek, Michal Tomiga ml., Ivo Peštuka, Josef Fibrich, Richard Kovařík, Michal Vymazal či Ivo
Horák. Ještě letos v březnu Jestřábům bezmála
půl milionu korun prokazatelně půjčil vyškovský podnikatel Zdeněk Zabloudil. Mezi další
věřitele patří i prostějovský Hotel Tennis Club
či Finanční úřad ČR, který po Jestřábech požaduje celkem 841 276 korun. „Z toho uznáváme částku 245 tisíc korun coby nedoplatek
na DPH, zbylou částku neuznáváme,“ uvedl
jednatel spolku Vladislav Odstrčil. Obdobně
se Jestřábi staví k dluhu vůči hejtmanství, které
jim poskytlo dotaci ve výši 1,2 milionu korun.

„S mladšími dorostenci

bychom do tří let rádi

hráli extraligu,“
plánuje Milan Sedlo
➢ ze strany 4
PROSTĚJOV Pod hlavičkou SK
Prostějov 1913 v současné době trénuje přes 200 mladých hokejistů.
„Nedávno se k nám přidalo dalších
40 dětí, které dosud byly vedeny pod
hlavičkou LHK, přestože s námi už
od května trénovaly. V současné době
tak máme mladší i starší žáky a plně
obsazenou přípravku v jednotlivých
ročnících.
Do budoucna máme za cíl obnovit
mladší i starší dorost a hokejovou juniorku. Někteří z dorostenců už s námi
jednou týdně trénují, další působí na
hostování v jiných klubech. Byli bychom
rádi, pokud by se vrátili do Prostějova

a my se od příští sezóny mohli nahlásit do
dorosteneckých soutěží. Naší vizí je, abychom do tří let hráli s mladším dorostem
extraligu,“ popsal aktuální situaci předseda SK Prostějov 1913 Milan Sedlo, který
upozornil, že vše by proběhlo výrazně
rychleji, pokud by původní mládežnický klub LHK dodržel smlouvu, kterou
jeho zástupci podepsali a posléze od ní
odstoupili. Současný klub na mládežnické úrovni rovněž obnovil přerušenou
spolupráci s týmy z Olomouce a Přerova.
„Máme kde bruslit i dostatek kvalitních
trenérů a jednáme s dalšími. Nikomu nic
nedlužíme a snažíme se posouvat dále.
Věřím, že se nám podaří vrátit prostějovský mládežnický hokej tam, kde v minulosti byl a kam jistě patří,“ uzavřel Milan
Sedlo.
(mls)
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Kvůli nedodržení podmínek pro příjemce
dotace ji ovšem Olomoucký kraj chce zpět.
Pozoruhodné je, že vůbec nejvyšší částku však
po Jestřábech požaduje Michal Tomiga, který
v souvislosti se svým působením v klubu čelí
trestnímu oznámení. Bývalý šéf Jestřábů měl
organizaci půjčit celkem 3,6 milionu korun.
Ani tuto částku však současné vedení dlouhodobě zadluženého spolku neuznává. Michal
Tomiga, kterého se PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokoušel opakovaně kontaktovat, je dlouhodobě k nezastižení.

ZABLOUDIL
chce Jestøáby
vyvést z úpadku
Jestřábi prostřednictvím svého právního
zástupce požádali soud o oddlužení. Co je
však překvapující, předložili dokonce návrh,

jak toho chtějí dosáhnout. Našel se totiž člověk, který je ochotný potřebné peníze Jestřábům věnovat. Tím není nikdo jiný než už
dříve zmiňovaný Zdeněk Zabloudil známý
zejména jako někdejší majitel celého hokejového klubu. O nepopiratelných vazbách
mezi Zdeňkem Zabloudilem a současným
jednatelem spolku Vladislavem Odstrčilem
už PROSTĚJOVSKÝ Večerník informo-
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val. „Chceme svůj úpadek řešit oddlužením
formou plnění splátkového kalendáře. Za
tímto účelem byla podepsána smlouva o darování podpory. Na základě ní se dárce zavazuje vyplácet obdarovanému měsíčně 50
000 korun, které budou vypláceny k rukám
insolvenčního správce,“ uvedl Igor Andrýsek, právní zástupce LHK Jestřábi Prostějov,
spolek.
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WSM
lize
teď
vládnou
České
Budějovice
Prostějovští Jestřábi jsou po dvou vítězstvích pátí
PROSTĚJOV V českém vrcholovém hokeji nastává druhá reprezentační pauza této
sezóny a WSM liga mužů ČR
2017/2018 před ní stihla ještě dvě kola během uplynulého
týdne. Neporaženy z něj odešly
hned čtyři kolektivy.
Úplně nejlépe se vedlo Českým
Budějovicím, které těsně přemohly Havířov 1:0 a hladce uspěly
v Benátkách nad Jizerou 5:0, čímž
upevnily své tabulkové vedení.
„Výsledek v Benátkách neodpovídá hře a pro soupeře je příliš krutý. Domácí nepotrestali spoustu
chyb, které jsme udělali. A zápas
se nakonec nějakým způsobem vyvinul tak, jak se vyvinul,“ zůstával
skromný trenér Motoru Marian
Jelínek, vyhlášený sportovní psycholog.
Jihočeši zvítězili čtyřikrát za sebou, zatímco hokejisté Přerova už

šestkrát v řadě. Včetně dvou posledních duelů proti Frýdku-Místku (3:1) a ve Vsetíně (4:3). „Tohle
utkání bylo atraktivní pro diváky
a atmosféra výborná. Přečkali jsme
úvodní tlak soupeře, sami pak gólově odskočili a ve druhé třetině
se vše lámalo. Zvládli jsme to díky
výbornému výkonu gólmana Klimeše i obětavosti celého týmu,“
radoval se druhý kouč Zubrů Petr
Dočkal.
Hanáci zaujali čtvrté místo průběžného pořadí a hned za nimi figuruje pátý Prostějov. Ten podruhé během aktuálního ročníku vyloupil
Eden na Slavii Praha, tentokrát poměrem 2:1. A následně otočil derby na vlastním ledě proti Havířovu
z 0:2 na 3:2 v prodloužení. Jen škoda, že kvůli stále nevyjasněné situaci ohledně nesmyslného bojkotu
našeho listu ze strany šéfa LHK
Jaroslava Luňáka dál nemůžeme

o Jestřábech podrobněji referovat.
Je to opravdu hloupost zvlášť za situace, kdy se jim tolik daří…
Ještě lepším obdobím přitom
prochází muži Třebíče, kteří momentálně táhnou sedmizápasovou
šňůru triumfů. Navíc si v minulém
týdnu připsali dva nadmíru cenné
skalpy: nejprve zaskočili favorizované Karlovy Vary na jejich kluzišti 3:2 po samostatných nájezdech
a poté se nemazlili ani s dalším
aspirantem na postup do extraligy
Kladnem 4:3 v prodloužení. Horácká Slávia tím vystoupala už na
sedmou pozici.
„Tým se semknul, ukázal skvělý
charakter a došel si pro druhý bod.
Hráči byli velmi odhodlaní a podařilo se jim díky tomu vstřelit rozhodující gól v nastavení. Také nám
hodně pomohli vynikající fanoušci,“ neskrýval euforii asistent lodivoda HS Jaroslav Barvíř. „Podle

průběhu dnešního zápasu má pro
nás jeden bod cenu zlata. Celou
dobu jsme byli horší,“ sympaticky
uznal Pavel Patera, kormidelník
Rytířů držících třetí příčku za druhými Karlovými Vary.
Jasně poslední pořád zůstává Kadaň, ovšem Trhači po dlouhé době
dokázali někoho zdolat. O víkendu to odnesla trápící se Slavia poměrem 3:2 v prodloužení.
„Bylo to pěkné, bojovné utkání se
silným soupeřem. Kluci však splnili, co měli. A dobrou obranou,
přechodem do útoku i aktivním
přístupem dosáhli cenného vítězství. Myslím si, že už se to muselo
konečně protrhnout, abychom získali nějaké body,“ oddechl si trenér
SK Miroslav Buchal.
Po výše zmíněné reprezentační
přestávce bude WSM liga pokračovat 31. dějstvím v pondělí 18.
(son)
prosince.
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HRÁČ

VEČERNÍKU
JAN MOÈNIK

Dalším excelentním výkonem se prezentoval před doomácím publikem zkušený rozehrávač, který tento-krát vylepšil své sezónní maxima ve střelbě trojek..
Hned v šesti případech se trefil z velké vzdálenosti.
Tři úspěšné pokusy během dvou minut ve druhé
čtvrtině pomohly získat rozhodující vedení. K tomu navíc rozdal dvanáct asistencí. Velkou aktivitu
potvrdily i dva získané míče.

MARTIN
NOVÁK

RYCHLÝ
VEERNÍK
Benáèek se vrátí
do Kolína
Prostějov (lv) - Do svého dlouholetého působiště se na jeden
zápas vrátí trenér Predrag Benáček. V rámci 13. kola Kooperativa
NBL se totiž basketbalisté BK Olomoucko představí na půdě Kolína,
se kterým v domácím prostředí na
začátku soutěže prohráli. Ani v odvetě Hanáky nečeká nic snadného.
Středočeši mají po dlouhé době
k dispozici vlastní rekonstruovanou halu, v níž v posledním kole
naprosto bez problémů zdolali
Brno a s podobným cílem nastoupí také proti Olomoucku. „Požene
nás dopředu jeden ze tří nejlepších
fanouškovských táborů v lize a já
doufám, že našim příznivcům uděláme radost,“ tvrdí kolínský kouč
Pavel Beneš.
„Rozhodně nepojedeme na žádný
výlet. Máme Kolínu co oplácet. Je
to těžký soupeř s celou řadou výrazných individualit. Zatím se nejvíce daří Skinnerovi, ale ani ostatní
nesmíme podcenit,“ uvědomuje si
trenér Benáček.

Hlasování ASG
konèí v pátek
Ústí nad Labem, Prostějov (lv)
- Ani jeden z basketbalistů BK Olomoucko zatím nefiguruje v zahajovacích pětkách pro Utkání hvězd,
které se bude hrát 30. prosince
v Ústí nad Labem. To se ještě může
změnit do 15. prosince, kdy v pravé
poledne končí hlasování fanoušků
na webu utkanihvezd.cz. Na stejné adrese můžou fanoušci online
zakoupit vstupenky na řadou inovací vylepšenou akci. Vstupenky se
dají pořídit za 90 nebo 190 korun.
„Podle dostupných informací mají
někteří naši hráči stále šanci posunout se do základních pětek. Rozhodovat může několik hlasů. Třeba
je do pátku od našich příznivců dostanou,“ burcuje k hlasování sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

P5EDPLATNÉ

LEVN JI
STRANA
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POHODĚ NA HŘIŠTI ODPOVÍDAJÍ

PROS
PROSTĚJOV
Nevyrovnanými výkony se v první polovině
zákla
základní
části nejvyšší basketbalové soutěže prezentovali
hráči BK Olomoucko. Nováček mezi elitou měl problémy
před
především
v obraně, což se podepsalo pod šest porážek
jed
v jedenácti
duelech. Některé naopak ukázaly potenciál
nov
nového
týmu, který například dokázal na půdě soupeře
zzaskočit silnou Opavu.

Ladislav Valný
L
„Pokaž záleželo na našem přístupu.
„Pokaždé
Pokud byl tým soustředěný a plnil
pokyny, ukázal, že umí hrát vážně
dobře. Poctivý přístup je zkrátka základ úspěchu a to potvrzovaly i naše
výkony a výsledky,“ ohlédl se za předchozím obdobím kormidelník BK
Olomoucko Predrag Benáček.
Novinkou pro všechny týmy byla
reprezentační přestávka. V jejím průběhu sice reprezentanti Olomouckého
kraje odehráli jedno pohárové a jedno
přípravné utkání, přesto pauza týmu

7

Prostjovský univerzál šel do
boje s jasným úkolem - znepíjemnit život hostující podkošové hvzd Madsenovi.
Finský pivot se bhem sezóny pouze dvakrát nedostal na dvouciferný poet bod,
díky Novákovi se výraznji neprosadil potetí. Za celý zápas dal jediný koš. Novák si naopak stetnutí užil. Díky výbornému výkon
odehrál pes dvacet minut a dal sedm bod,
z toho jednu trojku.

letos slavíme jubileum...

ublížila. Po ní odehráli nepovedené
střetnutí proti svitavským Turům, které
doma poměrně hladce prohráli.
„Pauza nám opravdu ublížila. Vrátila nás
o několik kroků zpátky. Přece jen pohár
proti druholigovému soupeři a herní
test s rakouským protivníkem je něco
jiného, než ostrý ligový duel,“ poznamenal Benáček.
Už poslední kolo první poloviny základní části v Brně přineslo zlepšení
a kvalitní hru předvedli basketbalisté
i doma proti pražským vysokoškolákům. Změna byla patrná především
v defenzivě.

TAKÉ VÝSLEDKY
Foto: Josef Popelka

„V průběhu obou zápasů se nám
podařilo získat pohodu, což je pro
nás nejdůležitější. Basketbal umíme, v tom není problém. Klíčové

je nastavení, v jakém jsme na hřišti. Když se nám vše sejde, jsme pro
každého nebezpeční,“ tvrdí kouč BK
Olomoucko.

ALEXANDER
MADSEN

3
Jasnou výhru určila bodová série ve druhé čtvrtině
PROSTĚJOV Úspěšně vstoupili
do druhé poloviny základní části
Kooperativa NBL basketbalisté BK
Olomoucko. V domácím prostředí
porazili včera vpodvečer USK Praha 98:72 a navázali na předchozí
úspěch z Brna. Soupeře přehráli
i bez indisponované trojice Filip
Šepa, Michal Křemen, Charles
Mitchell.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Hosté se v utkání dvanáctého kola Marešem dostali do vedení a od 1. minuty
ukázali, že se přes zdravotní problémy
některých hráčů nehodlají dopředu

sami porazit. V průběhu úvodní čtvrtiny byli dlouho ve vedení a ve dvou případech se odpoutali na rozdíl pěti bodů.
Koncovku periody ale domácí zvládli
a pěti body v řadě srovnali na 20:20.
Druhá část poločasu přinesla výrazné
zlepšení domácího výběru v obraně.
Vysokoškoláci dokázali přidat pouze
třináct bodů a sami se přitom nedokázali vyrovnat s přesnou střelbou Olomoucka. Po sérii 13:0 to bylo v 15. minutě 39:28 a do přestávky ještě Hanáci
zvýšili své vedení až na 48:33.
Pražané ve 21. minutě snížili na rozdíl
jedenácti bodů, jinak si ovšem výrazněji neporadili s poctivou defenzivou
žluto-modrých. Ti opět za deset minut
nedostali ani dvacet bodů. Například
obávaný finský pivot Madsen zapsal

BK OL
USK PRH

OVCE
98:72 CO ZAZNLO NA TISKOVCE...

během třiceti minut pouze dva body.
Domácí naopak své střely trefovali
a deset minut před koncem vedli pohodlným rozdílem 68:50.
V posledním herním úseku se hrálo
hlavě o to, zda Olomoucko udrží vysoký náskok a bude mít lepší vzájemnou
bilanci. I to se povedlo. Když v poslední minutě Norwa z trestného hodu navýšil vedení na rozdíl třiceti bodů, bylo
vše sečteno a podtrženo. Poměr výher
a porážek tak srovnali na 6 ku 6.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Kooperativa NBL
najdete na straně 22

Predrag BENÁ3EK – BK Olomoucko:

„Byl to z naší strany nejlepší výkon v obraně. Všichni kluci hráli dobře.
Sehnal si pohlídal Mareše, Novák Madsena, ale v tom výčtu bych mohl
pokračovat. Vážně jsme si výhru zasloužili. Bez několika hráčů obvyklé
základní rotace to bylo povedené utkání. Bojovné pod vlastním košem,
kolektivní v útoku. Měli jsme přes třicet asistencí a to se muselo divákům
líbit. Musím přiznat, že i já jsem byl spokojený.“

Jan POSPÍŠIL - USK Praha:
„Rozhodně jsme nemohli být spokojeni s obranou. Nepodařilo se nám
zastavit Fullera, což platí i o Močnikovi, který odehrál velký zápas. Chtěli
jsme domácí dostat pod tlak a z toho těžit. To se však dařilo pouze v první
čtvrtině. Tomu odpovídalo i vyrovnané skóre. Ve druhé části nám vzala vítr
z plachet série třinácti inkasovaných bodů. Definitivně rozhodla třetí desetiminutovka.“

DA/, KTERÁ SE KLUBU VYPLATÍ
Chyb, především v obraně, udělali basketbalisté BK Olomoucko
v první polovině základní části nejvyšší soutěže docela hodně.
Stejně tak byly časté herní výpadky, během nichž nebyli hráči
schopni vyprodukovat překvapivou kombinaci nebo trefit koš.
Přesto se nováček mezi elitou neztrácí a drží šanci na postup do
nadstavbové skupiny A1 a to rozhodně na narychlo poskládanou
sestavu není špatné.

P

o divokých letních měsících
se nedaly čekat zázraky. Zázrakem bylo už to, že vedení složilo
konkurenceschopnou sestavu ve
chvíli, kdy se nový klub nedal najít
ani na internetu. Pravda s menším

počtem domácích hráčů, ale právě
k tomu došlo díky tomu, že oslovení basketbalisté neměli jistotu,
že nový klub bude opravdu hrát
Kooperativa NBL. Jinak by v regionálním dresu nastupoval Ondřej

Šiška, Petr Šafarčík, možná i Lukáš
Palyza. Nestalo se. Jeden zůstal
v Děčíně, druhý přestoupil do Kolína a obávaný střelec z dálky zamířil
do Polska.
ledat se muselo v cizině, což
nikdy není jednoduché. Kolektivní sport má své zákonitosti a ty
platí na celém světě i v kabině haly
prostějovského Sportcentra DDM.
Její dveře otevřely zahraniční posily. Každá se svojí představou o roli
v nově tvořeném týmu a vlastních
dovednostech. Sladit takový sou-

H

bor chce čas. Tým potřebuje najít společnou vlnu, což není vždy
snadné.
řes občasné klopýtání klub,
trenéři i hráči pracují na vylepšení
svého herního projevu. V rozehrané
sezóně, za pochodu. Bojují, přestože
platí stále daň za letní měsíce. Ale
ta se nakonec basketbalistům vyplatí. Prvním úspěchem bylo, že se
podařilo vůbec vrcholový basketbal v regionu zachránit. Na tom se
dá stavět. A další úspěchy přijdou.
Možná už velice brzy.

P

ANALÝZA
LADISLAVA
VALNÉHO

Marek SEHNAL: „Konečně tam něco spadlo!“
PROSTĚJOV Nejlepší střelecký výkon v sezóně prožil křídelník
BK Olomoucko Marek Sehnal, který proti pražským vysokoškolákům zaznamenal čtrnáct bodů. „Konečně tam něco spadlo,“
těšilo po utkání neúnavného bojovníka ligového nováčka.
Sportovní forma jede zkrátka po

exkluzivní rozhovor
takových vlnách. Třeba teď půjde
pro Večerník nahoru.“ (úsměv)

Ladislav VALNÝ
 Po slibném začátku sezóny
jste se v některých zápasech trápil. Nepodepsala se na tom vaše
účast na letní Univerziádě?
„Právě díky ní jsem si v prvním
zápasech připadal docela rozehraný, pak se to trochu zabrzdilo.

 V posledních dvou kolech se
týmu dařilo v obraně. Věnujete
se jí více v tréninku?
„Vlastně neděláme nic jiného. Ale
je to třeba. Už dříve jsme věděli,
že v útoku problém nemáme. Ten
je pod naším košem. Snažíme se
s tím něco dělat, zlepšení začíná
být pomalu vidět.“

 Trenér vás chválil za bránění
Mareše. Bylo to hodně náročné?
„Všichni se snažili plnit úkoly, se
kterými šli na hřiště. Také jsem
nějaké měl. Dělal jsem, co se dalo.“
(úsměv)
 V příštím kole hostujete
v Kolíně. Podaří se vám prodloužit sérii výher?
„Kolín má ve svém středou celou
řadu velkých individualit. Nejde
jen o Skinnera. Nikdy nevíte, kterým se zrovna bude dařit. Navíc
začínají sérii domácích zápasů.
Ve vlastní hale budou nepříjemní,
vždy to tak bylo. Což ale neznamená, že nemůžeme vyhrát. Zvlášť

když budeme hrát v obraně stejně,
jako v posledních dvou kolech. Je
to poslední ligový zápas před Vánocemi. Nebylo by špatné, nadělit
si dáreček.“ (smích)

Foto: Josef Popelka

letos slavíme jubileum...

Pondělí 11. prosince 2017
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ARISTON VÉVODÍ LIZE BEZ ZTRÁTY KYTIČKY
Lídr nejvyšší soutěže si v neděli poradil s oběma soky

NĚMČICE NAD HANOU V pořadí již třetí turnaj 1. ligy futsalistů
Prostějovska byl z hlediska atraktivity tím nejlepším, co dosavadní
průběh rozběhnutého ročníku 2017/2018 nabídl. Vedoucí tým totiž včera narazil hned na oba výběry v tabulce za sebou. Ariston SK
prověrku zvládl, když v obou případech dosáhl na vítězství. I nadále
tak zůstává v soutěži neporažen. Večerník oba šlágry zmonitoroval.

původní
reportáž
pro Večerník

Josef
POPELKA
Jako první došlo v nedělním poledni
k souboji Aristonu s obhájcem titulu Relaxem. V posledním měření sil těchto
dvou týmů z minulé sezóny se radovali
borci v modrých dresech, kteří jako jediní
pokořili pozdějšího vítěze. „Věděli jsme,
že hrajeme proti týmu, který hraje zezadu
a čeká na brejky. Připravovali jsme se proto v týdnu právě na tento herní styl,“ nechal se slyšet zadák Relaxu Lukáš Koláček. On i jeho spoluhráči měli dle
očekávání více času míč pod kontrolou
a snažili se překvapit soupeře nějakou povedenou akcí. Jak ale avizovali, jeden povedený kontr Chytila a rázem šel Ariston
do vedení - 1:0. O navýšení se mohl postarat Popelka, přihrávku Chytila sice
směřoval mezi tři tyče, Vybíhal byl ale
venku z brány včas a šanci zneškodnil.
Brzy tak bylo srovnáno. Koláček hledal
Frantíka, ale neúspěšně, Lakomý míč

přenechal Polákovi, který s touto variantou ale nepočítal, proto míč skončil až
v síti - 1:1. Vedení si ale Ariston vzal opět
zásluhou přesné trefy Neorala (2:1), na
kterou svěřenci Františka Kocourka stačili ještě zareagovat. Po přímém kopu se
na zadní tyči nemýlil opět Koláček - 2:2.
Vyrovnaná partie, ve které hráči v červeném více kombinovali, nicméně k remíze nedospěla. O vítěznou trefu Aristonu
se postaral Tomáš Lakomý - 3:2. Ani hra
bez brankáře nevedla k vyrovnání, naopak v poslední vteřině se po střele Chytila
přes celé hřiště míč pouze odrazil od tyče.
Víc už se ale v tomto velice kvalitním
utkání nestalo a dosavadní lídr tak zůstal
i po tomto souboji neporažen.
„Ta taktika byla přizpůsobena dobře, my
jsme hráli, někdy jsme to chtěli až moc
překombinovat, málo jsme stříleli. Soupeř hrál z bloku, zodpovědně bránil a měl
smrtící brejky, třikrát nás nachytal. Od
soupeře takticky zvládnutý výkon, od
nás bohužel málo. Chtěli jsme tři body.
Je to ztráta a trochu komplikace, ale stále
pevně věříme, že se dáme dohromady
a zvládneme tu obhajobu,“ neházel flintu
do žita dvougólový Lukáš Koláček.

Ke druhému těžkému utkání nastoupil vedoucí Ariston proti nejbližšímu pronásledovateli. Botafoga
Prostějov, stále bez mistrů světa v malé
kopané, přesto s kvartetem hráčů
z prostějovského 1.SK, se pokusila
připravit lídrovi první ztrátu. Brzy šli
také hráči v nových bílých dresech do
vedení, když se prosadil Vybíhal - 0:1.
Poté se do šancí vrhli také hráči Aristonu. Chytil, Neoral, Lakomý si ale
vylámali zuby na výborně chytajícím
Markovi. Na druhé straně pumelice
Fládra nebezpečně svištěly kolem Polákovi branky, žádná ale za jeho záda
nezapadla. Poločas tak patřil výsledkově Botafoze.
Druhá půle již byla na branky bohatší.
Padly celkem tři a všechny z kopaček
hráčů Aristonu. Nejdříve srovnal Frýbort mladší, který z přímého kopu propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:1. Vítěznou branku zařídil o pár sekund později
po kontru Rozehnal (1:2) a o poslední
trefu se postaral při power-play levačkou Chytil - 1:3. Drama měl ještě na
kopačce Fládr. Nabídnutou penaltu za
akumulované fauly mu ale Polák bravurně zneškodnil. Závěrečná roztržka
a dvě červené karty už byly pouze dílem
frustrace a emocí, které zápas provázely.
Přeci jen šlo o souboj o první místo a nikdo nedal soupeři nic zadarmo.
„Stál proti nám takticky dobře připravený soupeř. My jsme malí, oni velcí,

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

A koliv se Lukáš Kolá ek z Relaxu (v erveném) dvakrát prosadil, v souboji navrch ml Martin Neoral, který
pispl jednou brankou k vítzství svého týmu.
Foto: Josef Popelka
těžko se tam dostáváme. (smích). Bylo
to kvalitní utkání, mnohem lepší, než
když se o nic nehraje. Nemáme to zle
rozehrané, uvidíme, jak to budeme
v novém roce skládat. Časové možnosti hráčů už nebudou takové, jako
doteď,“ naznačil blízkou budoucnost
Botafogy Matěj Vybíhal.
Hráči Aristonu jsou tak po polovině
základní části jako jediní neporaženi,
tím pádem i vévodí tabulce 1. okresní

ligy. Jak si i nadále povedou a zda dotáhnou svou pouť až k mistrovskému
titulu, si budeme muset ještě chvíli
počkat. Naznačit něco může již další
turnaj, kdy se obě mužstva setkají podruhé. „Šlo o kolektivní výkon s perfektní koncentrací. Nastoupili jsme se
stoprocentním nasazením a to rozhodlo. Nebylo to o individualitách, které
v týmu také máme, ale o práci jako
celku. Potkali jsme nejlepší mančafty

FC Relax Prostìjov - SK Ariston 92 2:3

Branky: Koláček 2 – Chytil, Neoral, Lakomý.
Sestava Relaxu: Vybíhal – Frantík, Koláček, Matoušek, Kocourek,
Kucharčuk, Machálek, Spáčil, Kiška. Trenér: František Kocourek.
Sestava Aristonu: Polák – Frýbort ml., Šlézar, Rozehnal, Hlačík, Lakomý,
Neoral, Chytil, Popelka. Trenér: Jaroslav Frýbort st.

v soutěži, takže jsme k tomu museli
také takto přistupovat. Jsem moc rád,
že se to povedlo, klukům patří pochvala,“ zdůraznil kouč Aristonu Jaroslav
Frýbort starší.
SK Ariston 92
Botafoga Prostìjov
3:1

Branky: Frýbort ml, Rozehnal,
Chytil – Vybíhal.
Sestava Aristonu: Polák – Frýbort
ml., Šlézar, Rozehnal, Hlačík, Lakomý, Neoral, Chytil, Popelka.
Trenér: Jaroslav Frýbort st.
Sestava Botafogy: Marek – Horák,
Fládr, Hapal, Rus, Vybíhal, Takáč,
Zapletal.

Korfbalisté nep3ivezli z Budjovic ani bod VOLEJBALISTKY OP PADLY NA DRUHOLIGOVÉ DNO
21:11
25:19

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Při zápasové premiéře této
sezóny dokázali korfbalisté SK RG
Prostějov svést s úřadujícími mistry
extraligy dospělých ČR z Českých
Budějovic dvě naprosto vyrovnané
bitvy a jen smolně proti nim nebodovali. Před dlouhou štrekou na
druhý konec republiky v rámci čtvrtého dvoukola aktuálního ročníku
2017/2018 proto Hanáci věřili, že
si vše vynahradí právě na jihu Čech.
Tam však tvrdě narazili.
Nevyšel jim především úvodní duel,
který od začátku do konce ovládal favorit, aby nakonec zvítězil jednoznačně
21:11 (8:4). „Určitě jsme do Budějic jeli

s cílem získat nějaké body, aspoň jednou vyhrát. A hlavně si to užít. Bohužel
jsme nedali penaltu ani další důležité
šance včetně několika dvoutaktů, což
rozhodlo. Nevyšel nám začátek, pak
už se to vezlo, nedařila se nám střelba,
dohromady nic,“ ohlédl se za sobotním
střetnutím číslo jedna hráč ergéčka Petr
Galíček.
Odveta se pro SK dlouho vyvíjela mnohem lépe, ještě po třetí čtvrtině hosté
ztráceli jediný koš. Následně ovšem
domácí ekipa zabrala a mohutným
náporem v závěrečné desetiminutovce
dospěla k druhému vcelku hladkému
výsledku 25:19 (11:9). „Myslím, že
nám chyběl právě ten jeden koš, abychom průběh vyrovnali a třeba i otočili.
V takovém případě jsme klidně mohli
uspět. Jenže místo toho přišly z naší strany blbé chyby, nedali jsme hodně volných hodů ani vyložené šance. Prostě

nám to nepadalo do koše. Naopak soupeři tam spadlo všechno,“ povzdechl si
Galíček.
Svěřenci trenéra Davida Konečného
tak zůstali v tabulce elitní tuzemské
soutěže čtvrtí se třemi získanými
body, přičemž díky dvěma výhrám
Brna ve Znojmě ztrácejí na třetí Modré
Slony z města okurek stále jediný bodík.
Naopak dva vedoucí mančafty už výrazně odskočily.
Převelice důležité mače, jež dost
napoví o prostějovských šancích
útočit na extraligový bronz, teď přijdou v sobotu 16. prosince právě na
palubovce Znojma, které momentálně nachází domácí azyl v Moravském
Krumlově. Je potřeba přivézt alespoň
jedno vítězství.
(son)
Statistiky ze zápasů a výsledkový
servis korfbalové extraligy
najdete na straně 22

Velká show ve Ptení
➢ZE STRANY 21

151204111262

PTENÍ Tentokrát se úkol v rámci
projektu projektu Česko sportuje - Sazka olympijský skládal
hned ze dvou částí. Všichni žáci
museli mít splněnou minimálně
jednu z osmi určených disciplín,
dále museli natočit video se žáky
první až třetí třídy a vytvořit maskota ping-pongu. Video mohlo
být maximálně minutové, včetně

představení školy a vítězného
pokřiku.
„Každý dílčí úkol z projektu se vždy
snažíme plnit s předstihem. Většinou
se zapojuje celá škola, ale tentokrát
byl úkol ještě těžší, protože splnit jej
mohli jen ti nejmenší. U nás se toho
ujali žáci 1.B a je vidět, že máme skvělé
adepty na plnění dílčích úkolů,“ chválila Sekaninová malé účastníky.
Ptenskou garantku také potěšilo, že
po akcích určených zejména starším
žákům se dostalo i na nejmenší.

„Program je primárně určen pro žáky
první až třetí třídy, ale jelikož jsme
menší škola, může se ho zúčastnit
až sto padesát žáků, což je celý první
stupeň. To je skvělé a nebylo by fér vybírat pouze někoho, protože odměnu
si zaslouží všichni,“ podtrhla.
Kromě už zmíněné show, která
potrvá přibližně od půl deváté
do půl jedenácté, získala ZŠ Ptení
rovněž nové ping-pongové vybavení včetně stolu a trenéra pro
žáky na půl roku zdarma. (jim)

Oslabený prostějovský tým vůbec nestačil Kylešovicím
a po dvou hladkých porážkách už je v tabulce poslední

PROSTĚJOV Nevydařený podzim
volejbalistek TJ OP Prostějov ve
druhé lize žen 2017/2018 napsal
svou poslední smutnou kapitolu. V 9.
dvoukole-tedyposlednímpředkrátkou vánoční a novoroční přestávkou
- Hanačky přivítaly Kylešovice, jimž
v oslabené sestavě nedokázaly čelit.
A vinou dvou jasných proher klesly
na nejnižší desáté místo průběžné
tabulky. Večerník oba zápasy sledoval
z bezprostřední blízkosti.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Před sobotními duely přitom na
straně domácích existovala víra
v alespoň nějaký bodový zisk, leč tahle naděje rychle vyprchala. Favorit od
začátku úvodního střetnutí tahal za
delší konec herního provazu, rychle
získal značný náskok a skóre prvního
setu 14:25 leccos napovídalo. Ani ve
zbytku mače se pak svěřenky trenéra

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Na herní kvality Kylešovic byly volejbalistky TJ OP Prostjov (v modrých dresech)
krátké.
Foto: Marek Sonnevend

Ladislava Sypka moc nezvedly, tudíž
podlehly 0:3 (-14, -14, -20).
Ani burcování či snaha o pozitivní přístup
následně nepomohly v odvetě, která dopadla podobně neslavným způsobem.
Prostějovské družstvo v okleštěném
počtu pouhých osmi hráček se znovu
nedostalo v žádné ze sad aspoň přes dvacet bodů a utrpělo další jednoznačnou
porážku 0:3 (-15, -18, -14).
Co to znamená v aktuálním pořadí
soutěže? Propad na poslední příčku,
neboť dosud desáté Šlapanice jednou uspěly v Odrách a dostaly se před
ópéčko. To nasbíralo za celou podzimní

část jen devět bodů, což je skutečně
málo. Pokud by se výběr TJ ani ve druhé
polovině ročníku nezvedl a navíc by existoval dostatečný zájem celků o postup
z krajského přeboru, skončilo by to
sešupem z druhé ligy právě do KP.
Na odvrácení takového scénáře mají
ženy OP Prostějov osmnáct utkání
odvetné části, kterou zahájí v sobotu 13.
ledna na vlastním hřišti proti Odrám.
2. liga žen, sk. C 2017/2018 - pořadí po
18. kole: 1. Opava 45, 2. Nový Jičín 43, 3.
Kylešovice 41, 4. Ostrava B 35, 5. Juliánov
27, 6. Vsetín 23, 7. Odry 18, 8. Bílovec 16,
9. Šlapanice 13, 10. OP Prostějov 9
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

JURA CHCE DO VEDENÍ ČESKÉHO FOTBALU
Kandidaturu prostějovského šéfa podporuje Sigma

O
OLOMOUC
V zasedací místnosti České unie sportu vedle olom
mouckého
Androva stadionu proběhla uplynulou středu dopol
ledne
tisková konference kandidáta na prvního místopředsedu
F
FAČR
a předsedu 1.SK Prostějov Františka Jury. Původně se měla
konat přímo na stadionu, ten ale den před svým závěrečným utkáním
Evrops ligy už „okupoval“ Zlín. Právě Sigma Olomouc je totiž navrhoEvropské
vatele Jurovy kandidatury. Ten se s médii sešel naproti„Andráku“ v přivatelem
lehlé centru České unie sportu. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl u toho!
lehlém
V rám
rámci pravidelné tematické strany jsme se tak věnovali okolnostem
ša
a šancím
šéfa eskáčka, který se může stát prvním regionálním funkcioná
onářem
ve vrcholném vedení národní asociace.

původní
zpravodajství
ví
a rozhovor
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
Na tiskové konferenci byl kromě
šéfa prostějovského klubu přítomen místopředseda představenstva
SK Sigma Olomouc Petr Konečný.
„Františka Juru navrhla na post místopředsedy Sigma Olomouc,“ potvrdil úvodem. „Má naši plnou důvěru, neboť splňuje vizi, že do vedení
asociace je potřeba zvolit nové tváře
s novým pohledem na fotbalovou
problematiku. Na základě své dlouholeté práce pro prostějovský fotbal
by mohl být oním novým impulsem.
Měli jsme na výběr několik kandidátů, zvažovali jsme, koho podpořit,
pan Jura se nám zdál nejvhodnější,“
zdůvodnil klubové rozhodnutí.

Přítomen byl také první náměstek
primátora Olomouce Martin Major,
v jehož kompetenci jsou záležitosti
olomoucké Sigmy. „František Jura
se celoživotně fotbalu věnuje a je
sportovním manažerem v rámci
Olomouckého kraje,“ uvedl za sebe
Major.
Následně se ujal slova samotný kandidát, který krátce shrnul svoji kariéru v českém fotbale, a sice jak trenérskou, tak funkcionářskou. „Nic
zásadního mě nemůže překvapit.
Jsem týmový hráč, sbírám zkušenosti od všech funkcionářů, pohybuji se
po celé Moravě,“ řekl mimo jiné Jura.
Podle jeho slov byla zásadní podmínka kandidatury podpora
Sigmy Olomouc jako nejsilnějšího regionálního klubu. „Bez její
podpory by byla moje situace velmi
složitá. Představil jsem jejímu vedení své vize a jsem rád, že mě Sigma
navrhla a podpořila. Neméně jsem
samozřejmě stál o podporu Olo-

šance na zvolení místopøedsedy za Moravu:

mouckého krajského fotbalového
svazu. Poptávka byla i od ostatních
klubů s tím, že je za mnou vidět určitá práce a zvolení do funkce místopředsedy by mohlo být pro fotbal
přínosem,“ objasnil důvody své kandidatury.
Co by bylo jeho první starostí, je
nabíledni. Stejně jako ve funkci náměstka hejtmana i zde by se nejprve
důkladně seznámil s prostředím, aby
pak mohl realizovat své názory. „Už
pěknou řádku let volám po tom, aby
měl sport svoji vlastní rozpočtovou
kapitolu, k čemuž se teď schyluje.
Vládní agentura pro sport bude mít
svoji vlastní rozpočtovou kapitolu,
ministerstvo sportu asi nebude. To
je také jeden z důvodů, proč bych
u toho chtěl být, všichni vnímáme,
jak na tom fotbal v současnosti je.
Krize tohoto sportu vyvrcholila
červnovou valnou hromadou. Celospolečenský obraz fotbalu není
dobrý. Je potřeba začít od základů,“
chrlil ze sebe přesvědčení František

Po levici Františka Jury sedí první námstek primátora Olomouce Martin Major, vedle pak místopedseda pedstavenstva SK
Sigma Olomouc Petr Kone ný.
Foto: Tomáš Kaláb

Jura s tím, že je potřeba obecně vrátit
sport do škol, aby tělocvik byl zase
tělocvikem, čímž pomoci zlepšit
pohybovou kulturu. „Problémové
jevy nikdo přesně nepojmenoval.
Proto chci hledat konsenzus mezi
fotbalovými odborníky a odbornou
veřejností,“ dodal Jura, jehož protikandidáty budou stávající 1.místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal,
třinecký funkcionář Karel Kula a Radek Bělák. Mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR se
uskuteční již zítra, tj. 12. prosince.

Seznam kandidátù do výkonného výboru
10%

30%

30%
30%

Zdeněk Zlámal
Karel Kula
František Jura
Radek Bělák

Předseda: Martin Malík, Petr Fousek
Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal, František Jura,
Radek Bělák, Karel Kula
Místopředseda za Čechy: Roman Berbr, Pavel Marek
Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková
Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval, Alan Jančík, Karel Kula
Člen za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík
Člen za Moravu: Miroslav Vrzáček, Karel Kula, Pavel Brímus, Pavel Blaha
Člen za ligu: Tomáš Paclík, Marek Hájek, Dušan Svoboda,
Pavel Marek, Václav Brabec.

Oldøich Machala podporuje
kandidaturu Františka Jury
Zažil toho ve fotbale opravdu hodně, jako hráč i jako úspěšný trenér. Proto
má ve světě kulatého míče respekt a jeho slova neznějí do větru. Oldřich
Machala se v létě rozhodl spojit svůj další profesní život s třetiligovým
1.SK Prostějov v pro klub nelehké situaci. A dotáhl jej až na první místo
po podzimní části.
Podle svých slov si svého angažmá v Prostějově velice váží. „1.SK Prostějov
hraje momentálně třetí ligu, ale je to ligový klub s veškerým zázemím, které
je tady k dispozici. Musím smeknout před tím, co je zde vybudováno, před
tím, co se zde pod vedením Františka Jury pro fotbal udělalo. Tady dělá
celé osazenstvo pro fotbal maximum, což jsem v některých klubech vůbec
neviděl. Zdejší hráči by si toho měli nesmírně vážit, možná by si měli zkusit
zahrát fotbal někde jinde, aby pochopili ten rozdíl. Co jsou v Prostějově za
podmínky a jak se tady dělá kvalitně fotbal,“ říká Oldřich Machala.
Proto také jednoznačně podporuje kandidaturu předsedy klubu Františka
Jury na funkci místopředsedy výkonného výboru FAČR na nadcházející
mimořádné valné hromadě. „Fotbal se v Prostějově dělá dobře a tyto zkušenosti a přístup je potřeba také přenést do vrcholového vedení fotbalu.
Morava musí mít v asociaci silný sjednocující hlas a tím může být právě
František Jura,“ je přesvědčen bývalý stoper Sigmy a pozdější trenér Hradce Králové, Frýdku-Místku, HFK Olomouc nebo Znojma.

„Nezvolíme-li předsedu, hrozí nám normalizační
komise zvenku,“ uvědomuje si F. Jura
OLOMOUC Hlavní náplní středeční
tiskové konference s kandidátem
na prvního místopředsedu FAČR
Františkem Jurou se staly otázky
na téma, proč jsou Čechy jednotné
aMoravanaopaktarozštěpená.Mělby
to být právě předseda prostějovského
klubu, kdo má odhodlání, spojit
východní fotbalovou mapu v jeden
celek. Nejzajímavější odpovědi
přináší Večerník v plném znění.
 Česká komora na červnové konferenci prokázala jednotu. Jak to
v současné době vypadá na Moravě?
„Je pravda, že Morava nepůsobí jednotným dojmem, a to ani navenek, ani
směrem dovnitř... (pokrčí rameny) Otázka zní, proč to tak je? Od našich momentálních zástupců v moravské komoře
mně chybí zpětná vazba. Na webu si
přečtu výstupy z výkonného výboru,
ale netuším, s jakými návrhy moravská
komora přišla. Česká se přitom schází
i čtyřikrát do roka, baví se na zasedáních,
co chtějí prosazovat, pak se nedivím, že
česká komora je jednotná. Na Moravě
prostě chybí základní komunikace, to je
aspoň moje vysvětlení. Pokud moravská
komora jedná, vytvoří se nějakých pět
hloučků, které diskutují, ale nemáme
osobnost, která by dala moravskému fotbalu jasný směr, ale funkcionářům také
zpětnou vazbu.“

 Právě z Moravy pochází současný
první místopředseda Zdeněk Zlámal,
který od odstoupení Miroslava Pelty
řídil český fotbal. Neměl více pracovat
na Strahově a sjednotit pozice před
mimořádnou valnou hromadou?
„Je logické, že pokud jsem první
místopředseda, tak mám řídit svaz. Vyplývá to přímo ze stanov. Kdyby přijel
do Prahy s tím, že chce svaz řídit, tak s tím
podle mě nikdo nemohl nic dělat. Pak
všude vykládáme, že nám Berbr řídí fotbal, ale my měli jedinečnou příležitost se
toho chopit. Vadí mně, že se tak nestalo.
To byl další impuls pro moji kandidaturu.“
 Je podle vás Roman Berbr
v Čechách ta osobnost, která sjednocuje?
„Romana Berbra opakovaně volí česká
komora, takže tam asi něco dělá dobře.
Má určitý vliv, ale měl by podle všeho
být druhým místopředsedou. Nic víc
a nic méně. Asi potřebnou osobností
ale je, když ho lidé volí. A má poměrně
jednoznačnou podporu, nevolili jej
spíše jednotlivci ale desítky členů. Berbra znám, mluvil jsem s ním několikrát,
ovšem nepřísluší mi jej jakkoli hodnotit,
protože to je záležitost Čech. Do výkonného výboru se volí jedenáct členů.
Neřešme pořád Berbra nebo Peltu,
řešme nominaci jedenácti lidí, kteří chtějí

český fotbal posunout dál. Protože fotbal
je jenom jeden.“
 Potřebuje podle vás Morava „svého Berbra“?
„Na Moravě máme několik lidí, kteří hrají různé hry, ale nemáme někoho, kdo by
ostatní byl schopen přesvědčit argumenty, že dané řešení je to optimální! Místo
žabomyších válek musí někdo představit
program, za který se bude umět postavit a prosadit jej. Pokud do pozvolných
změn nepůjdeme teď, zůstane vše zakonzervováno.“
 Koho podporujete na místo
předsedy?
„Pro nás je především zásadní, aby
předseda byl zvolen. Reflektujme danou
situaci. Čechy jednoznačně podporují
Martina Malíka, který je spíše ekonom
a manažer. Na základě projevů obou
kandidátů a několika rozhovorů s oběma
jsem se rozhodl, že budu podporovat
právě Malíka, jehož představy mi jsou
bližší. Věřím, že jsme si všichni vědomi
situace a předseda zvolen bude.“
 Je vůbec šance zvolit předsedu
ze stejných kandidátů, pokud by
nedošlo ke změně stanov?
„Výkonný výbor schválil dodatek, kdy
by se v posledním kole měl předseda
volit pouze prostou většinou hlasů. Já
osobně tuto změnu neschvaluji, tím by
moravská komora pozbyla smyslu. To

by jedině obě komory musely mít stejný
počet členů, což nyní nemají. Překvapilo
mě, že za uplynulé měsíce nikdo nesvolal jednání moravské komory, abychom to mohli prodiskutovat, případně
navrhnout alternativní vlastní návrh.
Nechali jsme to prostě vyhnít a čekali,
jak to dopadne. Když jsem se účastnil
jednání v Brně za účasti zástupců UEFA
a FIFA, slyšeli jsme ve formě výhružek,
co všechno by se stalo, pokud by změna
stanov neprošla a předseda opět zvolen
nebyl. Pak by hrozil příjezd normalizační
komise a český fotbal by ztratil svou
nezávislost, protože by jej řídila právě
ona komise. To nepovažuji za možné.
Kdybych byl v tom okamžiku prvním
místopředsedou, zvažoval bych dopis
na předsedy obou organizací, že tento
způsob jednání není akceptovatelný.“
 Takže podle vás bude Morava volit
Martina Malíka jen proto, aby byl
předseda zvolen?
„To vůbec ne. Chci jednoznačně říci, že
Petr Fousek i Martin Malík jsou rovnocenní kandidáti, každý má své specifické
kvality, ale jednou ze schopností kandidáta na jakoukoli funkci je i umění získat si potřebnou podporu. A pan Malík
je v tomto evidentně úspěšnější.“
 Je možné, že by jednou byl zvolen
předsedou kandidát přímo z Moravy?
„Jedním z mých základních cílů je sjed-

nocovat moravskou komoru, mluvit s delegáty, přinášet argumenty.
Pak lze v dlouhodobějším horizontu považovat i za

“

Na Moravě máme několik lidí, kteří hrají
různé hry, ale nemáme někoho, kdo by
ostatní byl schopen přesvědčit argumenty,
že dané řešení je to optimální! Namísto
žabomyších válek musí někdo představit program,
za který se bude umět postavit a prosadit jej...

jakousi povinnost, abychom na Moravě
kvalitního kandidáta na předsedu vyprofilovali. Teď to bohužel vypadá, že Morava dělá problémy při volbě, ale je to dáno

tím, že za poslední čtyři roky se nenašel
nikdo, kdo by mluvil o problémech,
a z diskuse vzešly argumenty schopné
přesvědčit druhou stranu.“

