a Jiří KAJÍNEK...

VÁNOČNÍ

PLNÉ HVĚZD

DVOJČÍSLO

Lukáš KRPÁLEK,

Petr JANDA, Jan ČENSKÝ, Ivana ANDRLOVÁ, Janek LEDECKÝ, Jan KOLLER, Daniel HŮLKA, Marcela BŘEZINOVÁ, Olga LOUNOVÁ, Karolína PLÍŠKOVÁ,

Jakub HOLUŠA, ČESKÉ SRDCE, Lucie ZEDNÍČKOVÁ, Karel Emanuel GOTT, Michal NESVADBA
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speciální příloha
Agentury Hóser
SILVESTR 2017

17121111464

17121111465

17121211468

Pøejeme krásné svátky!
Pøíští èíslo vychází 2.1.2018

Pece na vypalování keramiky
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”Zvyšujeme mzdy!
Připojte se k nám!”

17120411443
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17051210520

představujeme firmy v průmyslové zóně

17120611447
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TIPF O T O

RYCHLÝ
VEČERNÍK

VEÈERNÍKU

Vánoce zase
na „blátì“

PROSTĚJOV Čeští olympionici se v únoru na
zimních hrách v korejském Pchjončchangu
představí nejen v nové kolekci oblečení, ale také
v novém složení. Atmosféra olympiády tak zasáhne i náš kraj. Nejvýraznější změnou v národním týmu je začlenění nadějného reprezentanta, který by mohl do národní sbírky přidat nějaký
ten cenný kov. Neúčast většiny ruských sportovců mu dává opravdu velkou šanci se prosadit.
Vybírání nových talentů se u nás rodí takřka na
koleni, přesto je vidět, že česká šikovnost ještě
stále vítězí nad miliónovými dotacemi. Veřme
tedy, že se prostějovský talent v obrovské konkurenci neztratí a budeme jej zanedlouho vítat
s krásným doplňkem na krku.

Prostějov (mik) - Dočkáme se
ještě vůbec někdy nádherných
„bílých“ Vánoc? Také letos zřejmě
Josef Lada zapláče! I když... Trošku
naděje tu přece jen je. Meteorologové předpovídají v období Štědrého dne mírné sněhové přeháňky
a noční mínusové teploty. Přes den
má být ale až pět nad nulou. Tak
snad příště...

Spláchne to
dohromady
Prostějov (mik) - Pan Jaroslav
z Prostějova má to štěstí, nebo
možná smůlu, že se narodil 31.
prosince. V tento den tedy slaví
dvojnásob. „Je mi už šestačtyřicet, takže jsem si zvykl a nijak to
neřeším. Prostě během posledního dne roku slavím Silvestra
a zároveň i své narozeniny, no
co. Alespoň to beru z jedné vody
načisto a kocovina na Nový rok
je dvojnásobná,“ svěřil se se smíchem Večerníku.

Josef POPELKA

CO NÁS UDIVILO…
Něco tu Rusové nechali! Při zemních pracích na výstavbě nového
výrobního areálu firmy Mubea byla
v průmyslové zóně nalezena letecká
bomba. Ta zřejmě pochází z ruského
bombardování města 8. května 1945.
ZACHYTILI JSME…

1 109 000 000
Foto: Josef Popelka

Hodně přes miliardu korun spotřebuje prostějovský magistrát v roce
2018. Rozpočet města na příští rok
ale zastupitelé schválili, přestože
k němu měli několik výhrad.

Agentura Pod stromkem bude dárek i pro aktivistu

Hlavnì ne mlhu!

FILMOVÉ, DIVADELNÍ

Prostějov (mik) - Také letošní
silvestrovský ohňostroj v neděli 31. prosince na náměstí T. G.
Masaryka proběhne ve dvacet
hodin. Jak si ale všichni vzpomínáme, ten loňský se moc nepovedl. Přes dva tisíce lidí totiž zhola
nic neviděly! „Pevně věřím, že
nedojde k podobnému fiasku
jako vloni a že žádná neproniknutelné mlha nebude. To už by
bylo fakt k naštvání,“ přeje si
náměstkyně primátorky Ivana
Hemerková.

CO NÁS POTĚŠILO...
Všechno hned dvakrát! Stálo to
spoustu potu, ale podařilo se. Kolektiv
Večerníku připravil dnes pro své čtenáře všechno tuplovaně. Dvojité číslo, dvě
speciální přílohy a televizní program
dokonce na tři týdny. Tož ať nás čtou!

Vánoční stromek nestojí pouze na
náměstí, prostějovští konšelé se rozhodli vystrojit si malý stromeček
i v kanceláři primátorky, a nejenom
to! Pod ním budou nachystané dárečky, které si komunální politici
z radnice přijdou rozebrat čtyřiadvacátého prosince!
„Je to tak. Abychom si zpestřili poslední dny v roce a jenom se nehádali,
tak jsem pověřila vedoucího odboru
ozdob a okras Františka Báňku, aby

OKÉNKO A VÝSTAVY
„7 dnù Veèerníku v kostce“

Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral
•• Pondělí ••
Devět hodin k dobru. Co vše byste v předvánočním čase zvládli, kdybyste měli
devět hodin? Že tolik volného času nemáte? Pokud jste nesledovali jednání prostějovského zastupitelstva, pak jste právě tolik hodin svého života ušetřili. Pozorování hádek a osobních útoků může být sice pro někoho zábavné, čas se však dá
strávit určitě smysluplněji...
•• Úterý ••
Příběh o utrženém uchu. Tak dlouho se chodí po městě zfetovaný, až vás konečně zabásnou... Tak by se dal shrnout životní příběh šestadvacetiletého Pavla
Ircinga. Mladík, který dělal vše pro to, aby se dostal do vězení, se cele paradoxně
vyhýbal. I kvůli tomu skončil nyní před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Vykopou mamuta? Američtí archeologové nalezli v Nevadské poušti v hloubce deseti metrů měděný drát. Z toho usoudili, že už před patnácti tisíci lety byl
v Americe zaveden telefon. Jejich ruští kolegové kopali u Moskvy v hloubce
dvacet metrů a nenašli vůbec nic. Z toho vyvodili, že již před třiceti tisíci lety
měli v Rusku mobily... Po dlouhých sedmi letech od uzavření smlouvy s městem Prostějov začala společnost Manthellan s archeologickým průzkumem
v místech, kdy by v budoucnu mělo vyrůst moderní obchodní centrum.
•• Čtvrtek ••
Kameny, které mluví. „Úspěšný člověk je ten, který z kamenů, jež po něm
ostatní házejí, dokáže stavět pevné základy,“ pravil americký televizní novinář
David Brinkley. V prostějovském muzeu zajímavé a vzácné kameny nepoužili ani na házení, ani na stavění, ale dali je do vitrín a vytvořili z nich novou
stálou expozici. Určitě stojí za vidění!
•• Pátek ••
Gott na svátky. „Jsou svátky - všechny vzdálené přátele vítej...“ zpívá v jedné
ze svých písní Karel Gott, který k českým Vánocům patří stejně jako vše líbivé
a starodávné. Poslechnout si písně zlatého slavíka v podání Kamila Emanuela
Gotta mohli lidé na prostějovském náměstí.
•• Sobota ••
Svět se zbláznil, zblázněte se taky. Za prezidenta máme arogantního a mstivého muže, za premiéra bezskrupulózního estébáka, naše nejpopulárnější hudební skupina produkuje hloupoučké texty o řezání hlav. Proč bychom se měli
divit tomu, že jednu z nejprodávanějších knih u nás „napsal“ omilostněný kriminálník? Překvapení se nekonalo. Autogramiáda Jiřího Kajínka přitáhla davy.
•• Neděle ••
Sbor plný Proměn. „Počátkem bolesti mé jest radost a štěstí,“ napsal
Ovidius ve své slavné knize Proměny. Stejně jako dílo římského básníka
se jmenuje i ženský pěvecký sbor, který vystoupil v Husově sboru na svém
hlavním koncertu celé sezóny.

KRIMI
číslo

Zajímavý případ řeší prostějovští policisté od minulého
úterý. V ten den jim zavolala
čtyřiašedesátiletá žena, že na
svém účtu v bance zjistila výběr částky ve výši pěti tisíc korun. Problém byl v tom, že ona
sama tyto peníze nevybírala...

5 000
Ale kdo tedy? Záhy nešťastná
seniorka přišla na to, že postrádá svoji platební kartu.
A vznikl druhý problém, žena
vůbec netušila, kde kartu ztratila, nebo kdo a na jakém místě ji okradl. Policisté tak budou mít těžkou práci. Pokud
ale zjistí toho, kdo vysál cizí
účet o pět tisícovek, hrozí mu
až dva roky kriminálu.

PŘEDPLATNÉ
LEVNĚJI
strana 48

jak pilně pracujeme a plníme volební
usnesení rady města,“ pochlubila se
náměstkyně Ivana Hemeráková.
Spoustu dárků pod radničním stromečkem najdou i členové rady společně. „A já jsem každému z konšelů koupil prasátko. Aby totiž všichni začali
šetřit na ten schodek v rozpočtu, který
uklohnili na rok 2018. Pokud si každý z nich bude do prasátka ukládat
denně půldruhého milionu, tak ten
rozpočtový deficit nějak vyrovnáme,“
nechal se před slyšet Jan Nicnevrátil,
lídr opozičního hnutí Všechno v Prostějově při starém.
Na několik dárků se může těšit i věčný rýpal a agent, mladý aktivista
Kuba Udavač Morava. „Zakoupila

aneb, co se
kde děje…

ZAUJAL NÁS…

JAN KOLLER

jsem tomuto mladíkovi spoustu nových propisek a bloků, aby si mohl
zapisovat všechna udání po celý rok.
A krom toho jsem pověřila právničku
magistrátu, aby mladému Kubíkovi
byla denně v odpoledních hodinách
k dispozici, a on tak svá trestní oznáFoto: Pavel Lebeda
mení mohl pod odborným dohledem Sportovní hvězdy nadělovaly ve
koncipovat. Jak vidíte, vycházíme mu čtvrtek v hale Sportcentra DDM
maximálně
vstříc,“ uvedla
Úterý
19.12. primátor9.00 - 10.00 v Prostějově dětem. Mezi celebritami
ka Rašáková. Tož tak. Spousta lidí nechyběl ani historicky nejlepší střelec
Sobota 23.12. 10.15 - 12.15
najde pod radničním stromečkem fotbalové reprezentace.
Neděle 24.12. 10.30 - 12.30
něco užitečného...
Za Agenturu
Majkl
Pondělí
25.12.Hóser
10.30
- 12.30 ZASLECHLI JSME…

28.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

KDY: NEDÌLE 31. PROSINCE, 16:30 HODIN
KDE: LETNÍ KINO MOSTKOVICE
Letos již po osmadvacáté pořádá letní kino v Mostkovicích tradiční silvestrovské promítání pohádky. Tentokrát se můžete těšit na nejnovější díl Šmoulů,
v němž se Šmoulinka společně s Koumákem, Nešikou a Silákem vydají na vzrušující a napínavou pouť, aby našli dávno zapomenutou vesnici. Myslíte, že se jim
to podaří, když je jim neustále v patách zlý kouzelník Gargamel a jeho věrný kocour Azrael? To musíte přijít v poslední den v roce zjistit!
Každoročně kino na Silvestra promítá pohádku pro děti a jejich rodiče. Už jsme tu
mohli vidět Paddingtona, Ledové království nebo Dobu ledovou. Ale Šmoulům jsou
v „letňáku“ opravdu věrní. Promítaly se zde první dva díly, a proto to ani letos nemůže
být jinak.
„Vždy vybírám filmy, které jsem zhlédl a líbily se mi, a hlavně takové, které se tematicky
do zimního období hodí. Proto letos budeme dávat film Šmoulové: Zapomenutá vesnice,“ svěřil se Večerníku provozovatel kina Pavel Ošlejšek.
A protože je počasí vskutku nevyzpytatelné, nebudou ani letos při promítání chybět svařák a čaj na zahřátí. „Osobně ovšem věřím tomu, že se počasí vydaří a lidé budou ochotní
na pohádku přijít. Je přeci lepší vytáhnout paty z domu než prosedět celé svátky u televize,“ dodal s úsměvem Ošlejšek. Vstup na akci je jako každý rok zcela zdarma.

Motorkáři
na Štědrý den

KLUZIŠTĚ
Prostějov
nám. T.G.Masaryka
Rozpis provozu
mobilního kluzištì

9.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 21.00

bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení
úprava ledu
bruslení

VYRAZÍ NA NÁMęSTÍ

PĆíští Veêerník vyjde až 2. ledna 2018.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A
NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ÈR, z. s.

Pøejeme všem krásné svátky vánoèní a veselý vstup do nového roku!

Svatoplukova 15, Prostìjov
796 01, tel. 775 549 777.

PĆeje všem svým klientĎm
pĆíjemné prožití Vánoêních svátkĎ,
mnoho štøstí, zdraví a pohody
v roce 2018.

15.30 - 17.30 Lidovecký zastupitel Petr Kousal
takto setřel jiného opozičníka
11.15 - 13.15 Františka Filouše před zraky
veřejnosti i kamer
10.30 - 12.30
15.00 - 17.00 POÈASÍ v regionu
10.30 - 12.30

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.

Pondìlí

1/-3 °C

Úterý

3/1 °C

Støeda

1/-2 °C

Ètvrtek

MICHAL KREPL
se narodil 14. května 1982 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
28. listopadu 2017. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 40 let, měří zhruba 185 centimetrů, má střední postavu, modré oči a hnědé rovné vlasy.

LUCIE KOVAŘÍKOVÁ
se narodila 25. srpna 1979 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. září 2017. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 40 let, měří mezi 165 až
175 centimetry, má střední postavu
a hnědé rovné vlasy.

Miloslav
Ester

6/2 °C
Natálie

Pátek

5/2 °C
Šimon

Sobota

1/-1 °C
0/-3 °C

Úterý

1/-3 °C

Støeda

1/-2 °C

Boží hod, 1. svátek vánoční
Štěpán, 2. svátek vánoční
Žaneta

Ètvrtek

1/-2 °C
Bohumila

Pátek

1/-3 °C
Judita

Sobota

0/-2 °C

Nedìle

3/-1 °C

David

Silvestr

Pondìlí

2/-3 °C
Nový rok
Zdroj: meteocentrum.cz
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Ekocentrum Iris

Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí se koná program pro rodiče s malými dětmi, který vám rozšíří obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální,
pohybové, hudební a manuální schopnosti
* ve středy od 8:30 do 11:30 hodin se
koná adaptační kurz před vstupem do mateřské školy „ŠKOLIČKA“
* v neděli 24. prosince od 21:00 hodin
se koná půlnoční štědrovečerní bohoslužba Apoštolské církve

Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 18. prosince od 16:00 hodin
se koná tvůrčí dílna KERAMIKA

informační centrum pro mládež, Pv
* Soutěž o pobyt v USA - umíš anglicky? Napiš krátkou esej a zapoj se do soutěže o pobyt
v USA nebo GoPro kameru! Soutěž se společností Smaller Earth potrvá do 31. prosince
a vítěz bude vyhlášen v lednu 2018.
* Dobrovolníkem na Islandu! Nevíš, co
podniknout od 1. května do 30. září 2018?
Máš rád přírodu? Pak je tu příležitost právě pro tebe! Islandské lesnické sdružení
(Icelandic Forestry Association - IFA)
hledá 5 dobrovolníků, kteří budou pomáhat s údržbou lesů v okolí vesnice Úlfljótsvatn na jihozápadě Islandu, východně od
Reykjavíku.

Adam a Eva, Štědrý den

0/-4 °C

Multikulturní centrum Mozaika

ICM

Vlasta

Pondìlí

PROSTĚJOV Přímo na Štědrý den se
bude konat už čtvrtý ročník Prostějovské vánoční vyjížďky spojené se vzpomínkou na zemřelé kamarády. Pokud
jste milovníci silných strojů, u této události nemůžete chybět.
Sraz motorkářů bude stejně jako každý
rok u Pasáže Anděl vedle Lidlu v 11:30
hodin, odjezd je naplánován o čtvrt hodinu později. Motorkáři pojedou po ulicích
Okružní, Brněnská, Wolkerova, Újezd,
Olomoucká, Sladkovského, Kostelecká,
U stadionu, Josefa Lady, Plumlovská, Bla-

hoslavova přes Přikrylovo náměstí na náměstí Tomáše G. Masaryka, kam by měli
dorazit ve 12.00 hodin. „Před radnicí zapálíme svíčky a vzpomeneme na motorkáře,
co už tu s námi nemohou být,“ přiblížil
Karel Hýbl, který je jedním z organizátorů
setkání. Předpokládaný konec je hodinu
po poledni.
Vánoční vyjížďka je jedna ze dvou stěžejních akcí v režii prostějovských motorkářů.
Tou druhou je Velikonoční burácení, jehož
letošní premiérový ročník přilákal do kempu Žralok řidiče celkem 225 strojů. (mls)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Dagmar

Nedìle

48

Podrobný
pąehled všech
bohoslužeb
na Prost÷jovsku
najdete
ve speciální
pąíloze
PROSTöJOVSKÉ
VÁNOCE
(dvoustrana 8-9)

„VY NEMÁTE ANI
MORÁLNÍ PRÁVO
Středa 27.12. 13.15 - 14.15 SEDĚT TU S NÁMI!“

PÁTRÁNÍ

NÉ
PąEDPLAT EéEK
M
POD STRO
STRANA

NA ŠMOULY DO „LETæÁKU“

Text v této rubrice je smyšlený,
14.00 - 16.00
nikterak pravdivý a redakce
Úterý 26.12. 10.15 - 11.15
Večerníku se od něj distancuje.

Čtvrtek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

23 2018

TIPVeçerníku

rubriky
Večerníku

MLADÁ
OLYMPIJSKÁ
NADĚJE

v mé kanceláři vystrojil vánoční stromeček. A pod něj si dáme dárečky,“
zvěstovala Alena Rašáková, primátorka Prostějova.
Agenturu Hóser samozřejmě zajímalo, co který konšel tomu druhému dá.
A jak se naši slovutní redaktoři dozvěděli, obdarováni nebudou pouze
lidé z radnice! „Já jsem koupil kolegovi zastupiteli z opozice panu Francimórovi Piloušovi nový mikrofon,
protože při jednáních zastupitelstva
ho není vůbec slyšet. Něco furt huhňá, ale pořádně mu rozumět není,“
prozradil Jiří Nikamnepospíchal,
náměstek primátorky. „A já zase sehnala pro paní primátorku silnější
brýle, aby nás mohla lépe šmírovat,

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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CENTRUM PRO RODINU

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

nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
je pořádán program pro nejmenší
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA,
dopolední kroužek pro děti od 2 do 4 let,
příprava dětí na nástup do MŠ, příprava
na separaci od rodičů a navazování vztahů
Malířská tvorba mnoha tváří Milana Fridrimezi vrstevníky v malé skupině
* každé úterý od 17:00 do 19:30 hodin se cha se koná ve Zlaté bráně v Prostějově do
koná KURZ EFEKTIVNÍHO RODI- 31. prosince vždy od 9:00 do 19:00 hodin.
ČOVSTVÍ, setkání jsou zaměřeny na výGalerie „Zelený domeček“, Bezručova 232,
chovu k odpovědnosti a samostatnosti
Kostelec na Hané pořádá výstavu Radka
Bartoše - fotografie do 30. prosince.

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
MC Cipísek
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let Kostelecká 17, Prostějov.
probíhají vždy v pondělí od 15:00 do
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHA17:00 hodin
* individuální právní poradenství s Mgr. VÝCH OSOB V ČR,z.s., Svatoplukova 15,
A. Hálkovou dle objednání, korespon- Prostějov oznamuje všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově je od 2.10. 2017
denční poradenství zdarma
* podpůrná ženská skupina „Prostějovský opět v provozu. Můžete využít služeb zařízení
Polokruh“ je otevřena nastávajícím ma- v podobě odborného sociálního poradenství
minkám, maminkám po porodu i s dětmi, a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
každé sudé pondělí od 17:00 hodin
* pravidelné programy pro rodiče s dětmi či ušní tvarovky různých velikostí)
od tří měsíců do čtyř let, odpoledne kroužek pro předškoláky, vzdělávací aktivity Městys Náměšť na Hané vás zve na VÁNOpro dospělé - besedy, kurzy a semináře pro CE NA ZÁMKU. Povídání o vánočních zvyrodiče o výchově a komunikaci v rodině, cích a ukázky z pohádek se uskuteční v pátek
individuální psychologické a právní pora- 29. prosince od 14:00 hodin. Je nutné se předem objednat na tel.: 737 291 359.
denství v péči o děti

Sedmikráska, Sdružení rodičů, přátel
a zdravotně postižených celiakií pořádá
kurzy bezlepkového pečení, které budou
ve čtvrtek 21. prosince probíhat na ZŠ
Melantrichova v Prostějově v čase od
15:00 do 19:00 hodin.
AKADEMIE SENIORŮ pořádá na půdě
LIPKA, z.s., Tetín 1, Prostějov v úterý
19. prosince od 14:00 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ. Stejně jako v minulých letech se na tomto setkání zastavíme,
zavzpomínáme si a letos si setkání trošku
zpestříme soutěží o nejlepší marmeládu.
VÁNOČNÍ KONCERT pěveckých sborů
Orlice a Vlastimily se uskuteční v úterý 26.
prosince.
Městys Náměšť na Hané vás zve na VÁNOCE NA ZÁMKU. Povídání o vánočních zvycích a ukázky z pohádek se uskuteční v pátek
29. prosince od 14:00 hodin. Je nutné se předem objednat na tel.: 737 291 359.

www.
vecernikpv.cz

2018 22 zveme vás...
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KDY: PONDÌLÍ 18. PROSINCE, 17:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÁ KNIHOVNA, SKÁLOVO NÁM. 6,
PROSTÌJOV
Nemáte čas nebo peníze na cestování?
Nevadí, společně s prostějovskou cestovatelkou Kateřinou Francovou se můžete přenést do Vietnamu, jako byste tam
sami byli. Pět týdnů cestovala po této
zemi, aby načerpala tam mnoho nezapomenutelných zážitků, navštívila nádherná místa a ještě se naučila jezdit na skútru. O tohle a ještě mnohem víc se s vámi
prostřednictvím vyprávění a fotografií z
cesty podělí již toto pondělí v prostějovské městské knihovně.
Kateřina Francová, členka Spolku prostějovských fotografů, bloggerka a hlavně
cestovatelka, putování po cizině miluje a ve
všem, co dělá, se jím inspiruje: „Cestování je
jako droga - když jednou propadneš tomu
intenzivnímu kouzlu dálek a svobody, chceš
stále víc, až se ti touha poznat nové kouty
světa stane závislostí a nasbírané zkušenosti
z cest ovlivní tvůj pohled na život...“
Ve Vietnamu putovala po skalnatých vrcholcích, zdolala věž na výběžku Lung Cu,
tj. jeho nejsevernější bod, ponořila se do

Silvestrovský
ohňostroj v Plumlově

nejtemnější jeskyně, poznala tamní kulturu a obyvatele a zakusila i něco ze zajímavé
historie země. Osobně se jí ze všech navštívených oblastí však nejvíce vryly do paměti
přírodní krásy geoparku Dong Van.
A o tom všem poreferuje na své v pořadí
již třetí přednášce. V cestování je Kateřina
Francová vskutku zběhlá, přešlápla hranice více než dvaceti zemí, a proto zaručeně
půjde o jedinečný zážitek, který byste si neměli nechat ujít.

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
neděle 31. prosince
20:00 SILVESTR
k tanci a zábavě hraje skupina ECHO - manželé Vyroubalovi
do 31. prosince
MIRA MACÍK - FORMATION OF DEFORMATION
výstava, jejíž autor se věnuje kromě grafiky
a umělecké tvorbě také designem, kurátorstvím a pedagogikou

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Pv
pondělí 18. prosince
19:00 Israel Horovitz:
DRAHÁ MATHILDA
Mathilda, šarmantní francouzská dáma a
její dcera Chloé, učitelka jazyků, žijí v pařížském bytě s výhledem na Lucemburské
zahrady. Jejich život se změní v okamžiku,
kdy do jejich uzavřeného vesmíru vstoupí
Američan Mathias Gold, kterému otec odkázal jedinou věc: právě tento luxusní byt v
Paříži. Začíná nevšední herecký koncert s
téměř detektivní zápletkou, která nenechá
publikum v průběhu celé hry chladným, a
divákům se mnohdy objeví v očích slzy, ale
s nimi i úsměv na tváři.
Mimořádně úspěšná hra (USA-Broadway,
Německo, Francie), která přes svůj vážný námět je plná lidského humoru a porozumění.
Hrají: D. Kolářová, I. Svobodová, L. Veselý
Režie: Otakar Kosek

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
pondělí 18. prosince
17:00 VIETNAMEM ZA SEVERU
NA JIH
vyprávění a promítání fotografií prostějovské cestovatelky Kateřiny Francové, která
pět týdnů cestovala po Vietnamu, kde
načerpala spoustu nezapomenutelných
zážitků, navštívila nádherná místa a ještě se
naučila jezdit na skútru
do 22. prosince
KOLÁŽE
výstava z vlastních kreseb Bohumila Olšanského - konstruktéra a projektanta, ale také
výtvarníka a fotografa, který je znám svými
kreativními fotografiemi a netradičními
úpravami kreseb a snímků

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

Tady bude opět
narváno! Město
Plumlov a Klubové zařízení Plumlov zvou na Silvestrovský ohňostroj
nad hladinou Podhradského rybníka. Akce se bude konat v neděli 31.
prosince od 17:30 hodin. Připraven
bude stánkový prodej s teplým
pitím. Nejlepší místo ke zhlédnutí
ohňostroje bude z pláže u kempu Žralok. Pyromuzikální show
s hudebním doprovodem opět zajistí firma Pyroworks. Silvestrovské
ohňostroje v Plumlově mají dlouhou
tradici. Ta byla přerušena v letech
2013, 2014 a 2016. Ohňostroj se
tam vrací po roční pauze.

Podrobný
pąehled
všech
PROSTĚJOV
Hrůzný nález
objevili minulé úterý ráno kobohoslužeb
lemjdoucí v mlýnském náhonu
mezi Krasicemi a Čechovicemi.
na Prost÷jovsku
Ve vodě ležel mrtvý muž. K místu okamžitě přijeli kriminalisté,
najdete
kteří začali prověřovat okolnosti
smrti. Zatím není jasná přívejeho
speciální
čina úmrtí, Policie ČR nechce
o pąíloze
případu kvůli rodině podávat
žádné konkrétní informace.
Dosud tedy není jisté, zda padePROSTöJOVSKÉ
sátiletý nebožtík zemřel na následky zdravotních potíží, nebo
VÁNOCE
má na jeho úmrtí podíl někdo
cizí. „V tuto chvíli
mohu pouze
(dvoustrana
8-9)

sického rybníka nalezeno tělo
padesátiletého muže bez známek
života. Jeho totožnost je policistům známa. V současné době
probíhá prověřování příčin tohoto případu, ale s ohledem na
pozůstalé se k bližším podrobnostem nebudeme vyjadřovat,“
odpověděl na dotaz Večerníku
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Nikterak sdílnější nebyli ani
místní obyvatelé. Večerník se na
událost zeptal několika osob, ale
potvrdit, že v úterý dvanáctého nikdo buďto nic neviděl, nebo
prosince
v ranních hodinách muže neznal... Pomohou další
KLUZIŠTĚ
bylo
v mlýnském náhonu u kra- čtenáři?
(mik)
Prostějov

Novoroční výšlap
na Kosíř potřicáté

OKÉNKO A VÝ
VÝSTA
STAVY
VY
Školní 1, Prostějov
pondělí 18. prosince
14:00 Kung Fu Panda 3
animovaný film USA
17:30 Rogue One: Star Wars Story
akční film USA
20:00 Thelma
norský thriller
úterý 19. prosince
14:00 Kung Fu Panda 3
17:30 Star Wars: Poslední z Jediů
akční film USA
20:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
dobrodružný film USA
středa 20. prosince
17:30 Epidemie svobody + beseda s tvůrci
český dokument
20:00 Manželka a manžel
italská romantická komedie
čtvrtek 21. prosince
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
rodinný film USA
20:00 Ladíme 3
americká komedie
pátek 22. prosince
15:30 Ferdinand
animovaný film USA
17:30 Star Wars: Poslední z Jediů
20:30 Ladíme 3
sobota 23. prosince
15:30 Ferdinand
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
20:00 Star Wars: Poslední z Jediů
neděle 24. prosince
10:30 Ferdinand
pondělí 25. prosince
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
20:00 Cukrář
izraelské drama
úterý 26. prosince
17:30 Špindl
česká komedie
20:00 Dunkerk
akční drama Velká Británie/Nizozemsko
středa 27. prosince
17:30 Ferdinand
20:00 Rodin
francouzské drama
čtvrtek 28. prosince
17:30 Největší showman
muzikálové drama USA
20:00 Star Wars: Poslední z Jediů
pátek 29. prosince
15:30 Čertoviny
česká pohádka
18:30 Čertoviny
sobota 30. prosince
15:30 Jumanji: Vítejte v džungli!
17:30 Největší showman
20:00 Star Wars: Poslední z Jediů
neděle 31. prosince
10:30 Ferdinand
15:30 Největší showman
pondělí 1. ledna 2018
NEHRAJEME

akce
v regionu...

hala NTC Morava, Za Kosteleckou ulicí, Prostìjov

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ

Kino METRO 70

www.vecernikpv.cz

ìÍĠANY
Y
TK AGROFERT
VS.
PROSTħJOV

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

aneb, co se
kde děje…
ECHO

Kostelecká 39, Prostějov
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 pátek 22. prosince
21:00 KLBCK #13
do 4. února 2018
CHRISTMASS SPEC.W
UMĚNÍ SECESE
Kolekce, která je na výstavě představena, za- 22:00 DNB ŠTIKA
hrnuje téměř sto padesát obrazů, plastik, pla- Štědrovečerní Drum and Bass
kátů a skla zapůjčených z mnoha českých a
moravských státních galerií, muzeí a také ze
Galerie Mánes
soukromých sbírek. Díla představitelů tohoto uměleckého směru typická svými stylizoKostelecká 18, Prostějov
vanými designy, dokonalou harmonií linií, do 20. prosince
které využívaly ornamentálnosti přírodních VÁNOČNÍ VÝSTAVA
tvarů, siluet stromů a listů, mořských vln a výstava textilních šitých výrobků Katky
rozevlátých ženských vlasů, budou zastou- a Martiny a ručně vyráběných přání f. U
pena Alfonsem Muchou a mnoho dalšími. Ajdyho

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 14. ledna 2018
ČESKÉ VÁNOCE
Výstava je připravena z muzejních sbírkových předmětů i soukromých zápůjček,
přičemž ke zhlédnutí bude ojedinělý soubor
dřevěných perníkářských forem z 18. a 19.
století, doplněný vůní Vánoc. Slavnostní atmosféru navodí interiér venkovské i městské
domácnosti, a můžete si také připomenout
dobu nedávno minulou. Přijďte se zastavit
v předvánočním čase, podívat se jak slavili
Vánoce naši předkové a zavzpomínat na to,
jaké to je o svátcích třeba právě u vás...

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 21. ledna 2018
VII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Úterý
Sobota
Neděle
Pondělí

19.12.
23.12.
24.12.
25.12.

Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

26.12.
27.12.
28.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

9.00 - 10.00
10.15 - 12.15
10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
14.00 - 16.00
10.15 - 11.15
13.15 - 14.15
15.30 - 17.30
11.15 - 13.15
10.30 - 12.30
15.00 - 17.00
10.30 - 12.30

Na Nový rok vedou všechny cesty na
Kosíř! Tohle osvědčené heslo první den
letošního roku platilo pro 3 382 turistů,
kteří si z vrcholu hanáckého Mont
Blancu na hrudi odnášeli tmavě fialovou
placku. O rok dříve při této příležitosti
zamířilo na Kosíř rekordních 4 012
turistů. Podaří se toto číslo překonat?
Tradiční výstup a setkávání na Kosíři
u rozhledny s Kosířanem, hasičskou
kuchyní a především s přáteli a známými
i tentokrát 1. ledna 2018 pořádají turisté
z TJ Sigma Lutín a hasiči ze Slatinek.
Akce se koná od 8:30 do 15:00 hodin.

Mažoreti na Silvestra
skočí do Hané

DOTACE

ROZDRTILA

JEHO VLASTNÍ TATRA
PROSTĚJOV Světského soudu se už nedočká. Josef J., kterého všichni ze sídliště Hloučela znali jako „Pepu Kanaďana“, ve čtvrtek
7. prosince tragicky zahynul. Zradila ho
hydraulická ruka ovládající korbu jeho nákladního vozu. Jeho tělo bylo přimáčknuto
k vozu a doslova rozdrceno.!

zemřel během stavebních prací v okolí Humpolce. Sám se měl pustit do opravy své nákladní tatrovky. „Hydraulická ruka, která ovládala korbu
jeho auta, jej přimáčkla a rozdrtila. Co bylo přesj
ným důvodem, se neví, možná zavadil o nějakou
páčku,“ popsalo nezávisle na
sobě hned několik lidí.
S „Pepou Kanaďanem“ se
Více
nejbližší rozloučili uplytte na
Informace o smrti „Pepy Kanaďana“ se už nulý pátek odpoledne, zastran
po prostějovském sídlišti Hloučela rozkřikly. nechal po sobě manželku,
18
Všechny zdroje Večerníku se shodují na tom, že dceru a vnuka.

Martin ZAORAL

Takto Josef J. vypadal za mlada. Lidé z prostjovského
sídlišt Hlouela už jej z poslední doby znali v jeho „blahobytnjší“ podob.
Repro: PV Veerník

Vánocní pohádka...

ŠASTNÝ KONEC
CENTRUM

NA NÁRODNÍ

JE TADY! PRO OB ZLOINU

Pøejeme všem krásné svátky vánoèní a veselý vstup do nového roku!

Nezamysličtí Mažoreti i letos plánují
uctít památku legendárního Dobromila
Plovce. Na Silvestra ve 12:55 hodin se
proto opět vrhnou do vod říčky Hané
a tímto vzdají hold významné fiktivní
osobnosti.

PRAHA, PROSTĚJOV Jak se
Večerník exkluzivně dozvěděl,
Spolek Prostějov olympijský
má z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR jistou první část slibované dotace
na výstavbu Národního centra
v Prostějově!
„Mohu potvrdit, že došlo k podpisu smlouvy a následnému převodu devětatřicet milionů korun
na účet spolku. Bylo také dohodnuto, že ministerstvo nám bude
postupně proplácet náklady na
výstavbu na základě předložených faktur,“ potvrdila prostějovská primátorka Alena Rašková s tím, že celková výše dotace
bude činit deklarovaných 110
milionů korun.
(mik)

Vánoční koncert v Konici
Klub přátel hudby Konice a MěKS
Konice pořádají Vánoční koncert Chrámového sboru Konice a schola Konice,
na kterém vystoupí učitelé a žáci ZUŠ
Konice a jejich hosté. Bude se konat
v úterý 26. prosince od 17:00 hodin
v chrámu Narození Panny Marie.

Školní 1, Prostějov
do 28. ledna 2018
FOTOGRAFIE
výstava Dalibora Sedláka

Letní kino
Mostkovice

PROSTĚJOV Životní příběh Pavla Jakubčíka, jehož osudy
Večerník sleduje už více než dva a půl roku, se konečně dostal
do pozitivních rozměrů. Muž, který se stal obětí napadení romského rabiáta v ubytovně v Olomoucké ulici, se dočkal vlastního
bydlení. Nebýt ale pomoci magistrátu, zůstal by doživotně zdravotně postižený muž zřejmě v azylovém domě!

Michal KADLEC
Pavla Jakubčíka 13. května 2015 v ubytovně v Olomoucké ulici brutálně
napadl a doživotně zmrzačil již odsouzený Rom. Po propuštění z nemocnice, kde mu lékaři na poslední chvíli
zachránili život, bydlel v Kostelecké
ulici s přítelkyní. Ještě společně se pak
na krátký čas přestěhovali do Kralic
na Hané. Po vzájemné roztržce se ale
handicapovaný muž musel pakovat,
chvíli žil dokonce na ulici! Tři měsíce
pak vzal zavděk ubytováním v prostějovském azylovém domě, zároveň ale

požádal magistrát o přidělení sociálního bytu. A před pár dny to klaplo!
„Jsem neskonale rád a vděčen všem
dobrým lidem, že mi umožnili pokračovat v normálním životě. Nejsem
na tom ještě zdravotně dobře, ale
dokážu se o sebe sám postarat. Od
pondělí bydlím v Kostelecké ulici číslo
17, město mi přidělilo byt nula plus
jedna. Je malý, ale mně úplně stačí,“
pochlubil se Večerníku přímo na místě
Pavel Jakubčík.
Zajímalo nás, zda magistrát posuzoval
při přidělení bytu i životní osud tohoto
muže. „Šlo o velmi citlivý případ právě

vzhledem k širším okolnostem a situaci, do níž se Pavel Jakubčík dostal.
Z druhé strany byly vytvořeny vhodné
podmínky pro to, abychom životní situaci pana Jakubčíka byli schopni řešit.
Už v létě tohoto roku město rozhodlo
o využití dosud ladem ležících nebytových prostor v Kostelecké ulici číslo
17. Domovní správa Prostějov vytvořila v tomto domě šest nových bytových jednotek o velikosti 1+ 0 bez balkonu. Na základě doporučení sociální
a zdravotní komise pak rada města
na svém zasedání schválila nájemní
smlouvy k těmto bytovým jednotkám,
mezi nimiž byl i pan Jakubčík,“ sdělila
Večerníku Jana Halvadžievová, prostějovská radní a předsedkyně bytové
komise. Jak dodala, i jí hřeje pocit, že
město dokázalo pomoci člověku, který se stal obětí závažného trestného
činu. „K základním lidským vlastnos-

CO, KDY, KDE

tem, zakořeněných hluboko v nás, patří podle mého názoru ochota pomoci
bližnímu v opravdové nouzi. Každá
taková konkrétní a úspěšná pomoc
je pak spojena s hřejivým pocitem na
duši. V tomto případě patří poděkování také Azylovému centru, které spolupracuje s Domovní správou a snaží
se lidi, kteří o to stojí, navrátit zpátky
do normálního života,“ poznamenala
Halvadžievová.
A právě návrat do normálního života
Pavla Jakubčíka těší také zastupitelku
Prostějova Miladu Sokolovou, která
tomuto muži v minulosti již několikrát
pomohla, mnohdy i finančně či nákupem potravin. „Je to vynikající zpráva!
Pana Jakubčíka brzy v jeho bytě navštívím a osobně mu poblahopřeji. Snad
už bude mít tento člověk v životě více
štěstí,“ uzavírá tento šťastný konec jako
z pohádky Milada Sokolová.

pokrauje
tetím dnem
ve stedu!

É
PąEDPLATN EéEK
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48

Zámek Konice
úterý 26. prosince
17:00 VÁNOČNÍ KONCERT
chrámový sbor Konice a Schola Konice, učitelé a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté
(Chrám Narození Panny Marie)
do 5. ledna 2018
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
výstava je rozšířená o ručně vypracované
výrobky v jedné z nejchudších zemí Afriky

VIDEO&FOTOGALERIE

do soboty
23. prosince
9:00-18:00 VÁNOÈNÍ JARMARK
pátek 22. prosince
VÁNOÈNÍ PODVEÈER
S VÁNOÈNÍMI HITY
17:00 PODVEÈER
S VÁNOÈNÍMI HITY
hudební skupina PETER´S MUSIC
rozezní námìstí nejznámìjšími
èeskými i svìtovými písnìmi
nedìle 31. prosince
20:00 SILVESTROVSKÝ
OHÒOSTROJ
(námìstí T. G. Masaryka)

Pavel Jakubík se Veerníku pochlubil
práv pidleným bytem v Kostelecké
ulici.
Foto: Michal Kadlec

Zastupitelstvo
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neděle 31. prosince
16:30 ŠMOULOVÉ:
ZAPOMENUTÁ VESNICE
VESNIC
XXVIII.I. ročník silvestrovského promítání
prom

Zámek Plumlov
do 29. prosince
ALOIS DOLEŽEL OBRAZY - 3. ČÁST
výstava výtvarného díla v rámci projektu
pamětní síně malíře
do 30. prosince
HRNCE A HRNEČKY ZE ŠPAJZŮ
NAŠICH PRABABIČEK
dlouhodobá výstava keramického nádobí z
18. až 20. století ze soukromých sbírek

EXKLUZIVNĚ

PĆíští Veêerník vyjde až 2. ledna 2018.

GALERIE Kino
METRO 70

STRANA

2018

V NÁHONU MUŽE, pro nhožTsi
IPloni
ku
Veçerní
EXKLUZI
LEŽELA v lét pišla zásahovka,
VNĚ
MRTVOLA!

pátek 22. prosince
18.00 LHK Jestřábi Prostějov SK Kadaň (33. kolo WSM Ligy,
Víceúčelová hala-zimní stadion Pv).
pátek 29. prosince
18:00 LHK Jestřábi Prostějov – VHK
ROBE Vsetín (35. kolo WSM Ligy,
Víceúelová hala-zimní stadion Pv).

18.prosince 10.00 hodin

3

„Pepa Kanaan“ už je na Božím soud...

LEDNÍ HOKEJ:

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

SE STÁLY DLOUHÉ FRONTY
Jií Kajínek se nedlouho po svém píchodu ocitl v obležení svých fanoušk, s nimiž se ochotn fotografoval.

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV I kdyby do Prostějova zavítal spisovatel Karel Čapek, zřejmě by se mu nedostalo
takového přijetí jako omilostněnému vězni Jiřímu Kajínkovi! Na jeho autogramiádu do prodejny knih v obchodním centru Zlatá brána dorazily uplynulou sobotu před polednem odhadem
čtyři stovky lidí.
(mls)
17120711451

CESTA DO VIETNAMU
PìÍMO Z KNIHOVNY

zpravodajství

ČTĚTE NA STRANĚ 27

➢

PROSTĚJOV Očekávalo se, že
nejdůležitější jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova se
protáhne. Na programu bylo totiž
schvalování rozpočtu města na rok
2018. Ale že v obřadní síni radnice
budeme sledovat takovou selanku, s tím počítal málokdo. Přestože
samotný rozpočet se projednával
pouhou hodinu, komunální politici
nebyli schopni zasedání dokončit
nejen v pondělí, ale ani o den později! Sejdou se tedy znovu ve středu 20.
prosince...
Zpravodajství z jednání
najdete na stranách 15 až 17

2018 4
pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

Samotný lékař to považuje za
zástupný problém. „Vše jsem měl od
nemocnice řádně povolené. Navíc
v důsledku mé nepřítomnosti nikdy
žádné problémy nevznikly,“ reagoval na tuto výtku Nevrla, který své
působení v prostějovské nemocnici
považuje za zcela uzavřenou kapitolu.
(mls)

Aleš Nevrla v prostjovské nemocnici pracoval šestnáct let.
Foto: archiv Veerníku

protože mi předtím nebyly vytknuty
žádné profesní chyby. Nicméně jsem
se s touto změnou celkem snadno
a rychle srovnal,“ konstatoval po roce
Aleš Nevrla.
Vedení nemocnice v souvislosti
s jeho odvoláním z funkce hovořilo
o tom, že opakovaně absentoval
v pracovní době na svém pracovišti.

Nákup vkusných dřevěných domečků, které by po celém náměstí vytvořily každý prosinec doslova trhové
městečko, nebyl schválen. Údajně
na to nejsou peníze, a co je nejvíce
zarážející, chybí prý politická vůle!
Než se tedy ona vůle našich politiků
najde, do té doby budou naše krásné náměstí hyzdit stánky potažené
plandajícími igelity, přívěsy za auto,
plechové kukaně či další zmetky,
které si trhovci pořídili ve vlastní
režii. Přímo pod okny radnice tak
byl stvořen hnus s podtitulem každý

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

STÍNY MINULOSTI
Rekonstrukce „Národa“ mže pokraovat

pes, jiná ves! Ředitelka Kulturního
klubu Duha, která vánoční jarmark
zajišťuje, se brání, že za mimořádně
nevalnou úroveň stánků nemůže.
„Už v roce 2005 jsem byla společně
s vedoucím odboru školství a kultury pověřena zpracováním návrhu,
jak by se podoba vánočních trhů
v Prostějově dala zlepšit. Dalo nám
to hodně práce, ale našli jsme výrobce krásných dřevěných stánků.
Říkali jsme si, že když je mohou mít
v Brně nebo v Olomouci, můžeme
je mít taky. Vedení města jsme pak

že pozinkovaný plech vydrží v městských podmínkách daleko kratší
dobu než měděný. A tím bychom
různé prvky v Národním domě museli vyměňovat mnohem častěji,“ dodal tehdy Fišer.
Jak vypadá spor města s památkáři dnes? Konečně je vše vyřešeno! „Podařilo se najít dodavatele,
který slíbil vyrobit všechny zinkové
součásti. Dokonce je dokáže dodat
v barvách, které památkáři požadují. Těm tak bylo učiněno zadost
a rekonstrukce střechy i podkroví
Národního domu bude pod jejich
stálým dozorem pokračovat. Samozřejmě až na jaře, nyní přes zimu se
vlastně nedá dělat skoro nic,“ prozradil Večerníku Zdeněk Fišer. (mik)

Spor s památkái je díky dodavateli požadovaných zinkových souástí vyešen,
rekonstrukce Národního domu bude na jae píštího roku zase pokraovat.
Foto: archiv Veerníku

a to včetně oplechování říms a odtokových žlabů, nahradíme klasickým
materiálem z měděného plechu. Ten
je jak trvanlivější, tak i mnohem levnější. A co víc, spousta dalších prvků na budově Národního domu je
rovněž z mědi, nevidíme v tom tedy
sebemenší problém. Ovšem s tímto
řešením nesouhlasí zase památkáři,“
vysvětlil obsáhle Večerníku na začátku srpna Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky statutárního města
Prostějov. „Památkáři nechtějí slyšet
ani o tom, že bychom rekonstruované okrasné prvky z mědi natřeli
reaktivní barvou, kterou jsme použili
i před rokem při nátěru střechy prostějovské radnice. Marně se zatím památkářům snažíme vysvětlit také to,

předali konečný návrh na zakoupení
dvaceti takových stánků. Výsledek
jednání radních byl ovšem nulový.
Podle mých zpráv se to zdá příliš drahé,“ uvedla Alice Gregušová.
Dvě desítky dřevěných „domečků“
by podle ředitelky Duhy měly stát
okolo 600 tisíc korun. Vedoucí odboru školství pak ještě nedávno předkládal radě města mnohem levnější
variantu, za 260 tisíc korun se mohlo
nakoupit alespoň deset těchto stánků. „I tento zmenšený počet by určitě
přispěl k větší estetičnosti vánočních
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Uběhlo deset let, a prostějovské
náměstí během vánočního jarmarku byste v porovnání s tím,
jak vypadalo v roce 2007, ani
nepoznali. Po mediální masáži ze
strany Večerníku dostali tehdejší
konšelé konečně rozum, načež
přišli na to, že nejenom doma je
potřeba mít během Vánoc pořádek a jen samé krásné věci. Postupem času se trhové městečko rozrostlo do současné krásy. Nikde
nevidíte jiný stánek než dřevěný.
A co je hlavní, všechny jsou na
chlup stejné. Není známo, co se
v radních města Prostějova během deseti let „zlomilo“, pravdou
ale je, že během té doby byly nakoupeny bezmála už tři desítky
dřevěných domečků. Najednou to
prostě šlo, palec nahoru! (mik)

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU

trhů na náměstí. Ani tento návrh
neprošel, bohužel,“ zalitovala Alice
Gregušová. „Je pravda, že pro tyto
investice jsme v radě města nenašli
dostatečnou politickou podporu,“
potvrdil Večerníku místostarosta Pavel Drmola. „Každý, kdo projde nyní
náměstím, vidí, že estetika stánků
nestojí za nic. Podle mého názoru je
ale škoda, že organizátor nedal všem
trhovcům podmínku, aby jejich stánky vypadaly alespoň trochu vkusně,“
řekl ještě další z místostarostů Vlastimil Uchytil.

Odpudivé stánky na náměstí. Hnus!

PROSTĚJOV Už na jaře tohoto roku byla zahájena velmi nákladná rekonstrukce Národního
domu v Prostějově. Tento secesní
skvost projde obnovou za zhruba
100 milionů korun, přičemž na
většinu oprav štědře přispěje stát
prostřednictvím dotací. Na začátku srpna ale šokovala zpráva, že
nejdražší část rekonstrukce, a sice
střechy a půdních prostor, byla zastavena! Večerník zjišťoval, zda-li
tento stín nad „Národem“ přetrvává, či zmizel...
Důvodem pozastavení byly závady,
s nimiž se v původních plánech nepočítalo. Do hry se pak opět dostali památkáři, se kterými vedení magistrátu během letních prázdnin nemohlo
najít společnou řeč. Veškeré práce tak
byly zastaveny. „Při opravách střechy
se přišlo na to, že některé klempířské
prvky jsou v daleko horším stavu, než
jsme předpokládali. Práce se tedy zastavily, protože nastal technický problém s památkáři. Šedé okrasné prvky jsou ze zinkového plechu a dnes
se již nevyrábí. Památkový úřad však
trvá na tom, že je musíme nahradit
ze stejného materiálu, navíc zcela totožné barvy. Ze zinku však nyní tyto
věci vyrobit opravdu nelze, tento kov
je velice tvrdý a nejdou z něho tvarovat okrasné prvky, které byly součástí původní výstavby Národního
domu. My jsme navrhli, že tyto věci,

Aleš Nevrla se vrátil
Památkám
byl
o
ui
n
no
zadost
do nemocnice
v Kromíži

Napsáno
pred

Ptáte se, kdo mohl dopustit takový
hnus v samotném centru města?
A zrovna teď, kdy si každý normální člověk před Vánoci zakládá na
estetičnosti? Úroveň vánočního
stánkového prodeje na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově je mírně
řečeno bídná. Spíše se to ale dá nazvat
hnusem, a to přímo katastrofálním.
Většině našich radních to ale zřejmě
nevadí. O nevábně vypadajících stáncích v období Vánoc mluví na radnici
už několik let. Bohužel i letos ale zůstává jen u toho mluvení...

jak šel čas Prostějovem ...

Rumunská

Příště: Edvarda Valenty

Záhoí. Rumunská ulice byla pojmenovaná na pam rumunských vojsk,
která pomáhala osvobozovat náš stát v roce 1945. Pvodn se jmenovala ulice prince Eugena (Prinz Eugen-Gasse), souasné pojmenování platí
od 27. ervence 1945. Ulice spojuje Žeranovskou s ulicí Dr. Horáka. Ulici
lemují vtšinou bytové a rodinné domy, sídlí zde i mateská škola. Na rohu
s ulicí Dr. Horáka stojí od sedmdesátých let minulého století prodejna Družba
s rohovou restaurací Záhoí.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

E-mail: msrrum
mun@
@possta..pvsk
koly
y.cz

Ote
evírací dob
ba: 6:30--17
7:00 hod
din
Telefon: 582 345 924

17. 12. 2007

PROSTĚJOV Pro mnohé to bylo
překvapení. Dlouholetý primář
gynekologicko-porodnického
oddělení prostějovské nemocnice skončil ve své funkci. Vynucený odchod Aleše Nevrly
z pozice šéfa porodnice vzbudil na
veřejnosti bouřlivé ohlasy. On sám
se následně rozhodl z místního
špitálu odejít úplně. Nové místo
zkušený lékař dlouho nehledal.
V životě dvaašedesátiletého Aleše
Nevrly se toho za poslední rok
změnilo hodně. „Po odchodu
z Prostějova jsem se zbavil velké
a tíživé zodpovědnosti. Nyní
pracuji v kroměřížské nemocnici
jako řadový lékař. Dříve jsem zde
působil jako přednosta, takže se
mi dostalo vřelého přijetí. Pouze
některé pacientky to nyní ke mně
mají o něco dále,“ ohlédl se za uplynulým rokem po profesní stránce
oblíbený gynekolog.
On sám odchod z prostějovského
zdravotnictví nevnímá jako
zásadní osobní tragédii. „Je mi
úplně jasné, že žádná funkce není na
věky. Přiznám se, že jsem to nečekal,

17121511475
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Minulý čtvrtek 14. prosince při
kontrolní činnosti bývalého depa za
místním nádražím strážníci okrskové
služby zjistili v objektu osobu, o které
z místní a osobní znalosti věděli, že
je v celostátním pátrání Policie ČR.
Sedmatřicetiletý muž byl vyzván
k prokázání totožnosti. Přes operační středisko bylo pátrání potvrzeno.
Dotyčný byl předveden na Obvodní
oddělení Policie ČR a předán službu
konajícím policistům k dalším úkonům.

Hledaný za nádražím

V podvečer během úterý 12. prosince bylo přijato oznámení o pohybujícím se opilém muži po parkovišti
obchodního domu Lidl. Na místo
byla vyslána hlídka. Strážníci nalezli
spícího sedícího muže bez domova.
Toho se jim nepodařilo vzbudit. Byla
přivolána zdravotní záchranná služba
k posouzení zdravotního stavu. Pro
podezření na intoxikaci alkoholem
a podchlazení byl jednatřicetiletý
bezdomovec sanitkou převezen do
nemocnice.

Usnul v supermarketu

Dvě hodiny po půlnoci předminulé
soboty 9. prosince bylo přijato od
Policie ČR upozornění na muže,
který měl po hádce odejít ozbrojený
z domu. Za dvě hodiny si strážníci
při kontrolní činnosti v okolí hlavního nádraží povšimli osoby odpovídající popisu hledaného. Jelikož se
jednalo o muže, který dle informací
měl být ozbrojen, strážníci pouze
monitorovali jeho pohyb. Přes operační středisko městské policie byla
okamžitě vyrozuměna Policie ČR.
Po dostavení se policejních hlídek
na místo byl dotyčný zadržen, ztotožněn a převezen na obvodní oddělení Policie ČR.

Byl muž ozbrojen?

Zdemoloval byt, napadl strážníky,
skončil v poutech a na záchytce.
V pondělí 11. prosince odpoledne
se na linku 156 obrátila oznamovatelka a sdělila, že její bratr demoluje
zařízení bytu. Po výzvě k prokázání
totožnosti se dotyčný muž pokusil
hlídku napadnout. Strážníci agresora zpacifikovali a přiložili mu na
ruce pouta. Strážníkům vzápětí
nadýchal 1,77 promile alkoholu.
Bylo rozhodnuto o umístění osoby
k vystřízlivění do protialkoholické
záchytné stanice v Olomouci.

Bratr skončil v poutech

    

Minulé pondělí v odpoledních hodinách nahlásil oznamovatel odchyceného psa, se kterým čeká před samoobsluhou v okrajové části města. Na místo
byla vyslána hlídka s odchytovými pomůckami. Ridgeback měl panickou
hrůzu z přepravního vozíku a bránil
se naložení. Proto se strážník i se psem
vydal na služebnu pěšky. Přes kontakt
na obojku byl zjištěn majitel. Ten se
dostavil a psa si převzal. Přestupkové
jednání bylo vyřešeno pokutou ve výši
jednoho tisíce korun.

Ztracený pes se bránil

 

zpravodajství
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MATKA S DÍTĚTEM NADÝCHALA PŘES TŘI PROMILE

chlapec předán. Dceru ale do vozidla vzít odmítla z důvodu, že by
mohla narušovat jízdu a tím zapříčinit dopravní nehodu. „Uvedla, že
takovéto jednání dcery není ojedinělé a vzniklou situaci již několikrát
řešil Orgán sociálně-právní ochrany
dětí,“ sdělila mluvčí prostějovských
strážníků.
Jelikož opilá dáma i nadále neovládala
své chování, rozhodla hlídka o jejím
umístění do protialkoholické záchytné
stanice. „Před převozem ženu prohlédl
přivolaný lékař. Přestupkové jednání
dvojice projedná příslušný správní orgán. O celé události byl samozřejmě
informován také odbor sociálně právní
ochrany dětí,“ dodala Tereza Greplová.
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Pøejeme všem
krásné svátky vánoèní
a veselý vstup
do nového roku!

Minulou středu 13. prosince před
čtrnáctou hodinou kontrolovali
policisté ve Slezské ulici jedenašedesátiletého cyklistu, který na
sebe upozornil nejistým stylem
své jízdy. Provedenou dechovou
zkouškou se podezření policistů
prokázalo, když změřili hodnotu
1,51 promile alkoholu v dechu.
Řidič se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal požití alkoholu
před jízdou. Nyní je pro své jednání podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten
mu hrozí pokuta od 2 500 do 20 tisíc korun. Další jízdu mu policisté
zakázali.

Z hospody na kole

Ve středu 13. prosince po čtrnácté
hodině vnikl dosud nezjištěný pachatel do nezajištěné unimobuňky
ve firemním areálu v ulici J. B. Pecky.
V buňce poté z volně odloženého
batohu odcizil peněženku s osobními doklady pětapadesátiletého
majitele, platební kartou a finanční
hotovostí 27 300 korun. Odcizenou platební kartu pak neznámý
pachatel použil k výběru finanční
hotovosti 21 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody, přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. Pachateli
tohoto jednání v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Muže okradl ve firmě

Minulé úterý 12. prosince přijali
policisté oznámení čtyřiašedesátileté ženy z Prostějova o zneužití
její platební karty. Žena v oznámení
uvedla, že na svém bankovním účtu
zjistila výběr ve výši 5 000 korun,
který však neučinila ona. K výběru byla použita její platební karta
a byl proveden prostřednictvím
bankomatu v centru Prostějova. Při
následné kontrole dále zjistila, že jí
platební karta chybí. Totožnost pachatele, stejně jako to kdy, kde a za
jakých okolností se platební karty
zmocnil, je nyní předmětem prověřování prostějovských policistů.
Ti ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

   

Vysátý účet



Otec napadl strážníky, pro chlapečka si přišla babička 

vá, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.
V tu chvíli ale začali mít strážníci
problém s otcem malého dítěte...
„Devětatřicetiletý muž k hlídce začal
chovat agresivně, v čemž mu bylo
zabráněno. Z důvodu jeho neustálé
agresivity však byla na místo přivolána další hlídka. Agresor byl následně
předveden na Policii ČR. U ženy pak
byla provedena orientační dechová
zkouška, načež matka čtyřletého
chlapečka nadýchala 3,27 promile
alkoholu,“ prozradila další horké
chvilky Greplová.
Zanedlouho se na místo dostavila babička dítěte, které byl čtyřletý

PROSTĚJOV Krajně nezodpovědné... Prostějovští strážníci měli
co dělat s totálně opilou matkou čtyřletého chlapečka. Proti nim
navíc „vystartoval“ podobně opilý otec, kterého strážníci museli
násilím zpacifikovat. Pro nebohého chlapečka si nakonec musela
přijít babička, matka putovala na záchytku a povedeného tatínka
si kvůli násilnému chování převzala Policie ČR. Případem se nyní
bude zabývat sociálka...

Michal KADLEC
K politováníhodné situaci došlo
ve čtvrtek 14. prosince. „V podvečer přijali strážníci usměrňující
provoz u dopravní nehody od kolemjdoucí ženy oznámení o podnapilé dvojici s malým dítětem. Na
místo byla vyslána hlídka, která pár
zkontaktovala. Šestatřicetiletá žena
vlivem opilosti nemohla sama ani
stát na nohou, proto strážníci zjistili kontakt na její matku, kterou
telefonicky vyrozuměli o stavu její
dcery. Babička přislíbila, že si pro
vnuka okamžitě přijede,“ pustila se
do popisu případu Tereza Greplo-

vzdány obchodním domům, kterým
byly odcizeny. „Přestupkové jednání
sedmačtyřicetiletého a osmadvacetiletého bezdomovce projedná příslušný správní orgán.“
(mik)
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PROSTĚJOV Dva pánové bez
domova si z kontejneru na tříděný odpad udělali převozní zařízení. A k tomu všemu si pro převoz
svých osobních věcí pořídili nákupní vozíky od supermarketů.
Strážníci jim celý „autopark“ zabavili.
„V úterý dvanáctého prosince v dopoledních hodinách bylo přijato
oznámení o dvou bezdomovcích
tlačících sběrnou nádobu na tříděný
odpad po ulici. Na místo byla vyslána hlídka, načež strážníci dvojici zastihli u kovošrotu, kde z kontejneru
vytahovali papír do dvou nákupních
vozíků, které pánové používali k přepravě osobních věcí. Svého protiprávního jednání si byli oba vědomi.
Všechny odcizené věci jim hlídka
odebrala. Přivolaným popelářským
vozem byl kontejner i s obsahem
vrácen na původní místo,“ informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov. Jak dodala, také nákupní vozíky byly ode-

ZPRONEVÌØIL AUTO! Bezdomovce chytili
s
kontejnerem
i
vozíky
svých slov vozidlo dlouhodobě
pronajmout třetí osobě. Uvedený nový nájemce vozidla však
toto popřel s tvrzením, že takovou smlouvu nikdy nepodepsal
a vozidlo nepřevzal,“ popsal podstatu přečinu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Uvedeným jednáním měl obviněný muž úvěrové společnosti
způsobit škodu vyčíslenou na
bezmála 320 tisíc korun. „Provedeným prověřováním policisté
dále zjistili, že obviněný je pro
podezření z obdobného jednání
stíhán ještě i jiným policejním
útvarem mimo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.
V případě prokázání viny a odsouzení obviněnému muži za
uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět
let,“ dodal Kořínek.
(mik)

Kde je teï zánovní Audi?

PROSTĚJOV
Detektivové
hospodářské kriminálky si došlápli na muže, který si před
rokem vzal na úvěr ojetý automobil z bazaru. Audi v hodnotě 350 tisíc však splácel jen
několik málo měsíců, pak ho
údajně pronajal svému kamarádovi. Ten to však popřel.
Podvodníkovi teď hrozí až pět
let kriminálu.
„Z přečinu zpronevěry viní prostějovští policisté z oddělení
hospodářské kriminality čtyřiatřicetiletého muže z Prostějovska, který si v dubnu roku 2016
u prostějovského obchodníka
s ojetými automobily na úvěr
zakoupil osobní automobil typu
Audi S6 v ceně 350 tisíc korun.
V úvěrové smlouvě se zavázal
platit měsíční splátky a také, že
do řádného splacení úvěru s vozidlem nebude nakládat v rozporu se smlouvou. Přesto měl dle

 

DROGOVÝ DEALER SE VĚZENÍ

VYHÝBAL, CHYTILI HO NA „HUSÁKU“
přehradou. Ona sama s odkazem na
to, že se jedná o jejího syna, výpověď odmítla. „Věděl jsem, že mám
jít do vězení, ale nevěděl jsem kdy,“
hájil se obžalovaný. To mu však
nebylo příliš platné, soud mu jeho
dvouletý trest prodloužil o další dva
měsíce. K těm brzy přibude dalších
300 dní za nevykonané veřejně prospěšné práce. „Tvrzení obžalovaného, že o nástupu do výkonu trestu
nevěděl, bylo vyvráceno. Vědět
o tom musel, což mino jiné vyplývá
z jeho chování při zadržení,“ odůvodnila své rozhodnutí soudkyně
Ivona Otrubová.
Vzhledem k tomu, že obě procesní strany se vzdaly práva na odvolání, rozsudek je už pravomocný.

Pavlu Ircingovi byl prodloužen dvouletý trest

Na dva roky do vězení měl Ircing
nastoupit letos v létě. On však
místo toho odjel na Slovensko. Po
jeho návratu jej policisté zadrželi Šestadvacetiletý Pavel Ircing se na
na Husově náměstí v Prostějově.         
„Potkali jsme ho i s jeho přítel-          
kyní. Říkal, že do vězení nemůže, ! "     ! ###
  
pokusil se utéci, ale po pár met- 
rech jsme jej zadrželi. Poté se už Soud si jako svědkyni předvolal
choval slušně,“ vypověděl zasahu- i Ircingovu maminku, která žije
jící policista.
v chatové oblasti nad plumlovskou

PROSTĚJOV Bral drogy, prodával je a byl za to odsouzen.
A stejně ho to k nápravě nepřimělo. Trestu veřejně prospěšných prací se vyhnul, navzdory podmínce své chování ale nezměnil. Přestože by se mohlo zdát, že se Pavel Ircing do vězení
dlouho těšil, neboť dělal vše pro to, aby tam skončil, ve skutečnosti se mu do basy příliš nechtělo. Kvůli tomu musel uplynulé
úterý k prostějovskému soudu.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pavel Ircing byl za prodej drog
odsouzen již před dvěma roky.
Nejprve šlo o podmíněný trest,
který však k ničemu nevedl.

2018 6
děti, zdraví, pejsci

Natálie DOLANSKÁ
11. 12. 2017 50 cm 3,25 kg
Bedihošť

Marek VOGL
9. 12. 2017 51 cm 3,10 kg
Prostějov-Domamyslice

Vítejte na svìtì

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

Kryštof ZAVADIL
10. 12. 2017 51 cm 3,95 kg
Prostějov

3x foto: archív MC Cipísek

PROSTĚJOV Už tradičně děti
s rodiči v rámci prvního adventního týdne ozdobili společně
Cipískův vánoční stromeček
a zahráli si na čertíky a andílky.
Nechyběly čertovské a andělské
úkoly, adventní tvoření, zpívání,
tanečky a další aktivity spjaté
s přicházejícími svátky.
„Poslední hodiny podzimního cyklu
programů pro rodiče s dětmi od tří
měsíců do pěti let už budou přímo
vánoční a Cipísčata se rozloučí
s letošním rokem,“ poznamenala při
této příležitosti Markéta Skládalová
z MC Cipísek. „Jsme moc rády, že

rodiče s dětmi mají stále zájem se
v MC osobně setkávat, kreativně
trávit se svými dětmi společný čas,
vzdělávat se, navazovat přátelství
a třeba s dalšími svými dětmi se do
centra za námi zase vracet. Děkujeme
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P
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David ŽLOTÍŘ
11. 12. 2017 51 cm 3,95 kg
Biskupice

proto všem našim návštěvníkům za
přízeň a přejeme krásné adventní
dny a těšení na Vánoce. Ty ať jsou
pro všechny dobou krásných setkání,
lásky, rozzářených dětských očí a pohody,“ vzkázala Skládalová.
(red)

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Andlský týden aneb ertíkm
vstup povolen práv skonil
v Mateském centru Cipísek

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

Foto: Dušan Matoušek

z Přemyslovic. „Do zpěvu koled se zapojili pacienti i personál, takže věřím,
že se náš vánoční program všem líbil,“
dodal při odchodu z nemocnice.
Záštitu nad touto akcí převzala
rovněž již tradičně radní Jana Halvadžievová. Všem přítomným popřála zdraví a klidné Vánoce a na
závěr besídky společně s žákyněmi
rozdala vánoční dárečky.
(tok)

VÁNONÍ NÁLADA
Již pátým rokem si pro pacienty
i personál připravila pětice žákyň
vánoční program plný písní, koled
a básní. Tentokrát vánoční atmosféru dokreslily i prskavky.
„Chceme tak pacientům i zdravotnickému personálu alespoň na malou
chviličku zpříjemnit předvánoční dny,
obvykle plné shonu,“ řekl Dušan Matoušek, třídní učitel nadaných žákyněk

pro dlouhodob nemocné
PROSTĚJOV Mladá generace
již tradičně nezapomíná na ty
dříve narozené, kteří nemají
to štěstí, a zdravotní stav jim
nedovoluje prožívat advent
v kruhu jejich blízkých. Právě
jim přinesly těsně po Mikuláši
závan vánoční atmosféry žákyně přemyslovické základní
školy.

Vystoupení probhlo pímo na chodb léebny dlouhodob nemocných.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

HEKTOR

je kouzelný kíženec stedního vzrstu ve vku asi ti roky. Ze
zaátku potebuje chvilku as, než zane nkomu novému
dvovat, potom je z nj ale velmi milý spoleník. Vhodný do
rodiny, kde bude jediným pejskem, šastný bude v domeku
se zahrádkou. Na vodítku chodí pkn, netahá.

BOHOUŠEK

je desetiletý pedstavitel jezevíka malého vzrstu, který má
pátelskou a vyrovnanou povahu, je to velký pohodá v malém tle. Šastný bude po boku svého pána, kterého bude
následovat kamkoliv. S fenkou se bez problému snese, na
vodítku chodí pkn, netahá.

ŠIMONEK

je klidná a vyrovnaná fenka bígla stedního vzrstu ve
vku devt let, která miluje spolenost lidí a mazlení. Má
tolik lásky, kterou nemá komu dát. Šastná bude kdekoliv,
kde bude její páneek. S fenkou i psem se bez problému
mu
mu
snese, na vodítku chodí pkn, netahá.

BRITA

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.

je desetiletý pedstavitel plemene nmecký ovák velkého
vzrstu. Je to psí ddoušek, který by rád dožil po boku svého pána. V povaze je to klidný a vyrovnaný pes, je velmi
dobrý hlída a bude šastný na zahrad, kde bude m
moci
oi
oc
voln bhat a hlídat. Na vodítku chodí pkn, netahá.
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Vánoční NEBE nad Prostějovem
A to ještě dnes noviny píší, že už se začíná ve světě diskutovat o speciálním
zdanění cukrovinek, masa a tuku. Důvod? Prý například chov zvířat na
maso posiluje globální oteplování. Takže asi časem po baloncích dojde i na
vánoční cukroví, bramborový salát nebo další vánoční pochoutky.
Ale nenechme si podobnými událostmi kazit vánoční svátky. Musíme
věřit, že dárky si k dětem najdou cestu i tak. A nesmyslné nápady neprojdou.
Krásné Vánoce a hodně štěstí do dalšího roku!
Petr Sokol, vysokoškolský pedagog

Další terèe

Jako tolikrát v poslední době přetlačila ekologická kampaň opačný zájem v tomto případě radost dětí z krásné akce. Celostátním pořadatelům došla
trpělivost a akci, kterou podporovalo i Rádio Impuls a pravidelně startoval
herec Václav Vydra, na základě protestů ekologů bez náhrady zrušili. Škoda!

Aktivisté vyhráli

bude letos BEZ PŘÁNÍČEK

Vánoce klepou na dveře, ale nebe nad Prostějovem je stále pusté. Ježíšek se
proto letos velmi nadře. V minulých letech totiž právě v této době pravidelně v určený den vzlétly nad naše město stovky dopisů s milými vánočními
přáníčky od nejmenších Prostějovanů adresovanými právě Ježíškovi. Do
nebe je vynesly balonky při už tradiční akci probíhající celorepublikově.
V našem městě ji pořádal Okrašlovací spolek.
Letos budou muset Ježíšek a jeho andělští pomocníci přáníčka sbírat přímo u nás dole na Zemi, u každého dítěte za oknem. A to z jednoho prostého důvodu - oblíbená akce tentokrát neproběhne. Nejde o to, že by ji pořadatelé nechtěli zorganizovat. Na vině jsou naopak balonky, které kritizovala
jedna ekologická organizace. Vadila jí škodlivost akce pro přírodu a nestačilo ani to, že celostátní organizátor pro akci zavedl používání speciálních
kaučukových balonků, které se měly v přírodě samovolně rozložit. Podle
ekologů se ovšem nerozkládaly dostatečně, pokud dopadly někde na vodní
plochu.

Pøejeme všem krásné svátky vánoèní a veselý vstup do nového roku!

Píští Ve erník vyjde až 2. ledna 2018.

P

v Olomoucké ulici, který přišel na
22,5 milionu korun. Populární herec a režisér Arnošt Goldflam představil v baru U 12 opic svou novou
divadelní hru Doma u Hitlerů aneb
Historky z Hitlerovic kuchyně.
Takový byl tedy prosinec v různých letech a obdobích. Hodnocení toho letošního ponechme na
svých nástupcích, ti jej třeba zařadí mezi ty lepší, já mohu za sebe
slíbit, že v lednu se nad kronikami
města opět setkáme, jelikož historie není nikdy dost.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

PROSINCOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI aneb
od předávání „Dělňáku“ až po Arnošta Goldflama
P

P

V

travinami, které byly sloučeny do
národního podniku Pramen. Ve
městě také vznikl závod na výrobu
uniforem pod názvem ARMA. Ve
Vrahovické ulici vznikl krajský kojenecký ústav, kde bylo pečováno
o děti narozené do jednoho roku.
prosinci 1957 byl položen
základní kámen k výstavě
areálu oděvních závodů za hlavním nádražím, kterou pak prováděly Pozemní stavby Olomouc
a stavební správa Prostějov, a to
v celkové výši 151 788 000 tehdejších korun. Před padesáti lety
si zemědělci na valné hromadě vytvořili Okresní zemědělské sdružení, které sdružovalo 74 JZD, jeden
státní statek a 13 zemědělských
podniků. Třikrát týdně se také na
Wolkerově třídě konaly trhy se zemědělskými výrobky, kam jezdili
trhovci až ze Slovenska. Se smutkem bylo konstatováno, že se od
roku 1948 nesáhlo na inženýrské
sítě a hygienická zařízení, oboje
žádaly generální opravu.
řed pětačtyřiceti lety se událo
pár zajímavostí na uměleckém
poli, když byl vydán almanach

Karel Gott zpívá o čase, jenž běží jako bláznivý, a i já jsem nucen k 110. výročí mužského pěveckého
konstatovat, že tu máme letošní poslední listování kronikami, sboru Orlice a 45 let své činnosti
poněvadž rok utekl jako voda. Podívejme se tedy naposled, co oslavili divadelní ochotníci z Hanácké obce. O deset let později
zajímavého přinesla léta minulá našemu městu.
zahájila činnost prodejna potravin
na sídlišti Hloučela, která byla vybudována v akci Z. Svou publikaci získal Josef Krapka Náchodský,
a to pod názvem „Rebel a básník“.
Je tomu třicet roků, co se asi naposled měnilo vedení OV KSČ
s tím, že bude o něčem dlouhodobě rozhodovat. Jana Cibička
vystřídal Zdeněk Uherek, za dva
roky ovšem důležitost OV KSČ
patřila minulosti.
řed 10 lety, v prosinci 2007,
se pracovníci školství v Prostějově přidali k celostátní stávce.
Pracovníkům v českém školství
nejvíce vadilo neustálé snižování
financí, které do tohoto resortu plynulo ze státního rozpočtu.
V oznámení, které iniciátoři stávky rozeslali všem učitelům, bylo
stěžejním bodem snížení této
rozpočtové částky do regionálního školství o plných pětadvacet
procent. To v konečném důsledku
znamenalo, že školy neměly peníze na provoz, nákup učebnic a pomůcek a další vzdělávání učitelů.
Po čtyřech měsících rekonstrukce
mohli v prvním prosincovém týdnu řidiči konečně přejet nový most
řed pětašedesáti lety se například majetkem města stal Dělnický dům, když zaniklo družstvo,
které ho do té doby mělo v péči.
V Praze byl popraven Josef
Frank, který se stal bohužel jednou z obětí ve vykonstruovaném
procesu s tzv. „protistátní skupinou“ Rudolfa Slánského. Rehabilitace se dočkal v roce 1963
a o pět let později byl in memoriam jmenován hrdinou ČSSR.
Jiných 355 osob bylo potrestáno
přímo ve městě odebráním potravinových lístků, a to z důvodu
vyhýbání se práci. Slavnostního
otevření se dočkala novostavba
hlavního nádraží, která se budovala od roku 1948 firmou Průmstav
Prostějov pod dohledem architekta Jaroslava Otruby i akademického sochaře Václava Fialy, jenž byl
autorem hlavního velkého emblému. Nový areál získali také hasiči,
a to na Wolkerově ulici, jako oficiální profesionální Požární sbor
města Prostějova. Dodejme, že
sídlo hasičů bylo předtím v ulici
Komenská. Jednotné vedení dostaly také všechny obchody s po-

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Proè se nestaví?
Léta jsme v Jezdecké ulici chodili kolem ruiny bývalých kasáren, teď zas tudy už skoro dva roky chodíme kolem prázdného velkého placu, na kterém
je na podzim bahno, v létě se nám odtud zase práší
do oken. Nechápu to, když už město tak rychle
spěchalo na demolici kasáren, doufali jsme, že se
tam hned začne stavět něco nového. Výmluvy, že
na novou výstavbu nejsou peníze, neberu. Na to
měli myslet na radnici dřív. Kdyby z toho místa
raději udělali velký park, to jde přece i za menší peníze, ne?
Jindřich Valný, Prostějov

Byla to otázka èasu
Také mě znepokojuje zvyšující se počet nehod
vozidel s chodci a cyklisty v naší Olomoucké
ulici. Vůbec se tomu ale nedivím, byla to pouze otázka času, kdy bude k něčemu takovému
docházet. Podívejte se na tuto ulici dnes, jezdí
tudy jedno auto za druhým, silnice se už pomalu ani nedá přejít. Chodci jsou zde v ohrožení na každém kroku, a vzhledem k absenci
cyklostezky i lidé jezdící na kolech. Je to tady
opravdu o strach.
Jana Zatloukalová, Prostějov

Pøekvapily mì kapsáøky
Vánoční jarmark je snad jediná příležitost v roce, při které se mám možnost setkat snad se všemi přáteli a poklábosit s nimi. Jindy během roku na to prostě nemám čas. Tak je to i letos, kdy se u punče potkávám s lidmi, se kterými si mám co říct. Chtěla bych ale všechny slušné lidi upozornit, aby si na náměstí v těchto
dnech dávali pozor. Minulý týden jsem stála se svými známými frontu u stánku s občerstvením, když se v naší těsné blízkosti objevila trojčlenná skupinka
mladých slečen. Ani nebudu psát, ze které komunity tyto slečinky byly, nechci se dostat do problémů. Jedna z nich se snažila zabavit moji kamarádku, nabízela
jí parfém za pár korun. Já jsem ji samozřejmě pozorovala, ale v tu chvíli jsem ucítila, jak se mi druhá slečinka snaží dostat do kabelky. Odstrčila jsem ji, což se
neobešlo bez jejího křiku. Okamžitě ale všechny kapsářky zmizely. Lidi, dávejte proto pozor. Bavte se, ale buďte ostražití!
Irena Dvořáková, Prostějov
Nevìøím „rychlovce“
Absolutně nemohu uvěřit tomu, že se prostějovští
radní dozvěděli o rekonstrukci Brněnské ulice narychlo, teprve až týden před samotným začátkem!
Takovým rychlovkám ani nelze věřit. Podobné rekonstrukce se musí dlouho dopředu vyprojektovat,
získat stavební povolení a tak dále. Nejenom krajský
úřad tak musel vědět už dlouho dopředu, že se v tomto prosincovém termínu něco takového chystá. Proč
tedy neinformoval město dříve? Ona ta proklamovaná dobrá spolupráce s krajem na úseku dopravy nebude asi tak dobrá!
Petr Klimeš, Prostějov
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

HODNOCENÍ

PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Stále více oblíbenější seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku píše v dnešním vydání závěrečný
letošní díl. A jelikož končit se má příjemně, zařadili jsme tentokrát mimořádné klání z události,
které v současnosti hýbe celým světem. Ano, zaměřili jsme se na blížící se svátky, konkrétně pak
vánoční trhy. Procházka centrálním náměstím města tak vytvořila dvaadvacáté pokračování, jež
tedy vybočilo z tradičního střídání daného harmonogramu. Jak je totiž známo, celý monitoring
kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se „na
zoubek“ nejen regionálním restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše
na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. A mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké
to překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, monitoringu Hanáckých
slavností a tentokrát tedy Vánočního jarmarku v Prostějově.
Současně již potřetí odkrýváme karty avizovaných bonusů v podobě soutěže mezi čtenáři, jejíž
první vyhodnocení společně s dalšími novinkami najdete po dohodě dohodě s obchodními
partnery až na přelomu ledna a února. Nadále však můžete hlasovat o své nejoblíbenější místo
k posezení.
Kdo by chtěl znát hodnotitele, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner,
pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás dnes připravili...

Neklamnou známkou toho, že se blíží zima,
je v posledních letech v Prostějově bez ohledu
na teploměr kluziště, které v posledních letech
v tomto období vyroste na ploše před muzeem.
Když k tomu přidáme tradiční stánky postavené
na náměstí T. G. Masaryka, máme prý atmosféru pomalu jako ve Vídni. Skutečně? O tom se byl
Večerník přesvědčit na vlastní chuťové buňky.
Pokusíme se vyhodnotit sortiment nabízený na
vánočních trzích, a protože naší příjemnou zálibou jsou jídlo a nápoje, zaměříme se především
na ně.
Pro lepší orientaci si rozdělíme náměstí na dvě
části - prostor od radnice po kluziště, kterou
starší generace nazývá „kuželnou“, a na plochu,
která vznikla při poslední úpravě náměstí před
obchodním domem, resp. muzeem. Ta slouží
k pořádání akcí, jež mají za cíl přinést obyvatelům
města (a okolí) obveselení všeho druhu. V současné době jí dominuje zmíněná ledová plocha.
Na cestu se vydáváme od radnice a nejprve provedeme, jak říkají vojáci, rekognoskaci terénu.
U vojáků následuje průzkum bojem, ten v našem podání představovalo ochutnávání...

A ten, kdo dosud chuťovým buňkám
vydržel a nenakoupil ani u uzenářů, ani
u krávy a pohrdl trdelníkem i klobásami,
ocitá se u dalších lákadel, které představují obrovské langoše velikosti XXL za
V tomto prostoru se nachází, pokud
50 korun nebo bramboráky či grilovaný
jsme dobře počítali, celkem osmadvaoštěpek u stejného stánku, guláš, tortilla
cet stánků. Přesně polovina z nich láká
nebo gruzínské pirohy.
kolemjdoucí na občerstvení, v němž doLehce unaveni a vydatně občerstveni
minuje vánoční punč, na který se můžete
se blížíme ke konci „vánoční ulice“. Ještě
zastavit u deseti prodejců. Bylo by příliš
by neměl naší pozornosti uniknout stájednoduché odbýt celou velkou škálu
nek, který sice nenabízí jiné občerstvení
různých variant tohoto oblíbeného vánež tři druhy punče, ale jedná se o punč,
nočního nápoje jediným výrazem, neboť
který, jak praví slogan na stánku, „zahřejsme nalezli punč námořnický, čertovský,
je dvakrát“, jednou při jeho konzumaci
kubánský, švédský, finský, francouzský,
a podruhé, když si na tabuli přečtete,
moravský, dánský kávový, malibu, whiskam všude již prostějovský Rotary Klub
ky punč, cherry punč a dětský, ale také
předal tržbu za zdejší punč. Výrobu punřidičský bez alkoholu.
če a náklady na pořízení surovin má na
Foto: Michal Kadlec
Ovšem nejen punčem živ je člověk na
starost každý den jiná rodina členů klubu
vánočním trhu. Stánků, které vás lá- zakoupili „veselý tácek“, na který nám tím, než je konkurence svojí kampaní a celá tržba putuje na charitativní účely kají na něco jiného, není sice mnoho, paní prodavačka nakrájela kousek od odrovnala. Tento stánek je velmi popu- a pokud je potřeba něco přidat, členové
ale jejich nabídka je velmi poutavá. několika různých uzenin, jakousi de- lární především u dětí v kočárcích, které Rotary Klubu se i o to postarají.
První místo s odlišným sortimentem gustační porci, ze které můžete uždi- zde vyžadují zastavení, nikoliv kvůli jeho
  
naleznete již na začátku cesty po levé bovat cestou k dalšímu punči a vrátit nabídce, ale právě kvůli krávě. Na koho

straně. Za nápisem Trdelníky se skrývá se pro ten druh, který vám zachutnal jiného si může takový malý človíček,
v tuzemsku znovu objevená pochoutka natolik, že jste se rozhodli koupit si jej který ještě neumí mluvit, s chutí zabučet? Opouštíme „vánoční ulici“ a ocitáme
z kynutého těsta, původem z rumun- domů. „Veselý tácek“ je příjemnou změ- A maminky při té příležitosti u stánku na- se na osvětleném „vánočním náměstí“.
ského Solnohradska, odkud se rozšířila nou oproti záplavě výrobků s přívlast- koupí. I zde se vám budou sbíhat sliny při Tomu dominuje umělé kluziště s rudo světa. Můžete si vybrat, jestli si dáte kem „jako od babičky“ nebo „chytrý“, na pohledu na nabízený sortiment. Najdete chem, který k němu patří a který známe
trdelník vanilkový, skořicový, kokosový, kteréžto označení začíná být společnost zde uzeniny, sýry a mléčné výrobky nebo z bruslení na zimním stadionu. Nás ale
ořechový, kakaový nebo perníkový, kaž- alergická.
med a výrobky z medu ze Zlaté farmy, v tuto chvíli zajímá, co je možné koupit
dý z nich za jednotnou cenu 50 korun. Na protější straně ulice vás může za- nakládanou zeleninu a také frgály. Paní ve stáncích v bezprostřední blízkosti kluJen o pár kroků dál, před stánkem firmy ujmout nápis „Koření od tetiny“ s nepře- prodavačka je navíc velmi komunikativ- ziště a podél západní strany obchodního
pyšnící se již v názvu nápisem „Založeno bernou škálou koření a vůní. Nahlédnete ní, což jejímu obchodu určitě prospívá. domu.
v roce 2016“, když vás k zastavení donutí sem a najednou vidíte, co všechno vám Cestou zpátky na hlavní „vánoční uli- Na tomto místě naleznete šest stánků
vůně linoucí se z uzenářských výrobků, v kuchyni chybí a co nezbytně potřebu- ci“ budete vystaveni útoku intenzivní s punčem a po jednom stánku s trdelse ocitnete ve složité situaci - tedy pokud jete, a to přesto, že jste o takovém koření vůně opékaných klobás hned u prv- níky a se širokým sortimentem sýrů.
nejste právě zavilí vegetariáni. Co zvolit ze nikdy neslyšeli. Za stánkem s kořením ního stánku za odbočkou. Na roštech Dominantním je „megastánek“ se
široké škály lákavých masových a uzenář- můžeme odbočit doprava na krátkou leží v řadách vyrovnané pořádné klo- sněhulákem, o kterém již byla řeč, výských pochoutek? Dát přednost uzeným spojnici k lékárně. Nacházejí se zde dva básy - a voní tak, že je lepší obětovat hodou je více prostoru než u stánků
masům, klobásám, lákavé uzené slanině, stánky, nás zaujal především ten druhý, večeři doma než tuto voňavou klobá- na kolonádě, více světla a díky hojné
kotlíkovému guláši či avizovaným za- před kterým kromě dvou stolků stojí su. Kdo by přesto odolal, bude bojovat návštěvnosti kluziště i více lidí. Bylo by
bijačkovým specialitám? Dilema jsme plastová kráva, přesně taková, která stá- s nabídkou dalšího sortimentu z grilu: zbytečné opakovat, jaké druhy punče je
vyřešili elegantně: za 39 korun jsme si vala před mléčnými automaty, ještě před žebírky, krkovicí, bůčkem nebo cigárem. možné koupit ve stáncích před muzeem,
tedy velmi stručně: všechny.
Bylo nad naše síly ochutnat všechny varianty punče u všech stánků, ale několik
HLASUJTE O NEJOBLÍBENÌJŠÍ BAR, HOSPODU
z nich jsme si dali. Vybrali jsme si stánky,
ÈI RESTAURACI A VYHRAJTE VOUCHER K ÚTRATÌ! kde bylo více lidí než jinde, abychom zjistili důvod vysoké návštěvnosti, a stánky,
kde byla nabídka podle nás až exotická.
Samozřejmě jsme neochutnávali punče

Vánoce na


KAM RÁDI CHODÍTE NA OBÌD ÈI VEÈEØI?
KDE SI S CHUTÍ POSEDÍTE S PØÁTELI?

POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ,
(PRÁVĚ TOLIK ROKŮ
MŮŽETE VYHRÁT POUKAZ NA
LETOS SLAVÍ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK)
STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ
V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.
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UZÁVĚRKA ANKETY JE 19. LEDNA 2018!
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Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Průša

1

2-2. díl

 "  #$
Navštívili jsme vánoční trhy několikrát. Někdy bylo náměstí poloprázdné, někdy jsme se stěží prodírali davy
lidí. Pokud je před radnicí nebo u kluziště nějaký doprovodný program, bývá opravdu plno. Ale dost lidí bývá někdy i bez programu, prostě se to tak sejde, že najednou
dostane více spoluobčanů, chuť si vyjít do města za nákupy, zábavou či jen tak za přáteli. Určitě se nestane, že by
se nemohli zahřát punčem nebo že by na něj museli stát
ve frontě. Kvalita nápojů je povětšinou velice solidní. Na
vyloženě nechutný punč jsme nenarazili.

4

hvězdy

v jediný den, to bychom odpadli již v polovině a z paměti bychom asi těžko dolovali informace pro tento článek. Punče
byly různé, některé nám chutnaly víc,
některé méně, ale na vysloveně špatný
jsme nenarazili.
Ptali jsme se přátel a známých, který punč
je na trzích nejlepší, a zjistili jsme, že názory se velmi liší. Téměř každý si našel ten
svůj. Z odpovědí nám vyšlo, který punč je
nikoliv nejlepší, ale nejpopulárnější. Zdá
se, že vítězí punč „od sněhuláka“, nikoliv snad proto, že je nejlepší, ale protože se zde schází nejvíce mladých, je
zde dostatek prostoru u stolků, pod
velkými slunečníky běží naplno plynové ohřívače a stánek uplatňuje věrnostní akci. V těsném závěsu následuje
punč „od prasátka“, který má stejné přednosti. Hodně hlasů dostal stánek Rotary
Klubu, v odpovědích zaznělo, že zdejší
punč „je nešizený“. Nemyslíme si, že jinde by byl „šizený,“ ale zřejmě zde sehrálo
roli to, že každý den je punč trochu jiný.
U stánku s trdelníky před vchodem do
„obchoďáku“ naleznete jednu inovaci oproti stánku před radnicí - několik
příchutí navíc a také trdelníky s nutelou
a šlehačkou. Musíme přiznat, že trdelníky nás právě nenadchly, ale možná je to
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JAK VÁM SE LÍBÍ V RESTAURACI
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nesplnitelné úspory. Často předkládají
nepravdivé nebo zkreslené údaje, což
mnohdy vede k tomu, že lidé přejdou
na ekonomicky horší způsob vytápění,“ dodává Průša, který upozorňuje
na poměrně masivní úprk Prostějovanů k soukromým dodavatelům tepla v
posledních letech.
Otázkou v tuto chvíli ovšem zůstává, zda současný trend snižování
cen tepla v Prostějově vydrží...?
„Aktuální sleva je pro nás všechny
rozhodně příjemná, ale nikdo teď
nedokáže budoucí ceny předvídat.
Vše je závislé na cenách vstupů, především energií, tedy plynu a elektrické energie. Nikdo neví, jak se jejich hodnota budou v dalších letech
vyvíjet,“ pokrčil rameny náměstek
Jiří Pospíšil.

zadal
Magistrát
studii,
hlukovou
ale
problém je
 f
<  >;
vztazích
tím, že dáváme přednost zabijačkovým
specialitám nebo dobře připravenému
guláši. Ten srnčí kotlíkový, připravovaný přímo u stánku, byl dokonalý - se
spoustou masa a skvěle ochucený.

Shrnutí    
Kromě punčů, na které jsme se zaměřovali ponejvíc, jsou možnosti dalšího
občerstvení jsou velmi omezené. Jestliže
si někdo netroufá na langoše, bramborák
či klobásu kvůli své linii nebo žlučníku,
bude ale muset jinam. Myslíme si také,
že by se mohl na vánočním trhu docela
dobře uplatnit stánek některé pekárny
nebo rychlého občerstvení. A možná ne
pouze jeden.
Je nám trochu záhadou, jak mohou někteří prodejci punče vydělat na nájem
a režii spojenou se stánkem. Je jich zde
hodně a u některých nebývá vidět téměř
žádný provoz.
Je škoda, že nebylo naším úkolem napsat
i o stáncích s kouzelnými hračkami, bílé
ovečky vybízely až sugestivně k pomazlení a podle měnícího se sortimentu jsme
zřejmě nebyli sami, koho to lákalo. Kdyby nám bylo tak o padesát let míň...
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PROSTĚJOV Ani to moc nebolelo! Hodinová diskuse o rozpočtu
města na rok 2018 skončila hlasováním, při kterém se pro nejdůležitější dokument magistrátu vyslovilo čtyřiadvacet prostějovských
zastupitelů. Rozpočet byl bez větších skrupulí schválen i se schodkem bezmála 198 milionů korun.
Dlužno ale říct, že o deficitu se
hovořit nedá v tom pravém slova
smyslu. Lehce jej totiž pokryjí finanční rezervy města, navíc jdou
uspořené prostředky především
na investice.

Foto: Michal Kadlec
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střelnice je města, ale samotnou střelnici
vlastní Ministerstvo vnitra České republiky a užívá ji střelecký klub. Tím pádem my
nemůžeme ani požádat o dotaci, která by
pomohla financovat nějaká protihluková
opatření. A ministerstvo prý není schopné ze svých vlastních zdrojů tato opatření
financovat. Podle mého názoru by bylo
ideální přestěhovat střelnici úplně mimo
Vrahovice někam na odlehlé místo, kde
by střelba nikoho nerušila,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
statutárního města Prostějova.
Nyní tedy radní čekají na výsledky zadané
hlukové studie, která může vnést do celé
situace hodně nového světla.
(mik)

NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

Michal KADLEC
Úvodní slovo k novému rozpočtu
přednesl radní a předseda finančního výboru Bedřich Grulich (ČSSD).
„Rozpočet města na rok 2018 byl
projednán v několika kolech a precizován v radě města. Rovněž byl
projednán na finančním výboru i na
semináři zastupitelů. Příjmy města
jsou naplánovány ve výši 911 milionů korun, přičemž naopak počítáme
s výdaji 1 109 000 000 korun. Celko-

vé investiční výdaje města pro příští
rok činí 330 milionů korun, z toho
stavební investice zahrnují částku
299 milionů korun s celkem šedesáti položkami. To znamená, že v roce
2018 město proinvestuje sedmadvacet procent svého rozpočtu,“ shrnul
to nejpodstatnější Bedřich Grulich.
Poté se v obřadní síni radnice rozběhla zhruba hodinová diskuse napříč
politickým spektrem. „Děkuji všem,
kteří se na přípravě rozpočtu podíleli,
já sám ho podpořím. Jen mě mrzí, že
se v něm nedostalo na výstavbu parkovacího domu v centru města, který
velmi nutně potřebujeme. Snad se
tak stane v roce 2019,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov). „Já naopak tvrdím, že jde
doslova o projídací rozpočet a nejsem
ztotožněný s některými položkami.
Vadí mi rovněž to, že v minulých letech pan Pišťák ušetřil peníze, které
nyní z rezerv projíme. Připadá mi, že
rada města chce pokladnu a rezervy
rychle vyprázdnit. Ale co zbyde pro
příští zastupitelstvo, to fakt nevím...,“
pronesl další zastupitel za Změnu pro

PERLIÈKY

ze zastupitelstva
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Foto: Michal Kadlec

Prostějov František Fröml. Nakonec
právě on byl jedním ze šesti politiků,
kteří hlasovali proti schválení rozpočtu.
Padala i další kritika, například na
předražený komunitní dům, který je
už ve výstavbě v Sušilově ulici. Jiní
zastupitelé by raději ušetřili na dotacích do sportu, jiným se zdály vysoké
náklady na samotný provoz magis-

trátu. „Já tvrdím, že rozpočet města
je proinvestiční. A tolik peněz, které
v roce 2018 věnujeme investicím, by
nám ostatní města podobné velikosti
mohla závidět,“ uzavřel radní Bedřich
Grulich.
Rozpočet města Prostějova na rok
2018 byl schválen většinou zastupitelstva, pro byli i mnozí opoziční zastupitelé.

BOMBA V MUBEI!



PROSTĚJOV Jak je všeobecně známo, německá společnost Mubea momentálně v průmyslové
zóně v Kralickém háji staví nový výrobní areál.
Uplynulý pátek ráno ale museli dělníci práce zastavit. Jeden z nich totiž při bagrování objevil zhruba
metr dlouhou leteckou bombu! Pyrotechnici zjistili, že jde o pozůstatek druhé světové války...
Na místo se během pár minut sjely policejní i hasičské
jednotky. Poměrně dlouhou dobu se čekalo na pyrotechniky z Frýdku-Místku. „V pátek patnáctého prosince
po osmé hodině nalezli dělníci na staveništi v prostějovské průmyslové zóně v zemi předmět tvarem připomínající vojenskou munici. Na místo přivolaní policisté
potvrdili, že se jedná o válečnou munici, a přivolali pyrotechniky. Dále místo zajistili a ze staveniště evakuovali
patnáct dělníků. V době od 10:25 hodin byly pak z bezpečnostních důvodů uzavřeny komunikace Kojetínská
a Rovná,“ poznamenal k události František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov. „Přivolaní pyrotechnici předmět o délce jednoho metru, průměru čtyřicet
centimetrů a váze padesát kilogramů klasifikovali jako
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leteckou pumu z období druhé světové války. Nález zajistili a odvezli k odborné likvidaci. Opatření bylo ukončeno a komunikace byly zprůjezdněny pět minut před
půl dvanáctou. Při opatření nedošlo ke zranění osob ani
ke škodě na majetku,“ dodal Kořínek.
U místa nálezu zajišťovali bezpečnost také prostějovští
hasiči. „Veškerá opatření jsme prováděli v součinnosti s

" %    #   !

Policií České republiky. Hasiči byli na místě až do odvozu válečné munice policejními pyrotechniky,“ informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Hlavní je, že se nikomu nic nestalo. Co bude s bombou dál, zůstalo Večerníku do uzávěrky vydání
(mik)
utajeno.
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PROSTĚJOV Seriál rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který nese název„NA ROVINU“
a v němž se známých
osobností ptáme na aktuálně žhavá témata, pokračuje dalším dílem. Poté, co
jsme vyzpovídali zástupce
Rady statutárního města
Prostějov, vyslance podnikatelské sféry a osobnost z
kulturní či společenské oblasti přichází na řadu jako
poslední nejen ve čtvrté
rundě, ale i v celém letošním roce vybraný pracovník ze státní správy policie
či justičních orgánů.

PROSTĚJOV Získat v dnešní době
střelnou zbraň není vůbec nic jednoduchého. Žadatelé o zbrojní licenci
jsou podrobeni důsledným zkouškám,
ovšem pečlivou kontrolou procházejí i
současní držitelé zbraní. V souvislosti s
tímto tématem Večerník položil několik otázek Pavlu Spurnému, poručíku
komisaři prostějovské pobočky Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

mouckém kraji se jedná o celkový počet zbraně musí být naprosto bezúhonný a
47 674 kusů zbraní registrovaných pospolehlivý.“
dle zákona o zbraních a střelivu.“
ƔƔ Podzim je v plném proudu
ƔƔ Jakým způsobem probíhají
a váš odbor se každoročně v
kontroly držitelů zbraní vaším odtomto období zaměřuje
borem?
na kontrolu myslivců při
„Kontroly zbraní jsou prováděny v
honech. Co všechno v těchto
rámci kontrol u držitelů zbrojních lipřípadech kontrolujete?
cencí, dále na střeleckých soutěžích,
„V rámci kontroly společných
kulturních akcích, společných myslimysliveckých honů jsou proveckých honech. A samozřejmě rovněž
váděny kontroly zbrojpři samotné registraci zbraně a vydání
ních průkazů účastnového zbrojního průkazu.“
níků honů, dále
EXKLUZIVNÍ
ƔƔ Jak lehké či naopak těžké je získat
kontroly
rozhovor
v dnešní době střelnou zbraň?
„Registrace střelné zbraně prochází velpro Večerník
mi náročným posuzováním budoucího
vlastníka. Osoba, která se chce stát držiMichal
telem zbrojního průkazu, musí splňovat
KADLEC
zákonem stanovená kritéria. Musí mít
ƔƔ Dá se uvést přesně, kolik je mezi místo pobytu hlášeno na území České
Prostějovany zbraní?
republiky, dále musí dosáhnout přede„Nemohu uvést přesný počet zbraní psaného věku, podmínkou je zdravotní
mezi Prostějovany, ale v celém Olo- i odborná způsobilost. A majitel střelné

VHUL¾O
YHéHUQÊNX
průkazů zbraní, zda odpovídají
údaje uvedené v průkazu
se stavem předložené
zbraně a její technický
stav. U držitelů jsou rovněž vykonány orientační vyšetření, zda nejsou
ovlivněni alkoholem nebo jinou
návykovou
látkou.“

PROSTĚJOV Začalo v pondělí, nedokončilo se ani v úterý a
pokračuje ještě tuto středu. Řeč
je o osmadvacátém jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova. Bylo hodně rušné a
padaly při něm i velmi ostré hlášky jednotlivých členů tohoto vrcholného orgánu města. Ovšem
tu a tam se zastupitelé i zasmáli.
To když někdo z nich pronesl nějakou opravdovou perličku. A pár
z nich Večerník opět zachytil pro
své čtenáře.
* „Ať opozice rozbije svá prasátka a
půl miliardy zaplatí sama!“
Josef Augustin (KSČM) sepsul
opoziční zastupitele za jejich nesmyslnou kritiku, že město vkládá do
investic málo peněz. Přitom letošní
stavební investice jsou rekordní v
celé historii Prostějova!
* „Ti, co přijdou po nás, na tom budou hrozně mizerně...“
František Fröml (Změna pro Prostějov) vyslovil obavu, že městská
pokladna bude na podzim příštího
roku prázdná.
* „Ústní dohodu nelze naskenovat,
tudíž je absurdní, abychom vám ji
předložili!“ Primátorka Alena Rašková (ČSSD) opozici vysvětlovala,
že půjčku Miroslava Černoška spolku Prostějov olympijský na zahájení
výstavby Národního centra nelze
doložit...
* „Jste už červenej, takže se do diskuse hlásíte minimálně pošesté!“
Primátorka Alena Rašková už Františka Filouše (nezařazený) nepustila
do diskuse. Stejně dotyčný mlel pořád to samé...
* „Vždycky jsem mluvil mezi prvními, teď jsem se dostal ke slovu po
třech a půl hodině...“
Petr Kousal (KDU-ČSL) si postěžoval, že jiní opoziční zastupitelé ho tak
dlouho nepustili ke slovu.
* „Pojďme si dát dolů na náměstí
svařák a bude po blbé náladě!“
Znovu Petr Kousal (KDU-ČSL),
tentokrát se touto perličkou snažil
uklidnit velmi emotivní diskusi.
* „Jestli vám nebude vadit, že budu
smrkat a chrchlat, tak schůzi znovu
povedu já!“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
se po hodinové odmlce zaviněné
nachlazením opět vrátila do řízení
jednání zastupitelstva.
* „Hokeji vůbec nerozumím, takže
se zdržím hlasování!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
se sám přiznal, že počítat s ním do
diskuse o ledním hokeji v Prostějově
je marné.
* „Pane Kapounku, nekruťte hlavou!“
Primátorka Alena Rašková takto
okřikla Petra Kapounka (Změna pro
Prostějov), který se podivoval nad
návrhem radních vyřešit problém s
pozemky pro firmu Mubea.
* „Je to od vás chlapský přístup, paní
primátorko!“
První ženu města Alenu Raškovou
naopak pochválil opoziční zastupitel
Tomáš Blumenstein (ODS) za to, že
přiznala chybu.
Zaznamenal Michal Kadlec
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Prostějov (red) - Od 1. ledna 2018
vstupují v platnost nové jízdní řády
Městské hromadné dopravy v Prostějově. Na linkách MHD číslo 4 ve směru z hlavního nádraží do Domamyslic
a číslo 5 z Čechůvek k nemocnici
byly provedeny drobné úpravy poloh
jízdních časů některých spojů. Významnější změny nastanou v obsluze průmyslové zóny B. „Tyto změny
byly zapracovány na základě vyhodnocení dotazníku, který byl rozeslán
do všech firem v průmyslové zóně v
dubnu letošního roku. Proto na lince
MHD číslo 9 byly přidány spoje jak
v pracovní dny, tak o víkendech, tak i
o prázdninách,“ vysvětluje Jiří Hloch,
ředitel divize Bus společnosti FTL
Prostějov. Nové jízdní řády MHD v
Prostějově jsou již v prodeji.

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DAR PROSTĚJOVANŮM: LEVNĚJŠÍ

„Lidé ušetří ročně tři až čtyři tisícovky,“ konstatuje šéf Domovní správy Vladimír

PROSTĚJOV Vedení prostějovského magistrátu nemohlo
svým občanům dát hezčí vánoční dárek. Dobrá zpráva totiž putuje do domácností, které odebírají teplo z městských kotelen.
Zálohová cena pro rok 2018 činí 481,55 korun za GJ (gigajoul)
včetně DPH. Proč je tato cena výjimečná? Večerník zjistil, že je v
horizontu posledních tří let nižší o 161 korun za GJ, tedy o více
než pětadvacet procent!

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jak je možné, že Prostějované budou
najednou platit za dodávané teplo o
tolik méně peněz? „Tohoto snížení
se nám podařilo dosáhnout nejen
příznivým vývojem cen plynu, ale
především vybudováním kogeneračních jednotek, což je společná výroba



Stuha jako podìkování





Prostějov (red) - Před Vánoci a mezi
svátky bude provoz prostějovského
magistrátu v určitých dnech omezen.
„Upozorňujeme občany, že pracovní
doba úřadů Magistrátu města Prostějova bude ve dnech dvaadvacátého
a devětadvacátého prosince pouze
do dvanácti hodin,“ uvedla mluvčí
magistrátu Jana Gáborová s tím, že
ve dnech 23., 30. a 31. prosince bude
zcela uzavřeno informační centrum
na zámku.
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musí respektovat i městská hromadná doprava. Náklady společnosti
FTL, jejíž autobusy tak najedou více
kilometrů, se prokazatelně zvyšují,“
ztotožnil se s požadavkem Pavel Smetana (ČSSD), náměstek prostějovské
primátorky pro dopravu. „V radě města jsme rozhodli uhradit společnosti
FTL vícenáklady za tento rok v celkové výši třiceti tisíc korun,“ prozradil.
(mik)

V Anenské     

li různým nesmyslným nabídkám a
zůstali připojeni na centrální zdroje
tepla,“ myslí si náměstek primátorky
Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Večerník samozřejmě zajímalo, kolik
kotelen magistrát skutečně vlastní.
„Máme celkem čtyři centrální a další
lokální, které teplem zásobují bytové
domy v Prostějově. V tuto chvíli ještě
nemám přesná čísla, ale jde řádově i
tisíce domácností,“ uvedl Pospíšil.
Už to bude pět let, kdy i jsme upozorňoval na skutečnosti, že mnozí
Prostějované „utíkají“ k soukromým dodavatelům tepla, kteří
lidem naslibovali mnohem nižší
ceny. Stávaly se také případy, kdy se
hodně bytových družstev rozhodlo
k výstavbě vlastní kotelny. Nyní je
situace přesně opačná.
„Také já si pamatuji na dobu před několika lety, kdy občany našeho města
zlákali různí podnikatelé, kteří nabízeli dodávky tepla ze soukromých kotelen. Bohužel mnoho Prostějovanů
jim tenkrát naletělo a podlehlo jejich
svodům. Jak ale vidíte, nám to vcelku
neublížilo, současný stav z hlediska
ceny tepla tomu nasvědčuje. A musím
říct, že dokonce máme první signály o
tom, že by se některá družstva i společenství vlastníků bytů chtěly nazpět
připojit k centrálním městským zdrojům,“ připomněl náměstek primátorky Pospíšil.
„Chtěl bych tímto zároveň poděkovat
občanům, že nepodlehli mnohdy neseriózním nabídkám různých zájmových skupin, nebo některých firem
pohybujících se na trhu a slibujících
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Do roku 2022 s téměř

Tak tomu bylo i minulý týden. Ovšem
ouha!
„Pan kolega Navrátil mi na začátku
jednání sdělil, že dneska do šesti hodin
večer určitě skončíme, takže vás všechny
zvu na slavnostní večeři,“ upozornila s
úsměvem hned v úvodu pondělní schůze
zastupitele Alena Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějov.
V tu chvíli ovšem nejen Večerník nevěřil, že by jednání zastupitelstva ten
den skončilo, k tomu navíc do osmnácti
hodin. Kdepak, opoziční zastupitelé
zřejmě hlad neměli a tak hlavně díky
jejich obstrukčním diskusím nebylo zastupitelstvo ukončeno nejenom v pondělí, ale dokonce ani druhý den v úterý!
„Tak jsme za večeři stejně jako vloni
ušetřili...,“ komentovala prodloužené
jednání primátorka. Na jednu stranu
smutná, na druhou bezradná... (mik)

PROSTĚJOV Tento problém si radní v Prostějově přehazují jako horký
brambor už hezkou řádku let. Lidem
ve Vrahovicích, konkrétně v místní
části Čechůvky, vadí hluk ze střelnice.
Tu využívají policisté, vojáci, myslivci
i členové střeleckého klubu. Místní si
stěžují na neúměrný hluk ze střelby,
obzvláště během víkendů, kdy má
být podle vyhlášky města dbáno na
klid. Stížnosti se řeší už od roku 1990,
teprve nyní radnice podniká konkrétní kroky.
„Od rady města jsem dostal úkol, abych
se při řešení obrátil na instituce, které se
touto problematikou zabývají. Na základě požadavků města i občanů Vrahovic
jsem tedy zajistil zpracování hlukové
studie, která nám ukáže, zda stížnosti
lidí bydlících zejména v blízkosti střelnice jsou oprávněné či nikoliv. Jakmile
budeme znát výsledky studie, jednak je
okamžitě zveřejníme a jednak samozřejmě rovněž učiníme příslušná opatření,“
sdělil po posledním jednání Rady statu-

PROSTĚJOV Nejen rozpočet na nejbližší kalendářní rok se probíral na
posledním zastupitelstvu, které se bude tento týden uzavírat. Jedním
z jeho bodů byl i Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 až 2022. Jeho
smyslem je prokázat schopnost, že magistrát dostojí svým dosavadním
závazkům, a povinnost jej sestavit vyplývá ze zákona.
Předpokládaná využitelná suma v daném období činí 2,4 miliary korun, která
sestává z provozního salda a předpokládané finanční rezervy na konci letošního
roku. Ta by měla dosáhnout 165 miliónů korun. Součástí kalkulací, které vypracovala společnost Luďka Tesaře CITYFINANCE, je investiční úvěrový rámec do
stropu bezpečného zadlužení do výše 1,1 miliardy korun.
Dokladem dosavadních zdravých financí je závěr, že peníze městu v cestě
rozvoje stát rozhodně nebudou. Občana to může jen těšit, o to větší pozor si
ale bude muset dávat zastupitelstvo, aby příliš nepodlehlo rozhazovačným rozmarům. „Stav a vývoj financí budou vždy záviset především na stavu příjmů daných
vnější ekonomikou, počtu obyvatel, a hlavně na politice samosprávy na straně výdajů,“ píše se v závěru materiálu.
(tok)

mu pětatřicetiletému muži. Po střetu s
vozidlem chodec upadl na komunikaci, kde zůstal ležet,“ popsal nešťastný
okamžik tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov František Kořínek s tím, že při nehodě muž
utrpěl zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě
na majetku nedošlo. „Alkohol u obou
účastníků policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

Michal KADLEC

Večerník se Ivana Čecha dotazoval na dvě
zásadní věci. Jak mohl ponechat byt v tak
zoufalém stavu? A zda bude ochoten uhradit náklady na jeho opravu a úklid? Jeho
reakce však tak trochu postrádá smysl...
„Pokud se mám vyjádřit ke štvavému článku, tak nemám jakýkoliv smluvní vztah
ohledně zrušené bytové jednotky v kině
Metro 70. Byť jsem na tuto situaci poukazoval, platil jsem plný nájem na účet kina.
V bytě zůstala celá řada spotřebičů jako
myčka, sporák či digestoř, které byly mým
majetkem. Jak je zřejmé z činů slečny ředitelky, byt tam obnoven nebude a bude tam
staveniště. A jako takové jsem ho předal,“
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tárního města Prostějova její uvolněný
člen Jaroslav Šlambor (KSČM).
Cvičná střelba na střelnici lidem
vadí hlavně v sobotu a v neděli, kdy
je stanovena doba klidu. „Navíc při
určitých klimatických podmínkách je
hluk ze střelby ještě intenzivnější. Může
jít ale také o subjektivní pocity občanů,

% +# = !   %
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kterým střelnice prostě vadí. To už víme
hodně dlouho, protože první stížnosti
jsou už přes dvacet let staré. Někteří lidé
prostě berou místní střelnici jako velmi
rušivý element,“ dodal Šlambor.
Nejenom podle něj zde ale existuje
dost zásadní problém. „Ten tkví v majetkoprávních záležitostech. Pozemek

odpověděl Ivan Čech na první otázku. O
vzniklých nákladech pak údajně nic neví.
„Nikdo ze jmenovaných mě neoslovil. Spíše mě zaráží podivný únik fotografií i z dob
před stěhováním,“ uvedl Čech. Ani slovo
o tom, proč zanechal prostory v takovém
stavu...
Ještě před pondělním jednáním zastupitelstva volal na redakční telefon opoziční
zastupitel Jan Navrátil, později nás kontaktoval elektronickou poštou. „Vůbec se mi
nelíbí, že se ve Večerníku rozpatlávají podle mě soukromé věci. Je to pod úroveň,“
kritizoval. Omyl pane zastupiteli! „Ve Večerníku jsme pouze poukázali, jak někteří
spoluobčané nakládají s městským majetkem. Nic víc, nic míň. Jinak soukromí pana

Čecha ctíme, nikdo ho nesleduje a je jeho
věcí, kdy chodí spát a kdy vstává. Avšak
pokud někdo umí kritizovat, měl by umět
také kritiku přijmout a postavit se k tomu
jako chlap. To bych čekal i od vás, jakožto
zastánce ctění zákonů a slušného chování.
V tomto případě nedošlo ani k jednomu.
Mrzí mě, že zrovna vy neměříte stejným
metrem a rozlišujete, kdo je zrovna ´načapán´ při svém pochybení,“ odpověděl Janu
Navrátilovi šéfredaktor Večerníku Petr
Kozák.
Jak Večerník ještě zjistil, vedení kina
Metro i magistrátu chtějí nepořádek
a škody ponechané v bytě po Ivanu
Čechovi řešit, čeká se jen na stanovení
finanční škody.

PROSTĚJOV Ve dnech 27. a 28. listopadu se studenti ze sportovního gymnázia Jiřího Wolkera zúčastnili mistrovství republiky středních škol v basketbalu
3x3, které se konalo v Jindřichově Hradci. Tato disciplína, která se stane poprvé olympijskou v roce 2020
v Tokiu, je stále populárnější, o čemž svědčí účast
celkem osmadvaceti středoškolských týmů.
V takto nabité konkurenci se prostějovští studenti GJW
prezentovali vynikajícími výkony, když nejdříve v základní skupině jasně přehráli týmy z Havlíčkova Brodu
a Sokolova a do vyřazovacích bojů postoupili z prvního
místa. V play-off si pak hladce poradili s týmem z Kyjova
a dostali se mezi kvarteto nejlepších. Finálovou čtveřici
tvořily kromě sportovního gymnázia GJW střední školy z vyhlášených basketbalových měst Brna, Pardubic
a Nymburka.
„V semifinále jsme se utkali s týmem z Brna a po jasném výsledku postoupili do finále, kde nás, po vítězství
nad Pardubicemi, čekal obhájce titulu z Nymburka.
Samotný zápas o prvenství začal z naší strany úspěšně
a od začátku až do jeho konce jsme jej kontrolovali.
I přes závěrečný nápor se nám podařilo zvítězit a získat
tak titul mistra republiky středních škol v roce 2017,“
usmíval se po návratu Tomáš Kolařík, spokojený třídní
učitel O7B.
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PROSTĚJOV Obrovskou odezvu
měla reportáž Večerníku z minulého čísla, kdy jsme zveřejnili
fotografie interiéru bytu v kině
Metro 70 poté, co jej opustil bývalý vedoucí Ivan Čech. Neuvěřitelný nepořádek i poškozené
zařízení vzbudily ohlasy nejen na
veřejnosti, celou záležitost živě
probírali i prostějovští zastupitelé
na pondělním jednání. Otec známého mladého aktivisty Jakuba
Čecha na dotazy Večerníku zareagoval až po uzávěrce minulého
vydání, jeho odpovědi přišly do
redakční pošty v pondělí 11. prosince.

 "#$%

Zájemcům škola nabízí tři studijní
obory. Dvě třídy v každém ročníku
tvoří Gymnázium osmileté - English
for the Future, kde je cílem výuky naučit studenty vnímat angličtinu jako
běžný dorozumívací jazyk i v oblasti
odborné terminologie, a proto jsou zde
některé předměty vyučovány tzv. kombinovanou formou, tedy česky a anglicky. Jednu třídu každoročně naplní
Gymnázium čtyřleté - všeobecné.
To představuje klasický čtyřletý obor,
od druhého ročníku si studenti volí semináře, které je nejlépe připraví na následné studium na vybraných vysokých
školách. A v neposlední řadě je na GJW
možno studovat Gymnázium čtyřleté
- se sportovní přípravou, tedy obor
určený pro talentované sportovce ze
všech regionů ČR.
Den otevřených dveří se i letos těšil
velkému zájmu veřejnosti a přilákal
spoustu návštěvníků i zájemců o studium.
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PROSTĚJOV Zřejmě ho přehlédla, ale to ji neomlouvá. Řidička
Octavie minulou středu doslova
sestřelila na přechodu pro chodce
v Anenské ulici muže přecházejícího na druhou stranu komunikace.
Zraněného chodce převezla sanitka
okamžitě do nemocnice.
„Ve středu třináctého prosince krátce
po sedmé hodině došlo k dopravní
nehodě osobního automobilu s chodcem. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že sedmatřicetiletá řidička Škody
Octavia z dosud přesně nezjištěných
příčin nedala v Anenské ulici přednost
po přechodu pro chodce přecházející-

 # & 

Atraktivní experimenty v chemii a fyzice, kvízy v biologii a jazycích, konverzace v angličtině, drátování a odlévání svíček ve výtvarné výchově, 3D tisk
v informatice, prohlídka historické budovy školy, povídání s učiteli, soutěže,
prezentace. To všechno a mnoho dalšího si ve středu 6. prosince 2017 mohli naplno užít návštěvníci tradičního Dne otevřených dveří na Gymnáziu
Jiřího Wolkera. Na nejstarší prostějovské gymnázium zavítala řada jeho bývalých studentů, návštěvníků z řad široké veřejnosti, ale především zájemců o studium na škole, která svou tradicí sahá hluboko do historie regionu
a prostřednictvím úspěchů svých mnohých absolventů i daleko za něj.

půltřetí miliardou
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PROSTĚJOV Dlouhá léta to bývalo
dobrým zvykem. Vždy v pondělí po
posledním jednání prostějovského
zastupitelstva připravilo vedení města pro všechny komunální politiky
slavnostní večeři v Národním domě.

FTL chce peníze
kvůli objížďkám

PROSTĚJOV Dopravní společnost
FTL, která v Prostějově provozuje
městskou hromadnou dopravu,
zažádala po magistrátu proplacení
vícenákladů za objízdné trasy sídliště Šárka, které se rekonstruuje. A
desítky tisíc korun dostane!
„Jak všichni víme, už druhým rokem
probíhá rekonstrukce našeho nejstaršího sídliště Šárka. S tím samozřejmě
souvisí některé objízdné trasy, které

elektřiny a tepla na čtyřech největších
kotelnách, které garantují příznivé
ceny i do budoucna,“ objasňuje Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
v Prostějově. Jak vzápětí pro Večerník
vypočítal, konkrétní úspora na jednu
bytovou jednotku oproti roku 2015
se tak bude pohybovat v řádech tří až
čtyř tisíc korun!
Zlevněné teplo pro prostějovské
domácnosti pochopitelně kvitují
s povděkem i na magistrátu. „Pozitivních zpráv není nikdy dost! Snížení
ceny tepla je opravdu nádherný dárek
k Vánocům pro všechny, kteří odola-
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Prostějov (mik) - Hned na začátku
pondělního jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova došlo ke slavnostní události. Veteráni
Policie České republiky Olomouckého kraje předali městu Prostějovu
pamětní stuhu. „Děkujeme tímto za
finanční příspěvek na vytvoření praporu pro naše veterány,“ řekli všem
zastupitelům Jan Borek a Petr Skřivánek.

Jen do dvanácti!
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Drobné zmìny v MHD

prezentace
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Turnaj byl zároveň kvalifikačním turnajem na mistrovství světa středních škol v basketbalu 3x3 pořádaném
v Srbsku kam postoupily pouze vítězné týmy. Díky vítězství se tedy výběr studentů sportovního gymnázia Jiřího Wolkera ve složení Štěpán Borovka, Adam Klepač,
Erik Klepač a Juraj Páleník probojoval na mistrovství
světa středních škol ISF do srbského Bělehradu! Dalšího
úspěchu navíc dosáhl Juraj Páleník, který se stal vítězem
dovednostní soutěže ve střelbě trestných hodů.
„Všem studentům velmi gratuluji, děkuji za vynikající reprezentaci školy a přeji další úspěchy ať už sportovní, či
studijní,“ vzkázal Kolařík.
(red)
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„Jsem studentkou čtvrtého ročníku
oboru multimediální tvorba na Střední škole designu a módy v Prostějově
(SŠDAM) a získala jsem příležitost
zúčastnit se měsíční stáže ve Finsku ve
městě Espoo. Střední umělecká škola, kterou jsem v listopadu a prosinci
pravidelně navštěvovala společně se
studentkou Markétou Kousalovou ze
třetího ročníku téhož oboru, se nazývá OMNIA. Tato střední škola nabízí
řadu oborů jako například design
oděvu, multimediální tvorba, ale třeba i řezbářství. Osobně jsem se mohla
podílet a získávat zkušenosti z oboru multimédií. Během doby strávené
v Omnii jsem si vyzkoušela například
fotografování divadelní zkoušky pro
místní noviny, natáčení reklamního
materiálu pro autosalon či fotografování hokejového zápasu. Všemi pracemi mě provázel Thomas Mattsson,
učitel působící v Omnii, který mě vždy
se vším řádně seznámil a pomáhal. Mé
očekávání a nadšení z tohoto pobytu
před odjezdem se nedá srovnat s nadšením, se kterým jsem se vrátila zpět.
Jsem neskonale šťastná, že jsem dostala příležitost a mohla tak poznat všechny, kteří pracují a studují v Omnii. Byla
to radost s nimi trávit čas, a to zároveň
v krásném a klidném prostředí.“
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MAIER CZ NABÍZÍ ZAMĚSTNANCŮM I DOPRAVU
Spoleènost aktuálnì hledá
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Prostějovská továrna společnosti MAIER CZ
působí v prostějovské průmyslové zóně již jedenáct let. Otevřena byla v roce 2006 jako jedna
z poboček španělského koncernu MAIER Group.
Místní podnik se zaměřuje především na lisování, lakování a chromování interiérových i exteriérových komponentů do osobních aut. Díky soustavnému rozšiřování výroby přináší společnost
Maier CZ prostějovskému regionu neustále nové
pracovní příležitosti nejenom pro technické profese. A co je pro zaměstnance této firmy nejpodstatnější, od letošního roku její vedení nabízí navýšení mezd a nový systém benefitů! V rámci seriálu „Představujeme firmy v průmyslové zóně“
obstarala právě druhá návštěva této společnosti
poslední díl letošního roku.
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aneb jsme
s vámi
u toho...

region

11 2018

autobusy společnosti Konečný
z Vrbátek a také Vojtila trans, které však přejdou jinam.
Odpovědnost za tvorbu jízdních řádů
od nového roku zcela převzal Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (Kidsok).
Na jeho webových stránkách nové
rozpisy najdete. Jakékoliv připomínky k nim by lidé měli směřovat přímo
na Krajský úřad Olomouckého kraje,
jejich tvorba už není v rukou jednotlivých autodopravců.

Veselý vánoní veírek dostal mrazivou
teku. Po jeho ranním konci našli ve koví
mrtvého muže. 2x iIustraní foto: internet

maly nás zejména příčiny úmrtí.
„Ani z prvotního ohledání zemřelého, ani z průběžného šetření
nebyly zjištěny skutečnosti, které
by nasvědčovaly cizímu zavinění.
K přesnému určení příčiny úmrtí
byla nařízena pitva, jejíž výsledky
v této chvíli nemáme k dispozici.
V dané věci probíhá šetření a policisté veškeré okolnosti a souvislosti úmrtí zjišťují,“ zareagovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mls)

Píští Ve erník
vyjde až
2. ledna 2018.
Pøejeme všem
krásné svátky vánoèní
a veselý vstup
do nového roku!

V Plumlovì
už schválili rozpoèet
Plumlov (mls) - Plumlovští jen
málokdy stihli schválit rozpočet
před koncem kalendářního roku.
Letos se to podařilo. Ve městě by
příští rok měli hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Na straně celkových příjmů i výdajů najdete číslici 38 295 000 korun. Minimálně
půl milionu korun by z nich mělo
jít do oprav silnic.

V Nìmèicích
poèítají se schodkem
Němčice nad Hanou (mls) Schodkový rozpočet schválili uplynulý čtvrtek zastupitelé v Němčicích nad Hanou. Na straně příjmů
počítají s 58 miliony korun, výdaje
by měly činit zhruba 92 milionů
korun. „Rozdíl bude financován
z našich rezerv,“ prozradila starostka Ivana Dvořáková.
Němčice na příští rok počítají
s nákladnou opravou školy za 80
milionů korun, podstatnou část
prostředků na tuto investici chtějí
získat z dotací. K dalším projektům patří například pokračování
v rekonstrukci hřbitova, vytvoření
naučné stezky a vysazení Masarykovy lípy či protipovodňové hlásiče spojené s rekonstrukcí místního
rozhlasu.

Prostějovsko (mls) - Bez kaplí,
křížů a soch bychom si naši krásnou
hanáckou krajinu nedokázali vůbec
představit. Tyto stavby už srostly se
svým okolí a často je ani nevnímáme. Snímky křížů doplněné o jejich
krátkou charakteristiku mapuje kniha Řeč i mlčení křížů autorů Miloše
Mlčocha a Karla Kavičky. Autoři
v ní zachytili nespočet křížů v obcích Mikroregionu Prostějov - venkov konkrétně pak jde o památky
z Bedihoště, Biskupic, Čehovic, Čelčic, Hrubčic, Klenovic, Klopotovic,
Kralic, Skalky, Vrbátek a Výšovic.
Například jen v okolí Hrubčic objevili hned sedmero těchto drobných
sakrálních staveb. Předmluvu do
knihy napsal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.

Nová kniha mapuje
køíže v regionu

RYCHLÝ
FTL NA SEVERU KONČÍ, PŘIJÍŽDÍ NADNÁRODNÍ ARRIVA VEER
NÍK
zjistili jsme

nového roku s nimi zcela končíme,
a to jak na Prostějovsku, tak i na Olomoucku. Celkem se to týká dvanácti
autobusů a patnácti lidí. Ze začátku
mě to mrzelo, ale když vidím, jakým
směrem se ubírají podmínky pro
autodopravce, pak mi to zas tak líto
není... V budoucnu se zaměříme už
jen na zájezdy,“ okomentoval danou
situaci jednatel společnosti Jaroslav
Studený, který od letošního roku
působí jako starosta Držovic. Z regionálních silnic zmizí i linkové

Bílo-fialové autobusy FTL nahradí v podstatné ásti prostjovského regionu tyrkysové vozy spolenosti Arriva.

částí koncernu Deutsche Bahn, její
vozový park v České republice čítá
kolem dvou tisíc autobusů. „Zhruba
dvacítka našich řidičů dostala nabídku od Arrivy, kam zřejmě přejdou.
Deset jiných budeme muset přijmout
kvůli našemu působení na Němčicku,“ potvrdil Jiří Hloch, ředitel divize
FTL-BUS.
Naprosto zásadní dopad změny
měly na autodopravu Jaroslava Studeného z Držovic. „S linkovými autobusy jsme začali v roce 1995. Od

Foto: internet

Linkové autobusy zcela ruší doprava Jaroslava Studeného z Držovic

konkrétně na severozápad a jihovýchod. Dělicí linii mezi oběma
územími tvoří myšlená spojnice
obcí Olšany u Prostějova, Prostějov a Myslejovice.
Nejvýrazněji se celá záležitost dotkne
společnosti FTL, která je nástupcem
ČSAD zajišťující autobusovou dopravu už od roku 1952. Autobusy FTL,
které brázdily místní silnice poprvé
v roce 1993, budou nově jezdit pouze na jih od Prostějova, sever regionu
včetně celého Konicka budou již obhospodařovat výhradně vozy Arriva.
Tato nadnárodní společnost je sou-

PROSTĚJOVSKO Velká autobusová revoluce je tu! Nejen
na odlišné jízdní řády, ale i nové autobusy si budou muset od začátku nového roku zvykat cestující z Prostějovska.
Nejvýraznější změnou bude konec tradičního autodopravce FTL v obcích na sever od Prostějova. Změny se dotknou i menších dopravců, například linkové busy Jaroslava
Studeného z Držovic ze silnic zcela zmizí. Důvodem rozsáhlých
změn mají být lepší návaznost i efektivita jednotlivých spojů,
na které finančně přispívá Olomoucký kraj.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jak už Večerník informoval v minulém vydání, od začátku nového roku
dojde k rozsáhlým změnám v autobusové dopravě v Olomouckém kraji.
Tu budou nově zajišťovat dopravci,
kteří vzešli z výběrových řízení vypsaných hejtmanstvím. Prostějovsko
bylo rozděleno na dvě části, a to

Kubeša

křoví někde v areálu Sigmy. Povídá se, že odešel bez zimní bundy. Pravděpodobně zemřel na
podchlazení, takže kdyby tu bundu měl, třeba by mu to zachránilo
život,“ prozradil Večerníku jeden

EXKLUZIVNĚ

EX

rozbil si někde hlavu tak, že mu
z ní tekla krev. Z kulturáku ho
měli vyhodit po skončení večírku asi o půlnoci. Ráno ho našli ve

Tradiční akce
olšanské firmy měla
tragickou dohru

OLŠANY U PROSTĚJOVA Takový konec vánočního večírku
nikdo nečekal. Předminulou
sobotu 9. prosince bylo po zaměstnanci nejmenované olšanské firmy Tomáši B. vyhlášeno
pátrání. Zanedlouho však bohužel skončilo. A to tím nejhorším
možným způsobem. Bezvládné
tělo šestatřicetiletého muže bylo
nalezeno v rodném Lutíně. Na záchranu už bylo pozdě. Okolnosti
jeho smrti v současnosti prověřuje Policie ČR.
Vánoční večírek nejmenované
společnosti z Olšan u Prostějova se konal v kulturním domě
v sousedním Lutíně. Dle očitých
svědků to Tomáš B. mírně řečeno
přehnal s alkoholem. „Odcházel
jsem asi hodinu po půlnoci a viděl ho, jak se plazí po schodech.
Byl úplně namol. Co jsem slyšel,
ze spolupracovníků zemřelého,
který si nepřál být jmenován.
Případ úmrtí šestatřicetiletého
mladého muže v současnosti vyšetřuje policie, na kterou se Večerník obrátil s četnými dotazy. Zají-

vysoudil SMRT PO VÁNONÍM VEÍRKU!

1,3 milionu

korun

NĚMČICE NAD HANOU Kauza
Kubeša je u konce. Zastupitelstvo
v Němčicích nad Hanou téměř
jednohlasně schválilo dohodu
o narovnání soudního sporu mezi
městem a bývalým provozovatelem čističky odpadních vod.
Na základě tohoto rozhodnutí bude
Jaroslavu Kubešovi z městské kasy
vyplaceno 1,3 milionu korun. Město se tím vykoupí z letitého sporu,
jehož kořeny sahají až do roku 2001,
kdy provozovateli ČOV vypovědělo smlouvu. Kubeša posléze podal
žalobu a soudní spory se táhly až
do současnosti. Někteří zastupitelé
v této věci navrhovali podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Tento krok však zatím nebyl
schválen.
(mls)

Stražisko Benýškovu nabídku nepijalo

EXKLUZIVNĚ

Richard Benýšek spolen se zámkem v Pemyslovicích získal adu lesních i dalších pozemk. Patí k nim i kopec pod kostelem a hbitovem ve
Stražisku, na kterém se nachází kížová cesta. Foto: archiv Veerníku

zcela v rozporu s povinností obce
řádně se starat o svěřený majetek,“
upozornil jeden ze zastupitelů obce
Stražisko Pavel Kolík, který se stal
iniciátorem petice nesouhlasící
s plánovanou směnou. „Pokud by
se uvažovalo o koupi, tak cena jeden
milion korun je více než dostatečná
a není nutno dávat darem ještě obecní pozemky,“ tvrdí Kolík, jehož petici
podepsalo více jak 120 občanů obce.
Tato iniciativa vedla k tomu, že vedení
obce od zamýšlené směny ustoupilo.
To se však neobešlo bez následků.
„Obec měla rozjednané odkupy pozemků pro výstavbu plánované cyklostezky. Všechny se podařilo vykoupit
za jednotnou cenu, pouze jeden z nich

od původní majitelky získal Richard
Benýšek, který nás přeplatil. Celý projekt, na který má obec již přislíbenu
dotaci, je kvůli tomu vážně ohrožen,“
upozornil na ´náhodu´Pavel Kolík.
Richard Benýšek ve svém vyjádření
pro projektantku stavby už odmítl
bezplatně poskytnout část koupeného pozemku k výstavbě cyklostezky. Přesto dle svých slov nehodlá
projektu bránit. „Pokud vše nebude
vyřešeno komplexní směnou pozemků, jsme připraveni jednat o nájmu pozemku k umístění stavby,“
uvedl Benýšek, jehož podrobné vyjádření k danému tématu najdete
v exkluzivním rozhovoru, který si
můžete přečíst na straně 13.

ROZHOØELA SE VÁLKA?
Podnikatel obratem koupil pozemek
důležitý pro výstavbu cyklostezky

STRAŽISKO Známý podnikatel se na zasedání obecního úřadu měl
a majitel Běleckého mlýna Richard nejprve vyjádřit, že pozemky mění
Benýšek plánoval, že s obcí Stražis- v poměru 1:10. Vzhledem k tomu, že
ko vymění své pozemky. Jednalo se obec jich tolik nemá, přišel s dalším náo parcely kolem místního kostela vrhem. Ovšem i ten považuje většina
a hřbitova, za které chtěl dvou a půl- občanů Stražiska za nevýhodný.
násobek jiných pozemků a doplatek „Dle výpočtu pro orientační směrjeden milion korun. Proti tomuto ná- nou hodnotu pozemku, který pouvrhu vznikla petice, kterou podepsalo žívá finanční správa, činí cena v dané
120 občanů obce. A začaly se dít věci... lokalitě za zhruba sedmnáct tisíc
metrů čtverečných 680 tisíc korun.
Martin ZAORAL
Záměr zaplatit celkem jeden milion
Obec Stražisko požádala Richarda Be- korun a ještě dát náhradou dvou
nýška o výměnu pozemků. Podnikatel a půlnásobek obecních pozemků je

ERNÁ
KRONIKA
Do stodoly pro
veterány
V době od 15. listopadu do 10.
prosince se dosud nezjištěný pachatel za použití násilí vloupal do
stodoly v obci na Němčicku, ze
které odcizil mimo jiné i historický motocykl typu Jawa 500 z roku
1954, dále šest hlav k motorům
značek Audi, Jaguár a Jawa a přední značku k motocyklu Triumph
Spitfire. Celková výše způsobené
hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na více než 330 tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Sebral i vodku
ze Slovenska
V době od 2. do 9. prosince se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do rekreační chaty u Ptení.
Za použití násilí vnikl do přístavku chaty v katastru místní
části Ptenský Dvorek. Z přístavku odcizil pánské horské jízdní
kolo značky Author a otevřenou
půllitrovou láhev vodky z Liptovského Mikuláše. Vzniklou škodu
majitel objektu vyčíslil na 6 000
korun na odcizených věcech a na
500 korun na poškození objektu.
Pokud se zloděje podaří policistům dopadnout, hrozí mu až dva
roky vězení.

Zloděj očesal dům
V blíže nezjištěné době od 27.
listopadu do 14. prosince se dosud nezjištěný pachatel vloupal
do v současnosti neobydleného
a rekonstruovaného rodinného
domu v obci na Němčicku. Pachatel za použití násilí překonal
vrata do průjezdu domu a odtud se již mohl volně pohybovat
po celém objektu. Toho využil
k odcizení šestnácti kusů měděných trubek různých délek,
nového plynového kotle, krabice instalatérského materiálu,
dětského motorového motocyklu žluté barvy, vrtačky značky
Bosch a úhlové brusky nezjištěné
značky. Celkem byla způsobená
škoda vyčíslena na třiašedesát
tisíc korun. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
jednání za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

Deska za 200 tisíc
je fuč
V době od 28. do 30. listopadu
odcizil dosud nezjištěný pachatel
z prostoru podloubí pod průčelím kostela v obci na Němčicku
jednu ze dvou na fasádě umístěných pamětních desek. Deska
o rozměrech 80 krát 130 centimetrů byla vyrobena v roce 1949
z dosud nezjištěného materiálu.
Její hodnota je předběžně odhadována na řádově desítky až stovky tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto jednání hrozí
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.

Odcizený notebook
Krádež notebooku oznámil na policii čtyřicetiletý muž. Neznámý
pachatel měl notebook značky HP
odcizit v úterý 12. prosince z prodejny na Prostějovsku. Nezjištěným způsobem překonal mechanický zámek zajišťující vystavené
zboží. Krádeží vznikla škoda ve
výši 8 500 korun.

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Brodek

aneb jsme
s vámi u toho...

koupil nejkrásnjší

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

OHOSTROJ
V KONICI OPT SKLIDIL POTLESK
Vánoční trhy na náměstí jsou zejména o punči, setkávání a „ohni ve hvězdách“
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
KONICE Neviděli jste už řadu měsíců či dokonce let některého ze svých známých? Pak se určitě vyplatí vyrazit do
Konice na Vánoční trhy. Je dosti pravděpodobné, že jej na
ztemnělém náměstí mezi tisíci přítomných dříve či později konečně objevíte. Na tuto akci totiž míří snad všichni
nejen z Konice, ale i ze širokého okolí. Nejinak tomu bylo
i uplynulou sobotu. Večerník mezi návštěvníky nemohl,
stejně jako v minulých letech, chybět.

F o too r e poo r táá ž
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Bez pořádného ohňostroje by Ježíšek
na Konicku už ani nevěděl, že se blíží
Vánoce... Zdejší čtvrthodinová ohňová show v režii osvědčených Flame in
stars je mezi lidmi skutečně vyhlášená.
A rozhodně nezklamala ani letos. Zatímco předchozí vystoupení velmi solidní kapely České srdce zcela zaplněné
náměstí bralo spíše jen jako příjemnou
kulisu k povídání, popíjení, pojídání
a pokukování po stáncích, ohňostroj už
všichni sledovali více než pozorně. Po
jeho skončení se i tentokrát ozval spontánní potlesk tisíců rukou.
„Je to vždycky super. Přišlo mi, že
letos těch dělobuchů bylo snad ješ-
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onicii...

tě víc než obvykle, mnohokrát zcela
zaplnily celou oblohu. Na druhou
stranu jsem tentokrát ze svého tradičního místa moc neslyšel hudbu,“
svěřil se Večerníku s pocity bezprostředně po rozprsknutí poslední
světlice jeden z diváků, který si kromě ohňostroje pochvaloval i fakt,
že letos nemrzlo tak, jako v mnoha
z předchozích ročníků.
Vánoční trhy však nejsou pouze
o ohňostroji. Na pódiu se kromě
Českého srdce představily také pěvecký sbor ZUŠ Konice, zpěvačky
Pavla Aschenbrennerová a Gabriela
V. G či kapela Na ostro. Po ohňo3x foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Na Konicku se ztratil muž!

Pohřešovaného

KONICE Dva dny se policisté
sháněli po mladém muži z Konicka, jehož zmizení nahlásil otec.
Po pohřešovaném bylo okamžitě
vyhlášeno celostátní pátrání. Jaké
ale bylo překvapení, když se chlapík v nočních hodinách vrátil sám
domů. Problém byl v tom, že otec
jeho návrat policistům nenahlásil
FOTOGALERIE
a ti tak pátrali ještě dalších čtyřiaklikni na
dvacet hodin...
www.vecernikpv.cz
„V sobotu devátého prosince ve veProslulý oh^ostroj v Konici míí ze stechy „Hvzdy“ na konickém námstí až ke sku- černích hodinách přijali policisté na
teným hvzdám.
Foto: Martin Zaoral obvodním oddělení v Konici oznástroji přišla na řadu i Absolute Bon sud stál na pozemku za nádražím,“ mení o pohřešování osmadvacetiJovi revival vedená legendou regi- prohlásil z pódia moderátor celého
onálních muzikantů Víťou Křiván- dne Petr Polák, jehož tatínek Miloš
kem. Vše uzavřela nadějná konická je jedním ze dvou hlavních ohňostrůjců. Na pódium tentokrát dorazil
kapela Neopets.
Letošní novinkou, o kterou byl i nejmladší z rodinného klanu.
značný zájem, se stala Zvonička „Přeji vám hezké Vánoce a ať se KONICE Štědrého dne se ve zdraví
splněných přání, kterou dodalo máte rádi,“ popřál z pódia Teo Polák. nedočká! Opilý mladý řidič uplyMuzeum řemesel Konicka. „Kro- Ostatně podobné přání krátce před nulou sobotu hrozivě havaroval
mě muzea bych chtěl poděkovat ním vyslovil i starosta Konice Fran- na silnici mezi Konicí a Nectavou,
také Vlastě Burgetové, která nám tišek Novák, který navíc poděkoval když vyjel ze silnice a převrátil auto
věnovala vánoční strom, jenž do- i četným sponzorům celé akce.
na střechu. Zraněný mladík před
převozem do nemocnice policistům „nadýchal“...

U Ptení boural opilý, bez STK i řidičáku
PTENÍ Předminulou sobotu 9.
prosince ve dvacet hodin došlo na
silnici mezi Ptením a Ptenským
Dvorkem k havárii osobního automobilu značky Fiat. Nehodu telefonicky oznámila policistům náhodná svědkyně, která uvedla, že řidič
z místa odchází směrem k Ptení, ale
„zvláštně se motá“. Policisté záhy
přišli na to, že je nejenom opilý, ale
vůbec ani nevlastní řidičák a jeho
auto navíc na silnici nemělo co pohledávat...
„Policisté při příjezdu nedaleko od
místa havárie zajistili sedmačtyřicetiletého muže, který se při následném
výslechu k řízení vozidla přiznal.
Dalším šetřením již na místě havárie
zjistili, že šofér vozidla zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze

vozovky. Následkem toho auto dostalo smyk a vyjelo vlevo mimo komunikaci. Tam narazilo do vyvýšeného
silničního příkopu. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun,“ popsal havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Nemilé, ale předpokládané překvapení čekalo na policisty ve chvíli, kdy
řidiči dali dýchnout. Provedenou dechovou zkouškou změřili hodnotu
1,25 promile alkoholu v dechu. „Muž
s naměřenou hodnotou souhlasil, ale
podrobit se odbornému lékařskému
vyšetření odmítl. K požití alkoholu
před jízdou uvedl, že od deseti do

čtrnácti hodin téhož dne vypil dva
půllitry jedenáctistupňového piva a tři
velké odlivky rumu. Dalším šetřením
policisté zjistili, že není držitelem řádného řidičského oprávnění. Vozidlo
navíc nemělo platnou STK a platnost
zákonného pojištění je předmětem
dalšího šetření,“ vypočítal hříchy řidiče-neřidiče mluvčí prostějovské
policie.
Pro své jednání je teď uvedený chlapík
podezřelý z několika přestupků podle
zákona o silničním provozu a také z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Podezření na tyto přestupky bude
řešit příslušný správní orgán. Za uvedený přečin podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky,“ uzavřel František Kořínek.
(mik)

Auto rozbil o strom,
te( se po nm pátrá

SELOUTKY Předminulou neděli
10. prosince v dosud přesně nezjištěné době od půlnoci do 5:20
hodin ráno došlo na komunikaci
mezi obcemi Seloutky a Domamyslice k havárii osobního automobilu typu Škoda Felicia. Řidič naboural do stromu a zmizel. Doteď
policie nezná jeho totožnost!
„Dosud neznámý řidič z nezjištěných
příčin nezvládl řízení a vyjel vlevo
mimo komunikaci. V travnatém příkopu poté čelně narazil do vzrostlého
listnatého stromu. Po havárii z místa
odešel a vozidlo zde ponechal. Policisté prohledali okolí místa havárie,
ale řidiče ani jiné osoby z automobilu
nenalezli. Zranění osob ani ovlivnění
šoféra zakázanými látkami nebylo
z důvodu jeho nepřítomnosti na místě zjištěno. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na

Nabouranou škodovku nechal zatím neznámý muž v píkop a z místa nehody utekl.
Foto: Policie R

patnáct tisíc korun. Příčiny, okolnos- Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ti, míra zavinění havárie i totožnost ředitelství Policie Olomouckého
řidiče vozidla jsou nadále předmě- kraje pro Územní odbor Prostějov.
tem šetření,“ informoval František
(mik)

Šofér tohoto auta, který snad porušil všechny pedpisy, mže být odsouzen až na ti
roky kriminálu.
Foto: Policie R

idika obrátila auto na stechu
SMRŽICE Hrůzostrašná nehoda
si naštěstí nevybrala žádnou smutnou daň. Ba co víc, řidička vystoupila z terénního vozidla naprosto v pořádku! Protože však při
jízdě byla neopatrná, dostala od
policistů pokutu.
„Ve čtvrtek čtrnáctého prosince krátce
po dvacáté hodině došlo na komunikaci mezi Smržicemi a Čelechovicemi na
Hané k havárii osobního automobilu
značky Land Rover, kdy pětatřicetiletá
řidička při průjezdu pravotočivou
zatáčkou nezvládla řízení a sjela vlevo
mimo komunikaci. Tam se vozidlo

d'm v centru

našla policie doma...
letého muže. Oznámení podal otec
pohřešovaného, který policistům
sdělil, že syna naposledy viděl v místě společného přechodného bydliště
v obci na Konicku, a to předchozího
dne v podvečerních hodinách. Poté
měl pohřešovaný odjet do Prostějova a už se nevrátit,“ osvětlil událost
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Okamžitě vyhlášené pátrání slavilo
úspěch po dvou dnech. „Pohřešovaného policisté ´vypátrali´ v pondělí

jedenáctého prosince ráno v místě
bydliště při kontrole v rámci pátrání.
Muž se domů vrátil během předchozí noci, ale oznamovatel o této skutečnosti již policisty neinformoval.
Při podání vysvětlení uvedl, že byl
na návštěvě u známých v Prostějově.
Dostupný na svém telefonním čísle
nebyl, protože svůj mobilní telefon
ztratil. Když dále uvedl, že se během
pohřešování nestal obětí žádného
protiprávního jednání, celostátní pátrání policisté odvolali a věc
ukončili,“ popsal celkem zbytečnou
práci policistů jejich mluvčí. (mik)

Opilec za volantem pevrátil auto

Stánky na námstí nabízely tradiní sortiment. Pevládal Muzeum emesel Konicka poprvé pipravilo Zvoniku Nedlouho po pl šesté se oi všech pítomných obrátily
pun, u nhož se tak dobe povídalo.
splnných pání. Byl o ni velký zájem.
k nebi, kde zazáil oh^ostroj.
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„V sobotu šestnáctého prosince jel
pětadvacetiletý muž s vozem značky Seat Leon ve směru od Konice na
obec Nectavu. Při projíždění pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení a s vozidlem dostal smyk. Po vyjetí ze silnice
narazil vůz do příkopu a přetočil se.
Řidič byl se svým zraněním převezen

do nemocnice. Předtím se však ještě
podrobil dechové zkoušce na alkohol,
která vyšla pozitivně s výsledkem 1,76
promile alkoholu,“ informovala Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Jak dodala, na vozidle vznikla
škoda ve výši 30 000 korun. (mik)

Dm v centru Brodku u Prostjova není v nejlepším stavu, radnice jej však chce již od
píštího roku zaít opravovat.
Foto: internet

BRODEK U PROSTĚJOVA Městys
Brodek u Prostějova se začátkem prosince stal vlastníkem zajímavé nemovitosti. Od soukromého majitele koupil dům, který se nachází v samotném
centru obce naproti místnímu kostelu. Součástí převodu byly i přilehlé pozemky. V budoucnu chce městys dům
opravit a otevřít veřejnosti.
Městys za nemovitost zaplatil 4,1 milionu korun. V domě funguje hospoda
a oblíbené pekařství, je v něm i celkem
pět nájemních bytů. „Jedná se o krok do
budoucna, příležitost získat tuto nemovitost i s pozemky se už nemusela nikdy
opakovat,“ vysvětlil Večerníku starosta
Radek Rozmánek.
Dům není právě v nejlepším stavu, zdejší
radnice je však připravena do něj inves-

tovat. „Už příští rok plánujeme opravu
střechy, výhledově se pustíme i do rekonstrukce fasády. Věřím, že časem to
bude nejkrásnější dům v Brodku, který
bude důstojně reprezentovat náš městys,“ vyjádřil se starosta, podle něhož
jsou pro obec důležité i přilehlé pozemky. „Ty se propojí s parcelami, které již
vlastníme, a dosud jich mnoho nebylo.
Díky tomu se vytvoří prostor pro další
rozvoj Brodku,“ dodal Rozmánek.
Jaké plánuje městys pro rozlehlou
nemovitost využití? „Přízemí bude
v budoucnu sloužit občanům, zůstane
zde i pekárna. O zachování hospody
budeme ještě jednat. Nájemní smlouva
stávajícímu provozovateli končí k novému roku,“ reagoval Radek Rozmánek.
(mls)

Richard Benýšek: „Jde o podvod
zneuznaného obana“

STRAŽISKO Jméno Richarda Benýška bylo v celostátních médiích
zmiňováno zejména v souvislosti
s hokejovou Slavií či dostihovým
závodištěm v Pardubicích. V regionu je známý zejména jako majitel
Běleckého mlýna či vyhořelého
lesa u Přemyslovic, kde měl dle
jeho názoru vzniknout kamenolom, a to navzdory dlouhodobému odporu místních. Nedávno se
podnikatel stal majitelem zámku
v Přemyslovicích. Spolu s ním od
opavského právníka Pavla Lasáka
získal rozsáhlý majetek šlechtické
rodiny Bochnerů. Jedná se o rozlehlé lesy a pozemek u kostela ve
Stražisku. Místnímu zastupitelstvu
letos v létě navrhl dohodu o směně,
kterou však řada místních považuje
za krajně nevýhodnou pro obec. Na
toto téma jsme vedli interview, které na jeho výslovné přání otiskujeme v plném znění a bez redakčních
úprav.

převrátilo přes střechu a zůstalo stát
na poli. Ke zranění osob nedošlo. Výše
způsobené škody byla předběžně
vyčíslena na tři sta tisíc korun,“ popsal
hrozivou nehodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u řidičky policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou. EXKLUZIVNÍ
„Po prohlídce poškození vozidla na ROZHOVOR
místě zadrželi osvědčení o jeho regis- pro Večerník
traci. Přestupek byl na místě vyřešen Martin ZAORAL
AL
uložením pokuty v příkazním řízení,“
dodal Kořínek.
(mik) ƔƔ Jaká vnímáte situaci, že dosud
nedošlo ke směně pozemků pod
místním kostelem a hřbitovem za
2,5 násobek jiných pozemků a doplatek jeden milion korun?
„Nijak. Iniciátorem směny byla obec.
Já jsem jen vyhověl. Pokud pozemek
nechtějí, je to svobodné rozhodnutí
zvolených zastupitelů obce. Nic se nemění. Levnější nebudou. Podívejte se
na srovnatelné pozemky třeba na reaAuto na steše a idika bude platit tunou pokutu. Píšt bude urit opatrnjší. litních serverech. Jen v obci Stražisko
Foto: Policie R se cena za srovnatelné pozemky po-

00 Kč za metr čtverečný.
hybuje od 300
imochodem, z pozemků
A jen tak mimochodem,
platím daně, které jdou do rozpočtu
obce.“
ƔƔ Dle odhadu,
adu, s nímž argumentují odpůrci této
éto směny, je cena vámi
vlastněného
o pozemku na „Kouba 680 000
0
pečku“ zhruba
ožadovanýý
korun. Požadovaný
milion tak má o cca
ahovat
třetinu přesahovat
odhadní cenu
roto
parcely. Proto
etiiniciátoři petilace nesouhlasili s vaším
požadavkem na kompenzaci v podobě dalších pozemků. Zvažujete
svoji nabídku upravit tak, aby hodnota směňovaných pozemků či případné finanční kompenzace byly
adekvátní?
„Proč? Jak jste přišel na vámi uvedenou cenu? (jedná se o tzv. orientační
směrnou hodnotu pozemku, kterou
využívá finanční správa – pozn. red.)
Celý princip směny měl být založen
na znaleckém odhadu, který se ale
neprovedl. A měl být podmínkou
případné směny. Pozemek má výměru sedmnáct tisíc metrů čtvrtečných,
cenu odhaduji minimálně na čtyři miliony korun. K tomu si obec vymínila
de facto bezplatné užívání pozemku
pro sběrný dvůr a místní komunikaci.
Pro obec by to byl výtečný obchod
a tím, že jeden občan to napadl, tak to
nebude. Myslím, že v budoucnu mu
spoluobčané ´poděkují´. Znovu do
toho nejdu. A o petici nic nevím. To,
o čem mluvíte, je podvod zneuznaného občana, který záměrně informoval
občany nepravdivě. Takže vše ostatní
jsou fabulace.“

Foto: archív Veerníku
ƔƔ Z jakého důvodu jste koupil
pozemek, na němž má vést úsek cyklostezky spojující Stražisko a Maleny?
„Protože bývalá majitelka jej nabídla
obci a obec s ní vyběhla. Tak přišla za
mnou a nabídla mi jej za tržní cenu.
A já ji akceptoval. Byla to opravdu
dobrá cena.“
ƔƔ V souvislosti s koupí tohoto pozemku se ve Stražisku otevřeně hovoří o tom, že tímto způsobem hodláte obec „přitlačit ke zdi“. Jaký tedy
máte s tímto pozemkem záměry?
„Je to investice do půdy jako každá
jiná. Platí základní výrobní faktory,
které se učí v prvním ročníku vysoké
školy.“
ƔƔ Jak byste charakterizoval vaše
současné vztahy s obcí Stražisko?
„Objektivní a normální. Chodím na
zastupitelstva, potkávám se s občany
a kromě jednoho člověka nikde nevidím žádný problém. Každý, kdo mi
potřebuje něco říct, si se mnou jde
pokecat na Bělák. A využívá to hodně
lidí. Ale platí, že jsme na Hané, a tady
se úspěch neodpouští.“

17121111466

2018 12

rozhovor Večerníku

„Hrajeme při koncertech dávné hity,
ale i nové písničky z posledních tří
alb, která jsme vydali v průběhu posledních pěti let. A hrajeme také písně,
o kterých jsme my v Olympiku přesvědčeni, že jsou opravdovými hity,
i když je lidé tolik neznají. (úsměv)
Každopádně se žádný náš koncert ani
dnes neobejde bez Želvy, Jasné zprávy
či Osmého dne. To je jasné!“
člověk vydal novou desku nebo se
mu vydařil nějaký koncert. Český
slavík trpí setrvačností, což mě fakt
už žere!“
ƔƔ Jaký je vůbec váš názor na současnou českou muziku nové nastupující generace?
„Nedá se říct, že bych dnešní mladé
kapely nebo zpěváky nějak moc znal,
takže bych nerad někomu ubližoval.

Český slavík je už zkostnatělá anketa.
Připadá mi, že existuje nějaká přehrada
mezi Gottem, Luckou Bílou, Kabáty
a dalšími zpěváky
zpěvá či skupinami...

z Olympiku ještě pořád trávím víc času
než s vlastní ženou. (úsměv) A taky si
s kolegy nadáváme jako s manželkou,
i když někdy ty výměny názorů v kapele
jsou přece jen ostřejší. V Olympiku ale
máme mnohem vyšší míru tolerance,
než je to u manželů. A zároveň máme jeden k druhému obrovskou úctu, protože
každý z nás něco v muzikantském životě
dokázal. A tím pádem je mezi námi při
hádkách určitá brzda, za kterou
dokážeme v té nejvypjatější
chvíli zatáhnout. A to se třeba
v manželství často nepodaří...“
ƔƔ Máte za sebou desítky
a možná i stovky hitů. Na
které sázíte při svých vystoupeních dodnes?

I dnes samozřejmě hýbou muzikou
dva základní prvky, což jsou rock
and roll a pop. Ten popík já vůbec
neposlouchám, stejně tak neposlouchám ani rapery. Ti mě nebaví,
já jsem muzikant, takže vždycky
hledám hudební výkony a nikoliv
slovní ekvilibristiky. Připadá mi ale,
že celkově světová muzika je dnes
v koncích, nemá vývoj, navazuje
pořád na to samé. A přitom už není
na co navázat. Je podle mého vyhořelá. Hudební studna je dnes vyschlá
i u nás a z posledních kapiček se vyvařují nové písničky. Musím říct, že
deset nebo dvacet let jsem neslyšel
něco originálního...!“
ƔƔ Nedávno jsem dělal rozhovor
s Tomášem Klusem, který mi na
rovinu řekl, že svoji kariéru přísně dělí jedna ku jedné na muziku
a rodinu. Jak je to u vás?
„Na rozdíl od Tomáše to já mám
spíše v určité symbióze. Manželka
i s dětmi chodí na naše koncerty,
doma si je dokonce s nimi zpívám.

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

✓ narodil se 2. května 1942 v Praze
✓ je potřetí ženatý, má dcery Martu
(*1974), Elišku (*1992), Anežku (*2009)
a Rozárii (*2012)
✓ je už rovněž dědečkem, má dva vnuky
Matouše a Petra a vnučku Marii
✓ živí se jako zpěvák, skladatel, kytarista a je rovněž majitelem nahrávacího studia
✓ jeho hudební působení začalo v roce 1959 ve skupině Sputnici
✓ v roce 1962 spoluzakládal skupinu Olympic
✓ právě s Olympikem dosáhl trojnásobného vítězství ve Zlatém slavíku
v letech 1981 až 1983, v letech 1996 až 1998 přidala skupina do své sbírky
ještě další tři tituly v anketě Český slavík
✓ v devadesátých letech byl předsedou Ochranného svazu autorského
✓ bratr Slávek je dlouholetým frontmanem skupiny Abraxas
✓ mezi největší koníčky patří hlavně muzika a rodina
zajímavost: v roce 2004 neúspěšně kandidoval do Senátu České republiky
na kandidátce Nezávislých

PETR JANDA

vizitka

Takže rodinu od mé profese neodděluji, je naprostou součástí mě
samotného a celého Olympiku.“
ƔƔ Máte čtyři děti, z toho dvě velmi malé. Jaké to je být ve vašem
věku tátou?
„Senzační, vřele doporučuji všem.
(úsměv) Je to nádherné, vytvořil jsem
v životě další rodinu, navíc všechny mé děti se kamarádí, takže jsme
všechny jaksi sloučili a vytvořili rodinu jedinou a tím pořádně velkou.
Jsme spolu často, máme se moc rádi
a o to přece jde. A já osobně jsem konečně dorostl do tatínkovských let,
takže kromě muziky zvládám i tuto
roli. Ještě mi snad chybí akorát dědečkovský vztah. Mám už tři vnuky,
takže se učím být i dědkem.“ (smích)
ƔƔ Jak je to s novými písničkami
Olympiku, máte stále chuť tvořit
nové?
„Jak už jsem řekl, v posledních pěti letech jsme vydali tři desky, na kterých
vyšlo padesát zbrusu nových písniček.
Nedá se říct, že jsou nějak extra moderní, ale naprosto zapadají do naší
filozofie a jsou prostě skvělé. A chuť?
Tu samozřejmě máme pořád, jedeme
dál! Příští rok chystáme nové album,
ve kterém se budeme snažit být trochu
extravagantnější...“ (úsměv)
ƔƔ Jaké budou oslavy 60 let skupiny?
„Ježíši! No doufám, že v tu dobu už
nebudeme mít od doktorů všechno
zakázané a že si budeme moci s klukama dát sklenku. A že budeme mít
dovoleno ponocovat, protože to
bude oslava, kterou bych si určitě
nenechal ujít. Ale nepředbíhejme,
vždyť to bude až za pět let.“
ƔƔ Kdy vás uvidíme znovu v Prostějově?
„To fakt netuším, ale snad brzy. Přeji
všem lidem krásné Vánoce a hodně hezkých chvilek při poslouchání
muziky v novém roce.“

Petr Janda hodlá Olympic dotáhnout do oslav šedesátin kapely!

„CHU) MÁME POÁD, JEDEME DÁL!“
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PROSTĚJOV Skupina Olympic
slaví v právě končícím roce pětapadesáté výročí svého založení a během probíhajícího turnaje totálně
vyprodala i sál Společenského domu
v Prostějově. Dvouhodinový listopadový koncert plný „pecek“ v pohodě
vydržel i nestárnoucí pětasedmdesátiletý frontman a žijící česká rocková
legenda Petr Janda. Na vystoupení
sice dorazil z Prahy až hodinu před
začátkem, přesto Večerníku věnoval
drahocennou čtvrthodinku k exkluzivnímu rozhovoru, který jsme
si ponechali jako vánoční dárek čtenářům až do tohoto vydání. Byl to
vskutku příjemně strávený čas, kde
o dobrou náladu nebyla nouze. Obzvlášť, když do našeho povídání tu
a tam skočil nějakým tím vtípkem
i Jandův odvěký parťák baskytarista
Milan Broum...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
ník
se ptal

ƔƔ Olympic je stár pětapadesát let,
kde berete stále chuť fungovat a navíc
velmi často koncertovat?
„To máte těžký, pro mě je muzika nejen
zdrojem obživy, ale zároveň i obrovským
koníčkem. A zatím mě všechno okolo
tak moc baví, že si bez toho nedokážu
život představit. A po pětapadesáti letech
mě už ani nenapadne tvořit novou kapelu. V Olympiku mi bylo přes půl století
dobře a na všechny koncerty se moc těším, užívám si je dosyta. A dokud nám to
všem tak půjde i dál, uvidíte nás pořád na
pódiích. Tam jsme šťastní!“
ƔƔ Po tolika letech se nabízí výraz
„ponorková nemoc“. Prožil jste ji někdy s Olympikem?
„No to víte, že jo, ta se u nás prožívá
každou chvíli... (smích)) Teď už sicee
hrajeme jenom šedesát nebo
sedmdesát koncertů za rok,,
ale byly doby, kdy jsme jich
odehráli okolo dvě stě padesáti ročně. A to jsme bylii
spolu takřka pořád, takže
se vyskytly chvíle, kdy vám
m
na kolegovi z kapely vadilo
vlastně úplně všechno...“
ƔƔ Je to někdy mezi
chlapama horší než na-příklad v manželství se
ženskou?
„A víte, že do určité míry
se naše vztahy dají skutečně přirovnat k manželství?
Řekl bych, že s klukamaa

Foto: Michal Kadlec

ƔƔ Je nějaká vaše píseň, kterou
máte osobně ze všeho nejradši?
„Ano je, jde o Bon soir mademoiselle
Paris. Přijde mi, že je to velmi povedená písnička, má krásný text a líbivou
hharmonii.
ha
rmonii. Navíc mám rád francouzšštinu,
tinu, Francii jako zemi a její kulturu.“
ƔƔ Olympic je šestinásobným držitelem Zlatého, posléze Českého
slavíka. Jaký význam vy osobně přikládáte této anketě?
„Je to anketa jako každá jiná a jakou
si může vymyslet každý... Na Slavíka dnes slyší nějakých sto nebo sto
dvacet tisíc lidí, kteří posílají své
hlasy. Jestli je to málo nebo moc, to
nedokáži posoudit. Pravdou ale je,
že Český slavík ještě pořád zajímá
spoustu fanoušků, byť mně osobně
se zdá, že tato anketa už vykazuje určité známky zkostnatělosti. Pomalu
se v ní neděje nic nového, výsledky
jsou už dlouhé roky stejné. Připadá
mi, že už existuje nějaká přehrada mezi Gottem, Luckou Bílou,
K báty a dalšími zpěváky či
Ka
Kabáty
s upinami. (povzdechne
sk
skupinami.
s ) Bohužel při této ansi
si)
ketě nezáleží na tom
ketě
n jdůležitějším, zda
ne
nejdůležitějším,
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Michal
KADLEC
ƔƔ Jak se aktuálně máte a v jakém rozpoložení jste přijel do Prostějova?
„Já mívám většinou vždycky dobrou
náladu, takže i do Prostějova jsem přijel s úsměvem. I když to ranní počasí,
které jsem v Praze viděl při pohledu
z okna, na náladě nikdy moc nepřidá... To, když vstanu a svítí sluníčko,
mám celý den nastavený úplně jinak.“
(úsměv)
ƔƔ V Prostějově a okolí vystupujete
poměrně často. Cítí zde Olympic velkou fanouškovskou základnu?
„Nechci nikomu mazat med kolem
pusy, myslím si, že příznivci jsou všude úplně stejní. Nedá se vybrat nějaké
město a říct, že tady jsou fanoušci lepší
a tam zase horší. Nechci se chvástat,
ale s Olympikem jsme sjezdili celý svět
a všude při našich koncertech to bylo
podobné. Návštěvníci na stejné písničky zabírají stejně fakt úplně všude. Je
pravda, že někdy se koncert povede líp,
někdy zase hůř. Ale to bych na fanoušky
nesváděl.“ (směje se)
ƔƔ Jakou věkovou skupinu mají
v současnosti návštěvníci vašich koncertů?
„To byste se divil! Nedávno jsem se
někde dočetl, že na Olympiky už chodí jenom starobní důchodci. To ale
není pravda, mezi našimi fanoušky
jsou prokazatelně lidé od studentských let přes čtyřicátníky a padesátileté až skutečně po důchodce. Patrné
je to především při našich vystoupeních na náměstích, tam přijdou všichni, kteří jsou zvědaví, jak nám to ještě
funguje.“

17121311472
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Vyjednávací tým potopil nezaazený Filouš

zpravodajství

15 2018

„NEMÁTE ANI MORÁLNÍ PRÁVO TADY SEDT,“ Napíše
jaký jednací řád pracovní skupiny,
to mi připadá tak absurdní, že už
nechci v této skupině dál pracovat,“
uvedla v emočním projevu první
žena Prostějova. Rozzlobená a zároveň uražená primátorka Rašková se
už k hlasování o návrhu jmenování
speciální skupiny neměla. „Já se hlasování zdržím! Nenechám se tady
napadat, ať už udělám cokoliv...,“
pronesla ironickým hlasem.
Na její podporu vystoupil i další
opoziční zastupitel Petr Kousal
(KDU-ČSL). „Paní primátorko,
nenechte se rozhodit kolegou Filoušem. Nechci na jeho adresu nic
říkat, co by mě později mrzelo.
Zapomeňte prosím na to, co tady
prezentuje. Ten člověk nemá morální právo tady sedět. Zradil hnutí, které ho sem nominovalo, a zradil voliče, kteří tomuto hnutí dali
hlas. Byl bych rád, kdybychom už
konečně hlasovali,“ uvedl doslova
Petr Kousal, po jehož projevu se
obřadní síní radnice rozlehl potlesk přihlížejících občanů z řad
veřejnosti.
Hlasování 18 přítomných zastupitelů bohužel skončilo fiaskem,
pro mandát nově složené pracovní
skupiny pro vyjednávání s Manthellanem zvedlo ruku pouze třináct zastupitelů...

dům. „Žádná jednání pro nejbližší
dobu v plánu nejsou. Stejně jako vy
jsem pouze zaznamenal ve Večerníku výrok mluvčího Manthellanu,
že chystají přípravné práce včetně
archeologického průzkumu. Když
jsem s právničkou Květou Olášákovou odjel do Olomouce zeptat
se představitelů Manthellanu, co to
má všechno znamenat, bylo nám
jen stroze vysvětleno, že na to mají
podle smluv s městem právo,“ pokrčil rameny Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek prostějovské primátorky.
Posléze se ale řeč stočila na to nejpalčivější, čím nyní trpí Prostějo-

PROSTĚJOV Toho si nešlo nepovšimnout. Na zablokované
parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí vjel bagr,
který zde na různých místech
vyhloubil tři velké jámy. Podle
představitelů společnosti Manthellan zde tak začal avizovaný
archeologický průzkum...
„Jak jsme již uvedli v prohlášení
rady města, společnost Manthellan
na to má podle smluv s městem právo,“ pokrčila rameny Alena Rašková

(ČSSD), primátorka statutárního
msta Prostějova. Developer na cedulích umístěných u zatarasených
vjezdových ploch parkoviště slibuje, že průzkumné práce se pokusí
stihnout do konce roku. „Není
v tuto chvíli známo, zda po archeologickém výzkumu Manthellan
parkoviště znovu otevře. Takovými
informacemi nedisponujeme,“ odpověděl na otázku Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky.

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Nekonečné proslovy opozičních zastupitelů, kteří
počtem vystoupení k jednotlivým
bodům programu svévolně porušovali Jednací řád Zastupitelstva
města Prostějova. A rovněž to, že
je nedokázala „ukočírovat“ primátorka, ani její náměstci, kteří
ji střídali ve vedení schůze. To
byly hlavní důvody toho, proč se
komunální politici budou muset
sejít ještě ve středu.
Jednání posledního zastupitelstva
roku 2017 primátorka Alena Rašková
(ČSSD) ukončila nejprve v pondělí ve
dvaadvacet hodin, druhý den v úterý
ho zastavila před polednem, kdy v jednací síni zbylo už pouhých šestnáct
zastupitelů a jejich počet tak byl pod
úrovní rozhodovací pravomoci.
Nejdůležitější dokument pro samotný chod magistrátu i celého
města, tedy rozpočet na rok 2018,
ba, jen ať nás Manthellan zažaluje,“
vytáhl požadavek těžkého kalibru
František Švec (nezařazený). Jestli
je standardní, aby politik zvolený občany, záměrně a svévolně
jednal protiprávně, necháme na
posouzení čtenářům. Faktem ale
je, že takto se problémy v civilizované zemi neřeší!
Přímá válka proti Manthellanu sice
zatím vyhlášena nebyla, čeká se na
další vývoj situace. Pravdou ale zůstává, že vedení magistrátu nemá
žádný plán „B“, jak občanům nahradit přes stovku parkovacích míst na
místě bývalé sodovkárny...

se kupodivu projednával pouhou
hodinu. Několikanásobně větší časový prostor věnovali zastupitelé
problémům s developerskou společností Manthellan, chybě při prodeji pozemků společnosti Mubea,
vyšetřování hospodaření LHK Jestřábi spolek krajskou hospodářskou
kriminálkou (čtěte na straně 34) či
snaze odvolat z funkce náměstka primátorky Jiřího Pospíšila.
Při osmadvacátém zasedání zastupitelstva se nedostalo na body
programu Zpráva o činnosti rady
města, Zpráva o plnění úkolů ani
Dotazy a připomínky zastupitelů.
To vše se má „dohnat“ tuto středu
20. prosince od třinácti hodin. A Večerník bude pochopitelně znovu
u toho! Aktuální informace najdete
od středečního večera na www.vecernikpv.cz, tištěné vydání vychází
až 2. ledna 2018.
(mik)

Foto: Michal Kadlec

„Prosím vás, jaký archeologický výzkum?! Bagr tady vykopal tři díry
a to je tak všechno! Žádné archeology jsem tady ještě neviděla,“ svěřila
se Večerníku žena bydlící v bezprostřední blízkosti parkoviště. To zůstává pro řidiče stále uzavřené.
O vyjádření jsme požádali i představitele společnosti Manthellan.
Ti jej s odůvodněním na ještě neskončené zastupitelstvo odložili.
Jejich postoj vám tak přineseme
v prvním novoročním čísle. (mik)

PROSTĚJOV Současné vztahy
mezi statutárním městem Prostějovem a společností Manthellan
jsou napjaté k prasknutí. Ještě
před začátkem pondělního jednání zastupitelstva začala jednat
primátorka Alena Rašková.
„Hned ráno jsem napsala dva dopisy. První byl adresován Nejvyššímu
soudu České republiky, který aktuálně rozhoduje o dovolání společnosti Prior proti rozsudku ve sporu
s Manthelanem o neplatnosti smluv
s městem Prostějov. V dopise jsem
Nejvyšší soud požádala, aby rozhodl
co nejrychleji, abychom stále nežili
v právní nejistotě ve vztahu k Manthellanu. Druhý dopis jsem adresovala přímo společnosti Manthellan
a požádala jsem jeho představitele,
aby přehodnotili své kroky a znovu
otevřeli parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí,“ informovala na zastupitelstvu koaliční i opoziční politiky Alena Rašková. (mik)

Primátorka
psala také
soudcm

vané při nemožnosti parkování
v centru města. „V životě jsem ještě
neviděl, aby archeologický průzkum
někdo dělal v zimě! Manthellan nyní
kvůli tomu uzavřel parkoviště, nyní
možná bude chtít dělat průzkum
před anebo pod Společenským
domem. Kdo mu v tom zabrání?
Co bude dělat magistrát? Já jednoznačně navrhuji odstranit zátarasy
z parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí, hlídat ho městskou
policií ve prospěch občanů města,
aby zde mohli parkovat. A pokud
se to někomu nelíbí, ať nás žaluje!
Takový krok je podle mě už potře-

Prostjovští zastupitelé nedokázali své jednání dokonit ani druhý den, rokovat tedy budou
znovu tuto stedu.
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

konen teku?

sepsul ho opoziní kolega Petr Kousal zastupitelstvo

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Minulé úterý dopoledne, tedy během druhého dne
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, předstoupila
před zastupitele primátorka Alena
Rašková (ČSSD) s návrhem ustanovit novou pracovní skupinu,
která by začala vyjednávat se společností Manthellan. Například
i o dohodě o zrušení vzájemných
smluv na pronájem pozemků
v centru města. Záměr se v první
chvíli setkal s epochálním nadšením. Problém byl pouze v tom, že Lidovecký zastupitel Petr Kousal konen jako první ekl na zastupitelstvu pravdu o Franv tu chvíli se v obřadní síni radnice tišku Filoušovi (nezaazený). Za svj projev si vysloužil potlesk zúastnné veejnosti.
2x foto: archiv Veerníku
nacházelo už pouze osmnáct zastupitelů, ke schválení vyjednávacího thellanu kroky, které nebyly v zájmu ného vyjednávacího týmu. Po jeho
týmu přitom bylo zapotřebí hlasů Prostějova,“ ozval se František Fröml invektivě ztratila nervy primátorka
všech komunálních politiků, kteří (Změna pro Prostějov). „Bylo by Rašková. „Ruším tedy tuto skupinu,
na místě, abyste nyní upozadili své ať si s Manthellanem vyjednává,
v tu chvíli byli přítomni...
soukromé spory, tady jde o hodně kdo chce a jak chce! Žádný jednapro celý Prostějov,“ reagovala primá- cí řád této pracovní skupiny není!
torka.
Vždyť ještě ani nebyla zvolena, takHřebík do rakve této myšlence že ještě ani nepracuje! Jde o kolektiv
ovšem zatloukl František Filouš (ne- čtyř zastupitelů a právničky, kteří by
zařazený). „Jakým způsobem bude v případě získaného mandátu mohpracovní skupina hlasovat, k jakým li jednat s Manthellanem. Navrhla
závěrům dochází? Jestli je tady jsem tento bod v nejlepším úmyslu,
k tomu, já nevím, nějaký jednací řád abychom město dostali z problémů,
této skupiny? Bude se hlasovat větši- který vznikl po podepsání smlouvy
nově? Uvažovali jste nad tím, nebo o smlouvě budoucí s Manthellato bude předloženo s výhradou ko- nem. A jestliže se za tento můj krok
mukoliv?“ zahrnul v tu chvíli nesmy- směřující k ochraně města musím
slnými otázkami členy navrhova- zodpovídat z toho, jestli máme něHned v úvodu diskuse se zdálo,
že tentokrát se koalice do puntíku
shodne s opozicí a zastupitelé většinou osmnácti hlasů v zastupitelstvu
dají mandát novému vyjednávacímu týmu ve složení Alena Rašková,
Zdeněk Fišer (ČSSD), Aleš Matyášek (TOP 09 a Nezávislí Prostějované) plus právnička města. „Budu hlasovat pro, i když mám velké výhrady
kvůli členství prvního náměstka
Fišera. Ten zatím dělal vůči Man-

ZASTUPITELÉ SE VZBOUILI proti Manthellanu
Platnost smlouvy mezi městem
a Manthellanem není dosud soudně rozřešena. „Můžeme mít tady
dnes deset právních názorů, ale konečné slovo musí mít soud. Těžko říct,
zda nedodržením termínu uvedeného
v záměru prodeje pozemků společnost
Manthellan smlouvu s městem porušila či nikoliv,“ uvedla Květa Olašáková,
právnička prostějovského magistrátu.
Opozice si dále stěžovala na vyjádření manažera projektu Galerie
Prostějov Lukáše Čepelky ve Večerníku, který jasně řekl, že Manthellan
může kdykoliv uzavřít nejenom parkoviště, ale například i Společenský

Padaly i návrhy na policejní ochranu parkoviště!

viditelně nesplní. Už to by měl být
důvod, proč smlouvu zrušit. Co je
tedy víc, záměr nebo smlouva?“ ptal
se jeden z opozičních politiků. Nikdo
z přítomných právníků magistrátu
mu ale nebyl schopen odpovědět...

PROSTĚJOV Dalo se to čekat. Po nedávných nečekaných
krocích společnosti Manthellan, která zablokovala parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí, se rozhořela
bouřlivá diskuse i na jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova. Opoziční zastupitelé požadovali okamžité odvetné kroky, nad jednáním Manthellanu se však
podivovali i někteří členové koalice. Hmatatelný výsledek
emočních vystoupení komunálních politiků však není
téměř žádný...

Michal KADLEC
„Pokud vím, tak Manthellan v původním záměru prodeje pozemků
sliboval, že Galerii Prostějov postaví
nejpozději do 31. prosince 2017, a to

Kraj prodává pozemek
Manthellanu

silo, že se k tomuto záměru prodeje
přihlásíme také! Okamžitě získala
podporu drtivé většiny osazenstva
obřadní síně radnice.
„Je to velmi důležitý návrh, těch
sedmašedesát metrů kousek od
Společenského domu může být pro
město strategických. I kdybychom
měli nabídnout za metr čtvereční
o deset tisíc korun víc než Manthellan, zisk těchto pozemků je
v současné situaci pro město velice
důležitý,“ prohlásil Josef Augustin
(KSČM). „Všechny pozemky okolo
jsou města, nevidím důvod, proč
by tato parcela měla patřit někomu
jinému,“ přidala ještě primátorka
Rašková.
Pro účast města v záměru Olomouckého kraje prodat zmíněný
pozemek se vyjádřili všichni zúčastnění zastupitelé napříč politickým
spektrem. Ti zároveň dali radě města kompetenci vyjednávat o ceně
za pozemek a dalších podmínkách
jeho prodeje.
(mik)

Vyhloubené jámy na parkovišti na míst bývalé sodovkárny jsou stále opuštné...

t h e l l a n z a  a l „ ko p a t “
PEDNOSTN{ HO CHCE ALE M{STO Man
PROSTĚJOV Že by na truc?
Možná... V minulém čísle Večerník informoval veřejnost
o záměru Olomouckého kraje
prodat společnosti Manthellan
sedmašedesát metrů čtverečních
pozemku v těsném sousedství
Společenského domu. Jedná se
sice o malou „nudli“, ale jak se
ukázalo, jde o velice strategickou
parcelu! A teď ji chce místo Manthellanu prostějovský magistrát!
Deklarovaná plocha spojuje Komenského ulici s parkovištěm přímo před Společenským domem.
Jde o jediný kousek pozemku, který
Manthellan v pronájmu od města
nemá, protože jej doposud vlastní
Olomoucký kraj. Hejtmanství ho
ale právě nyní hodlá Manthellanu
prodat. Proti tomu se však staví
prostějovský magistrát, jehož primátorka statutárního města Alena
Rašková (ČSSD) minulé pondělí
přednesla zastupitelům bleskový
návrh, aby zastupitelstvo odsouhla-

zpravodajství / řádková inzerce

a společností MANTHELLAN a.s. řeší
Nejvyšší soud ČR, primátorka města
písemně požádala představenstvo společnosti MANTHELLAN a.s., aby zvážilo
zahájení zjišťovacího archeologického
průzkumu, případně dalších prací souvisejících s přípravou projektu Galerie Prostějov a současně žádala o zpřístupnění
pronajatých pozemků pro dosavadní
užívání, a to až do rozhodnutí dovolacího soudu.
Navzdory žádosti paní primátorky byly
dne 13. 12. 2017 v lokalitě ulice Wolkerova zahájeny archeologické práce na
záchranném výzkumu. Práce probíhají na základě dohody uzavřené mezi
společnostmi Archaia Olomouc, o. p. s.,
a MANTHELLAN, a. s., investorem
projektu Galerie Prostějov.
Zahájení přípravných archeologických
prací pro výstavbu obchodně-společenského centra Galerie Prostějov je součástí
přípravy developerského projektu obchodně-společenského centra společností
MANTHELLAN a.s. Pokud tyto práce
vyžadují uzavření předmětného prostoru
a provádění stavebních či demoličních
prací či terénních a jiných povrchových
úprav, případně dalších změn zasahujících do stavebně technického stavu
pronajatých nemovitostí, nelze postup
společnosti MANTHELLAN a.s. bez
dalšího považovat za postup v rozporu
s podmínkami nájemní smlouvy.
Společnost MANTHELLAN a.s. za
užívání všech pronajatých nemovitostí
za uvedeným účelem platí statutárnímu
městu Prostějovu od roku 2011 nájemné
ve výši 423 630 korun ročně.
Provádění prací průběžně sleduje i věcně
a místně příslušný orgán státní památkové péče. O dalším vývoji situace bude prostějovský magistrát veřejnost informovat.
Zdeněk Fišer,
první náměstek
primátorky Prostějova
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V sobotu 2. prosince 2017 společnost
MANTHELLAN a.s. ohradila pozemky na ploše bývalé sodovkárny, jež
jí statutární město Prostějov přenechalo
nájemní smlouvou ze dne 22. 12. 2010
za účelem přípravy a realizace projektu
„Galerie Prostějov“.
Společnost MANTHELLAN a.s. je
podle této nájemní smlouvy oprávněna
provádět za stanovených podmínek na
pronajatých nemovitostech i pod nimi
stavební či demoliční práce, stavby a zařízení, terénní a jiné povrchové úpravy,
případně další změny zasahující do
stavebně technického stavu pronajatých
nemovitostí. Za tímto účelem je společnost MANTHELLAN a.s. oprávněna
umožnit vstup a užívání pronajatých
nemovitostí i osobám, které se budou na
realizaci projektu či jeho jednotlivých částí podílet.
V situaci, kdy platnost smluvních vztahů
mezi statutárním městem Prostějovem
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livě vysát,“ prozradil Večerníku již Kanaďan“ následně skončil ve
dříve jeden z lidí, kteří se s „Pepou vazbě. Jeho tatrovku, se kterou obKanaďanem“ pravidelně setkávali jížděl stavební práce, bylo v té době
v jedné z prostějovských restaurací. možné vidět zaparkovanou u prodejny s motocykly nedaleko silnice
Co se v mládí nauèíš...
vedoucí z Prostějova do Mostkovic.
Z vazby byl propuštěn po zhruba
půl roce. „Ve svém věku už pobyt za
mřížemi těžko snášel. Byl odhodlaný se do vězení už nikdy nevrátit,“
prozradil nám další z mužů, kteří jej
dobře znali.
„Pepa Kanaďan“ čekal na soud
už na svobodě. Zároveň se vrátil
k poctivé práci. Ta se mu však paradoxně stala osudnou...
Prostředky na živobytí si však ne
vždy obstarával v souladu se zákonem. Dlouhá léta byl členem party
zlodějů aut, mezi jejíž nejznámější
členy patřili Vlado Rožič či Jiří Žouželka z Mostkovic. Právě čachry
s kradenými auty byly zřejmě
důvodem, proč loni v létě v domě
v ulici Cyrila Boudy zasahovali ozbrojení zakuklenci. „Pepa

REALITY

PRODÁM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část měs- ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
ta. 777 602 873
Prodej jablek
Prodám rodinný domek, jedno patrový, Konzumní i do kvasu
4+1, dvě koupelny, garáž (příp. dílna), v Pv (pro maloodběratele i velkoodběratele)
Po - Pá: 7.00 – 15.00 hod.
– Krasice. Tel.: 739 965 177
Tel.: 602 510 465
Prodám byt 3+1 v OV, v centru Přijmeme brigádníky na stříhání
stromků, více info na uvedeném tel.
Slovenská ul. 736 631 702

KOUPÍM m. Simson a jiné do r.90
i auta. 736741967

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
GRATULACE
Otevřela se kniha
na straně sedmdesát.
My Ti chceme blahopřát.

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat
inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku!
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Dne 25. prosince 2017
se dožívá krásných 90 let
paní Jitřena VODIČKOVÁ.
Vše nejlepší do dalších let přeje
jménem všech syn s rodinou.

Muž hledá podnájem jedné míst- Prodej brambor na uskladnění každou
nosti v Pv, zařízení není podmínkou. neděli až do Vánoc od 9:00 -12:00
hod. Cena 10 Kč/kg, krmné brambory
Tel.: 734 694 194
nutné objednat předem telefonicky, cena
Dne 28. prosince 2017
Pronajmu novou prodejnu 200 m2 s výlo- 2 Kč/kg. Oldřich Mlčoch, Lešany 36,
se dožívá životního jubilea náš manžel,
hou na frekventované ulici v I.patře. Za- tel.: 721 308 323
tatínek, dědeček a pradědeček
teplená budova, plastová okna. SamoOldřich JANEČEK
statné topení + energie. Cena 10.000
KOUPÍM
z Čelechovic na Hané.
Kč/měsíc. Vhodné na vzorkovou proHodně zdraví, štěstí, spokojenosti
dejnu, na malý sklad pro Eshop,velká GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
v kruhu rodiny do dalších let přeje
kancelář atd. Informace 602 553 222.
nám Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796
manželka Olga, dcera Zdena s Pepou,
01 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
syn Roman s Lenkou, vnučka Renča s
FINANCE
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitRaďou, vnučka Anetka s Davou, vnuci
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESS- překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší Peťa a Pavlík, pravnoučata Laurinka,
Vojtík a Sofinka.
CASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO – PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Půjčka bez ručitele tel.: 728 321 390
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Hodně štěstí,
Půjčka Pv a okolí, přijedu až k vám.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
zdraví, lásky, ať nemáš žádné vrásky,
Tel.: 776 087 428
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraať se směješ den co den,
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
ať splní se Ti každý sen, ať máš kolem
Rychlá půjčka 10 000 - 200 000 Kč pro starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.
všechny se stálým doložitelným příjmem a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
(HPP, DPČ, OSVČ, důchodci, MD...). či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, 736 127 661, simonrene@seznam.cz
s možností odkladu splátek.
Tel.: 607 967 834.
Koupím starožitný nábytek po r. 1970,
i poškozený. Mám zájem i o ostatní
starožinosti, např. mince, šperky, zbraně,
SEZNÁMENÍ
obrazy, hudební nástroje, hodinky,
Muž 71 let z venkova hledá menší drobnou hodiny, moto jawa-čz, aj. E-mail:
ženu přiměřeného věku, řidíč. průkaz vítán, kukol.tom@seznam.cz, Tel.: 608 913 666
setkání napoví. Tel.: 739 046 685
Koupím zachovalého Favorita v dobrém
69-letá plnoštíhlá vdova hledá přítele, tel.: stavu. Zn. děditství. Tel.: 775 363 086
606 425 313

RŮZNÉ
Zahrajeme na Silvestra, plese, svatbě,
atd. 608 539 783

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

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

Provádíme rekonstrukce bytových
jader, dlouholetá praxe.
Tel.: 774 062 253

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
PŘEJE
Všem svým zákazníkům veselé Vánoce
a hodně zdraví v Novém roce 2018.
Děkuje za jejich přízeň a těší se
na další spolupráci. Dále
O Z N A M U J E,
že nesdružuje kvasy, pálí již od 50 l
kvasu za účasti zákazníka, příjem
objednávek na tel.: 582 373 358

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

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

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

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

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

STĚHOVÁNÍ,
vyklízení
Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

16011421482
16010871430

➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV „Pepa Kanaďan“
získal svoji přezdívku díky tomu,
že několik let pobýval v zemi javorového listu. Do vlasti se vrátil
i s luxusní limuzínou, ale zpět do
Kanady už kvůli svým problémům
nemohl. V Prostějově byl známý
svojí slabostí pro nákladnější životní styl.
„Byl to fajn člověk, který uměl vydělat peníze. Ale občas chodil hrávat
ruletu. A také měl kolem sebe ženy,
které z něj finance dokázaly spoleh-

17121521538
150123020036

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Dne 13. prosince 2017
uplynulo 10 let od úmrtí naší
milované maminky a babičky,
paní Terezie DRMOLOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
Drmolova.

Dne 20. prosince 2017
vzpomeneme
20. smutné výročí od úmrtí
paní Jenovéfy HAJNOVÉ
z Jesence.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana, zeť Zdeněk
a vnučka Romana.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky však stále bolí.

Dnes, tj. 18. prosince 2017
vzpomínáme 1. smutné výročí, co nás
navždy opustil náš milovaný tatínek
Jindřich ŠŤASTNÝ
z Bedihoště.
Kdo jste tátu znali, prosím,
vzpomeňte si s námi.
Stále vzpomínající rodina.

Dne 29. prosince 2017
uplyne rok od chvíle,
kdy nás opustila naše drahá maminka,
babička, prababička a teta,
paní Ludmila MALÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Syn Petr
s rodinou.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 17. prosince 2017
uplynuly 3 smutné roky od úmrtí
pana Jiřího GREGORA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují manželka
a dcery s rodinami.
Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš...

Dne 16. prosince 2017
jsme si připomenuli 20. smutné
výročí od úmrtí naší maminky
paní Silvy EJEMOVÉ.
Kdo jste ji měli rádi vzpomeňte
s námi. Syn Milan s rodinou.

Je jen málo slov, která by vyjádřila náš zármutek….

a dne 23. prosince 2017
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Anežky KŘÍŽKOVÉ.

Dne 28. prosince 2017
vzpomeneme 16. výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Josef HUTERA.
S láskou vzpomínají manželka,
syn s rodinou a vnučky
s rodinou.

Měl jsi nás rád, chtěl jsi žít, přišla zlá
nemoc, musel jsi odejít. Jen vzpomínka
krásná a milá, nám na Tebe zbyla.

Dne 26. prosince 2017
vzpomeneme 23. výročí úmrtí
pana Josefa ŠTIPČÁKA
z Čelechovic na Hané.
Vzpomínají manželka Markéta,
syn Radek a bratr Ivan.

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

Dne 28. prosince 2017
vzpomeneme
30. smutné výročí úmrtí
pana Miroslava LANGERA.
Stále vzpomínají manželka
Marie a syn a dcery
s rodinami.

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

Dne 20. prosince 2017
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
paní Marie AUTRATOVÉ.
S láskou v srdci vzpomíná
manžel Zdeněk, syn Lubomír,
dcera Bronislava a dcera
Zdeňka s rodinami.

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

Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Dne 2. prosince 2017
tomu bylo 21 let,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav KŘÍŽEK

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

Dne 17. prosince 2017
uplynul 3. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Ludmila ŠKOBRTALOVÁ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel a děti.

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

Dne 20. prosince 2017
vzpomeneme 16 let od úmrtí
paní Mgr.
Jitky VRBOVÉ DVORSKÉ, PhD.
z Krumsína.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče,
bratr a sestra s rodinami.
Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 29. prosince 2017
uplyne 5 smutných roků,
kdy nás opustil
pan Bohuslav DOSTÁL
ze Stražiska.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Kdo s Tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

Dne 21. prosince 2017
uplyne smutných 8 let od chvíle,
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem pracovníkům
Haly koberců Peršan, Kralická 7
za vzorný přístup a ochotu
při řešení a výběru koberců
dne 14.12.2017.
Děkuje Vladimír Pink.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

V 10.00 HODIN

JE V PÁTEK 29. PROSINCE

A láska zůstala – ta smrt nezná.

Dne 19. prosince 2017
vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí
pana Karla NOVOTNÉHO.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte si s námi.
Děkuje manželka Jana
a synové s rodinami.

Jsou chvíle, se kterými
se člověk nikdy nesmíří.

Dne 17. prosince 2017
jsme si připomenuli
15. smutné výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka,
pana Emila PETERKY
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi.
Děkují manželka,
dcera a syn s rodinami.

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

Dne 21. prosince 2017
uplyne 24 roků,
co nás opustil náš tatínek
a dědeček,
pan Václav HRDA

a 25. prosince 2017
uplyne 30 roků, co nás opustila
naše maminka a babička,
paní Vlasta HRDOVÁ,
oba z Dřevnovic.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera Jarmila Vláčilová
s rodinou.

vzpomínky

a 25. prosince 2017
uplyne 16 roků
od úmrtí naší maminky
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ
ze Smržic
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dne 16. prosince 2017
uplynulo
6. výročí úmrtí našeho tatínka
pana Rudolfa KOČIŘÍKA

Dne 25. prosince 2017
uplyne smutných 25 roků od
výročí úmrtí, kdy odešel
pan Josef MRTVÝ.
Za vzpomínku děkují manželka,
dcera a synové s rodinami.

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

Dne 29. prosince 2017
vzpomínáme
7. výročí nedožitých 86. narozenin
paní Jarmily ZOUBKOVÉ.
Syn Lolek s rodinou.

19 2018

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

Dne 22. prosince 2017
vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef LUKÁŠ
z Určic.
Stále vzpomíná manželka Květa,
synové Josef s rodinou
a Radek.

Dne 23. prosince 2017
uplyne 16 let od úmrtí
pana Josefa STANIKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
manželka s rodinou.

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

Dne 19. prosince 2017
uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav DRTIL
z Pěnčína.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinou.
Ten, kdo s tebou žil,
ten ví, co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš..

Dne 23. prosince 2017
uplnou čtyři smutné roky od úmrtí
pana Svatopluka KUKLY.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
$9  < < <
Poslední rozlouèení
Pondělí 18. prosince 2017
Věra Mezuliánková 1946
Prostějov
Jaromír Hrubý 1932 Čechy pod Kosířem 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Greplová 1925
Prostějov
Zdeněk Otipka 1951 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Procházková 1931 Prostějov
Čtvrtek 21. prosince 2017
Metoděj Jura 1942
Čehovice
Evžen Pataki 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Hrazdil 1922
Ptení
Antonín Vybíhal 1943 Brodek u Konice Filomena Loubalová 1925 Držovice 11.00 kostel Vrahovice
Pátek 22. prosince 2017
Jindřiška Kameníčková 1934 Prostějov
Marie Kameníčková 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Libuše Pracná 1933
Prostějov
Břetislav Pěnička 1926 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Karla Haklová 1947
Prostějov
Marcela Pospíšilová 1968 Určice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Růžena Sedláčková 1943
Prostějov
Vlasta Plašticová 1936
Prostějov Josef Jirůšek 1956
Prostějov
Genovéfa Charvátová 1936
Vrahovice
Nové Sady – Březina Ladislav Salaj 1932

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$9  < < <

Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 19. prosince 2017
Miroslav Červený 1958 Ivaň Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 20. prosince 2017
Stanislav Linduška 1954 Slatinky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Břetislav Pěnička 1926 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marcela Pospíšilová 1968 Určice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Vystavěl 1954

Poslední rozlouèení
Středa 20. prosince 2017
František Pernica 1940 Alojzov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

Jiří Kopečný 1945
Prostějov
Františka Veruňáková 1936 Prostějov
Ondřej Sekanina 1977 Ústí nad Labem
Mgr. Helena Procházková 1938
Prostějov
Libuše Strašáková 1948 Prostějov
Jakub Šimek 1994 Kostelec na Hané
$9  < < <
Vlastimila Kaštilová 1926 Prostějov
Josef Sedláček 1933
Prostějov
Zdeněk Chalupka 1951 Prostějov
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nabídka pracovních míst

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.

Zemědělské družstvo Smržice přijme samostatného zootechnika/
ku. Praxe v oboru vítána. Nabídky
s životopisem zasílejte na e-mail:
druzstvo.smrzice@quick.cz, tel.:
736 740 956
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
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.
Přijmu mladého číšníka na HPP. Pošlete
životopis na info@bowlingpalace.cz
Tel.:728 634 274

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

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

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

 ***

HLEDÁTE PRÁCI?
 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
Kuchař/-ka
15 500 Kč
jednosměnný střední odborné Středomoravská nemocniční, Pv
Pomocná síla do kuchyně
18 000-20 000 Kč turnusové služby základní+praktická GASTRO Brno, Prostějov
Pracovníciúklidu/vedoucíúklidu 12200-18000Kč jednosměnný středníodborné
Dobráuklízečka-Zatloukal,Pv
Prodavač/-ka
15 000 Kč
dvousměnný
střední odborné MOPS Prostějov
Terénní pracovníci v sociálně
aktivizační službě pro rodiny s dětmi 18 500 Kč
jednosměnný vyšší odborné
Člověk v tísni, Prostějov
Vychovatel/-ka školní družiny
13 895-20 055 Kč jednosměnný ÚSO s maturitou ZŠ a gymnázium města Konice
Zámečníci, brusiči
25 000-32 000 Kč jednosměnný střední odborné LASKI Smržice
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.

17102621269

PRÁCI NABÍZÍ
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.
Více informací na tel.č. 728 634
274 nebo osobně BOWLINGPALACE, Újezd 4, Prostějov
17121521474

Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat. Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

17120121430
17121211469

17102621270

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...
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Také poslední 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky
s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten
bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do STŘEDY 27. 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

17113061409

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Kostelecká ul.
Karel JANĚK, B. Šmerala 11, Prostějov
Výherce získává: Dvě vstupenky v hodnotě 400 Kč na představení.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 "#$
%" & 
Andrea Kossányiová
Alois KRÁTKÝ, Otinoves 227
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK od marketingové
společnosti v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 "#$
%" & 
HISTORII
Jindřich SVOBODA, Vrbátky 109
Výherce získává: POUKAZ na nákup v hodnotě 400 Kč.
SUDOKU
SU
 "#$
%" & 
DO
KU
7,7,5,2
Ivana GOTTWALDOVÁ, T.G. Masaryka 21, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 650 Kč na vystoupení.
KŘÍŽOVKA
 "#$
%" & 
Vánoční vazby u nás si vybere každý
Hana NEVRLOVÁ, Maleny 40, Stražisko
Výherce získává: dárkový POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně
vyzvedávat v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili jednu z hvězd
hudební scény, která v předvánočním čase navštívila
Prostějov...

SUDOKU

Výherce získává DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

17113061407

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

OSMISMĚRKA

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
   

Výherce získá DÁRKOVÝ
 
 

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
    

17113061408
17102361223

...... SI VYBERETE ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU

REVMA, OKÉNKO, LEMUR,VOJNA, DÝMKY, PYTEL, LEŠENÍ, KUCHYNĚ,VÝKRM,
KANOE, DUKLY, KVALT, VAZAL, MAZUT, DÁVKA, VYNADAT, IDIOM, NANDU,
KAKAO, PUPEK, SATAN, ODSYP, RATAN, ANČAR, ALITY

16093063154

17121511544



strany 28 a 29

ƔƔ K nečekané rošádě dochází na lavičce kralických fotbalistů, kteří prožili
strana 35

LOŠŤÁK
KONČÍ

ƔƔ Vítězka Miss Czech Press
2016 Nikol Prachařová ukončila
svou roční nadvládu a předala korunku krásy
strana 27

KRÁSKA
V AKCI

Naleznete
uvnitř

Číslo 51tRočník 21

Pondělí 18. prosince 2017

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
vyjde 2. ledna

JUBILEJNÍ PROMĚNA V DUCHU VÁNOC
aneb JAK SE ZMĚNILA ILONA BERKOVÁ
servis pro ženy

SPORT
KULTURA

SPOLEČNOST

9/É'1(

+$1e

➢

ƔƔ Vedení BK Olomoucko došla
trpělivost a nemilosrdně ukončilo kontrakt nejlepšímu hráči!
strana 47

PROSTĚJOV Atraktivní utkání domácího TK Agrofert a RPM Říčany uzavře program prostějovské semifinálové skupiny domácí extraligy smíšených tenisových družstev. Obhájci titulu touží minimálně po postupu
do finále a svůj cíl splní v případě vítězství. Úvodní dvouhry startují DNES, tj. v pondělí 18. prosince od 10:00
hodin, diváci mají do hlediště tradičně volný vstup.
V sestavě říčanského týmu je celá řada zajímavých jmen. Největší hvězdou je bezesporu Lotyška Anastasija
Sevastovová, 16. hráčka světového žebříčku WTA. V první stovce je také Ruska Jekatěrina Alexandrovová.
Mužskou jedničkou je Cedric Marcus Stebe z Německa a své zkušenosti se pokusí prodat Sergej Stachovskij z
Ukrajiny. „Říčany jsou nevyzpytatelný soupeř. Ženská část sestavy je opravdu hodně silná, což platí i v našem
případě. Třeba duel Karolíny Plíškové se Sevastovou nebo Alexandrovou by jistě patřil k vrcholům celé soutěže. Do střetnutí půjdeme v co nejsilnější sestavě. Chceme do finále a nemůžeme nic podcenit,“ uvědomuje si
nehrající kapitán TK Agrofert Prostějov Jaroslav Navrátil.
K dispozici nebude mít určitě Kristýnu Plíškovou, která byla nemocná, a kapitán nechce riskovat případné
další zdravotní komplikace tenistky. „Teprve ve čtvrtek dobrala antibiotika, nechtěl jsem Kristýnu přetěžovat.
Zdraví má v tomto případě přednost,“ řekl Navrátil. V případě mužské sestavy bude o nasazení jednotlivých
hráčů kapitán uvažovat do poslední chvíle. Musí mít na zřeteli, že tenisty, které nominuje do dvouher, budou
možná hrát i čtyřhru. Je otázkou, zda síly rozloží, nebo dostanou důvěru hráči z nejlepší aktuální formou.
„Je třeba počítat s tím, že o konečném výsledku můžou rozhodovat až debly. A Říčany v utkání s Přerovem
ukázaly, že je mají opravdu kvalitní. Pochopitelně bych si to nepřál, ale vzhledem ke kvalitě protivníka, může
vítěze určit až poslední zápas,“ uvažuje před dnešním soubojem Navrátil.
(lv)

Cesta do finále
+-/- 0-1 23456

ŠLÁGR VEČERNÍKU – TENIS

VÍCE O TENISOVÉ EXTRALIZE NAJDETE NA STRANĚ 39,
VOLEJBALOVÉ PODROBNOSTI ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44 A 45

PTENÍ PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 16. provydařený podzim...
&'$  *!+,
since se v Prostějově odehrály dvě převelice důležité sportovní bitvy, jež současně byly prestižním hanáckým derby. Nejprve tenisté TK AGROFERT Prostějov ve stěžejním duelu semifinálové skupiny
extraligy smíšených družstev ČR 2017 porazili Přerov 6:3, čímž mocně nakročili do středečního finále
soutěže v Říčanech.Vzápětí uspěly i volejbalistkyVK Prostějov, když v 11. kole UNIQA extraligy žen zdolaly
největší rivalky z Olomouce 3:0 a upevnily tím své vedení v tabulce.
„Vítězstvím nad Přerovem jsme udělali důležitý krok k možné obhajobě titulu, ale v pondělí musíme
postup potvrdit,“ upozornil kapitán výběru TK Jaroslav Navrátil na fakt, že si jeho svěřenci potřebují dnes
poradit i s druhým soupeřem grupy RPM Říčany.„Sice jsme zbytečně kazili volné míče a tím byl zápas
VYHOZENÝ
vyrovnaný, ale rozhodující je výhra, navíc 3:0. Za výsledek jsme rádi,“ oddechl si hlavní trenér žen vékáčka
MITCHELL!
Miroslav Čada po tuhém skolení olomouckého konkurenta.

Marek SONNEVEND
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ƔƔ Komise sportovní Rady města Prostějova
vyhlašuje tradiční anketu Sportovec města
Prostějova za rok 2017. Slavnostní vyhlášení
proběhne v březnu 2018 v Hotelu Tennis
Club. Návrhy do soutěže může podat kterýkoliv občan města Prostějova. Bližší informace včetně nominačního formuláře jsou
ke stažení na webových stránkách komise
sportovní www.skmpv.cz .
ƔƔ Prostějovské představení Manželství
v kostce s Oldřichem Navrátilem, které se
mělo odehrát uplynulý čtvrtek v „Kasku“,
bylo zrušeno z důvodu nemoci. Náhradní
termín je 6. února 2018.
ƔƔ Odchovanec prostějovského hokeje Ondřej Vitásek odehrál v dresu české reprezentace všechny tři zápasy na Channel One Cupu a
přispěl ke druhému místu v turnaji.
ƔƔ Divadlo Hanácké obce slaví devadesátku! Činnost byla zahájena 18. prosince 1927
v sále hostince U Kořalků v Černém dvoře
hrou Jana Nerudy Prodaná láska.
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„Doma jsme cítili povinnost vyhrát.“

BASKETBAL

Foto: Marek Sonnevend
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Tenisová extraliga 2017 se hraje od
pátku 15. prosince do středy 20.
prosince v Prostějově, Praze a Říčanech. Středeční finále, které se hraje
v Říčanech u Prahy, můžete sledovat
na obrazovkách České televize a to
živě na progranu ČT Sport ve středu
20. prosince od 10 hod.
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TK Spartak Jihlava v baráži o setrvání
v Tenisové extralize prohrál s vítězem 1. ligy
ČTS – Severočeskou tenisovou 4:5 a tím
opouští Tenisovou extraligu. Přestože Jihlava vedla po dvouhrách 4:2, v následujích
čtyřhrách nezískala ani set a prohrála 4:5.
V pražské skupině Štvanice (I.ČLTK Praha) porazila Liberec 6:3 a v prostějovské
skupině Přerov udolal silné Říčany 5:4.
V pondělí se hrají poslední zápasy v semifinálových skupinách Sparta – Liberec
a Prostějov – Říčany. V úterý je den pauza
a ve středu nás čeká finále od 10 hod. v Říčanech u Prahy v areálu Oáza Říčany.

\qH ?{
V LEDNU 2018
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku oznamuje,
že po dohodě s obchodními partnery soutěže se
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen uskuteční koncem prvního měsíce nového roku, předpokládaný termín 26. ledna 2018. Důvodem jsou
pracovní povinnosti zaiteresovaných stran.
Věříme, že si na své ceny s chutí počkáte. Bude to stát za to!
Přejeme všem soutěžícím Fotbalové devítky krásné prožití vánočních svátků a veselý vstup do Nového roku!
Těšíme se na vaši další přízeň.

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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společnost

27 2018

munita lidí bez domova. Polévky se
budou vydávat vždy v době od 11:30
do 12 hodin,“ prozradila Milada Sokolová.
Rozdávání jídla bude trvat do
konce února 2018 od pondělí do
soboty, nedělní teplé jídlo zajišťují mladíci z organizace Food Not
Bombs.
Díky Miladě Sokolové je opět zajištěn přísun polévek z restaurace Národní dům, stejně jako je proveden
zábor prostranství. Stále ale zůstává

Nedávno se na místo, kde poznala pocity vítězství, opět vrátila.
Po ročním kralování na ni čekala
příjemná povinnost předání korunky krásy nové vítězce, kterou
se stala Mirka Pikolová z Prahy.
Tu vybrala porota, jejíž součástí
byla i prostějovská zástupkyně.
A tak si zkusila, jaké to je být
i na druhé straně barikády. „Bylo
úžasné si to vše prožít i z druhého
hlediska na straně porotce. V porovnání s tím, když jsem byla jako
soutěžící, to bylo jednodušší. Bez
stresu, ale zase bylo opravdu velmi těžké vybrat mezi finalistkami
tu nejlepší. Pro mě byly favoritky
téměř všechny, do poslední chvíle
jsem nebyla rozhodnutá, které dát
nejvíce bodů,“ popsala Večerníku
zkušenost s porotcováním Prachařová.
Vítězka obdržela nejen krásnou korunku, ale také mnoho
hodnotných cen. Stejně tak i po
loňském vítězství si sympatická

otevřená otázka dobrovolníků. „Potřebujeme pár lidí, nejlépe s autem,
kteří by byli ochotni občas věnovat
zhruba hodinu a půl svého času,
jídlo vyzvednout a rozdat,“ vyzývá
Prostějovany Sokolová.
V minulých letech se do akce zapojila spousta místních, kteří pomohli
nejen tímto způsobem, ale také nakoupili drobné sladkosti či pečivo.
Mezi podporovatele patří tradičně
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, nejinak tomu bude i letos.
(red)

Prostějovanka odnesla nejeden impozantní dar. „Všechny ceny byly
opravdu úžasné. Dostala jsem kosmetiku řady Ryor a Babor, zlatý
prsten značky Rufert a další krásné
ceny. Nejvíce jsem si ale užila tříměsíční zapůjčení vozu Audi Q3,“
neskrývala nadšení dvacetiletá
kráska.
Po úspěšném ukončení studia
na prostějovském gymnáziu Nikol nastoupila na vysokou školu
logistiky. Studium a jeho úspěšné
zvládnutí jsou pro ni v současné
chvíli to nejdůležitější. „Také mám
v plánu příští rok vycestovat v rámci programu Erasmus do zahraničí,
ale určitě soutěž Miss Czech Press
nebyla poslední, které jsme se zúčastnila. Chtěla bych ještě nějaké
vyzkoušet. Přeci jenom když něco
končí, tak zároveň něco nového
začíná,“ dodala s úsměvem loňská
královna krásy jedné z nejuznávanějších soutěží tohoto druhu v naší
republice.

KRÁSKA Z PROSTĚJOVA PŘEDALA KORUNKU KRÁSY

Nádherné šaty ze svatebního salonu Marilyn v Prostjov podtrhly krásu lo^ské vítzky
Nikol Prachaové.
Foto: Miss Czech Press

Vítězka Miss Czech Press 2016 EXKLUZIVNĚ
Nikol Prachařová ukončila
svou roční nadvládu
focení, také jsem působila jako Grid
girl na závodech DTM v Německu,
Rakousku či Maďarsku. Vnímala
jsem vítězství velmi pozitivně, získala jsem hodně krásných vzpomínek
a kontaktů,“ ocenila přínos loňského
úspěchu Nikol Prachařová.

PRAHA, PROSTĚJOV Rok se sešel s rokem a tak došlo již na čtvrté
korunování dívek a žen v národní soutěži krásy Miss Czech Press.
Slavnostní galavečer se konal na pražské Lávce, kam zavítala i loňská vítězka. Prostějovanka Nikol Prachařová, kráska s nádherně
kučeravými vlasy, tentokrát nejenže předávala své nástupkyni
korunku, ale rovnou usedla i do poroty.

Josef POPELKA
Díky vítězství v minulém ročníku
získala dvacetiletá studentka logistiky
mnoho cenných zkušeností a zajímavých pracovních nabídek. „Zúčastnila jsem se modelingových přehlídek,

Na stejný účel přispěje také příští
ročník blížícího se charitativního
plesu.
Muzikoterapeutka Lucie Čapková
dojíždí do školy jedenkrát měsíčně. Terapie vede ke zlepšení komunikace, adaptability, podporuje
sociální integraci, posiluje vztahy,
snižuje pocit strachu a obavy z neznámého. Tím zvyšuje sebevědomí jedinců, rozvíjí seberealizaci,
prolomuje zábrany, které brání ke

Je ho teď všude plno, někdy to skoro vypadá, jakoby se tento národ
ani na jiné osobnosti nezmohl,“
poznamenala po odchodu z toalet
pětadvacetiletá Kateřina.
Recidivista přišel v doprovodu
dvou urostlých mužů, kteří mu
zajišťovali bezpečnost. „Vy jste Rudolf? Vám jsem slíbil fotku? Tak to
jo, sliby se mají plnit,“ prohodil Jiří
Kajínek směrem k prvnímu muži,
s nímž se nechal zvěčnit bezprostředně poté, co opustil záchod.

zdravému vztahu k sobě a okolí.
Důležitý pro proces učení je vliv na
pozornost, vnímání, koncentraci
žáků. V rámci výuky je muzikoterapie mezioborová. Příznivě působí i na paměť, myšlení, motoriku,
senzorickou a psychomotorickou
koordinaci, představivost, kreativitu, na cítění rytmické i environmentální.
Prostřednictvím muzikoterapie se
děti seznámí s tradičními hudeb-

Následně si musel proklestit cestu
davem až před samotnou prodejnu.
Zde ochotně podepisoval vlastní knihu ´Můj život bez mříží´ a zároveň se
usmíval při fotografování s přítomnými fanoušky. Ti si na snímek s ním
museli vystát skutečně dlouhou frontu. „Ať je Jiří Kajínek, jaký chce, tak
vrah to určitě není a za mříže nepatří.
Tam by měli skončit spíš někteří naši
politici,“ vyjádřil svůj názor jeden
s mužů hrdě si odnášející kriminálníkův podpis.
(mls)

Foto: Martin Zaoral

ními nástroji domorodých kmenů
a zprostředkuje zážitek z hry na ně.
Zaujmou hluboké tóny australského didgeridoo, drnkání na africkou
kalimbu, divoké rytmy afrických
bubínků, uklidňující zvuk dešťových holí amerických přírodních
národů, relaxační tóny tibetských
mís a gongů a plno dalších zajímavých zvuků z mnoha zvláštních
a přitom jednoduchých nástrojů.
Zvuků fascinujících, inspirujících

PROSTĚJOV Rok 2017 se nám
blíží ke konci stejně jako letošní
PROSTĚJOVSKÁ ZIMA. Na její
závěr si organizátoři připravili
koncert místní kapely Peter’s music, který proběhne tento pátek
22. prosince od 17:00 hodin. Skupina zahraje ty nejznámější české
i světové vánoční písně rozličných
interpretů. A nakonec na poslední den roku je od 20:00 hodin
připraven tradiční silvestrovský
ohňostroj, bez nějž by to prostě
nešlo.
Klasické lidové písně jako Rolničky,
Veselé Vánoce nebo Štědrý večer
nastal. České vánoční hity Bílé Vánoce, Tři oříšky, Zvonky štěstí a Půl-

i provokujících a probouzejících
naši tvořivost, fantazii, hravost.
„Na terapie máme velmi pozitivní
odezvu, a to jak od dětí, tak od jejich rodičů a pedagogů naší školy,“
uvedla Pavlína Jedličková, ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, která
obě speciální školy zahrnuje.
Příští ročník charitativního plesu je naplánovaný již na sobotu
13. ledna 2018. „Návštěvníci se
tradičně mohou těšit na skvělou

noční, či světově známé písně Blue
Christmas, Santa is coming, Merry
Christmas i Last Christmas. To vše
a ještě mnohem víc zahraje na prostějovském náměstí již tento pátek
hudební skupina Peter’s music.
„Poslední adventní pátek jsme chtěli
do města přinést vánoční atmosféru,
kdy by příchozí mohli s kamarády
zároveň popíjet punč a k tomu poslouchat příjemné vánoční melodie.
Kapela navíc už jednou na Prostějovské zimě účinkovala a byli jsme
s ní nadmíru spokojeni, proto jsme
ji do programu zařadili i letos,“ informovala Večerník Martina Drmolová, kulturní pracovnice klubu
DUHA.

zábavu, kterou poskytnou jak zlínská kapela Gibon, tak doprovodná
vystoupení. Do letošního programu jsme jako novinku zařadili
Bike trial show, o kterou se postará
osminásobný mistr světa,“ prozradil Tomáš Lázna, předseda spolku
Pomáháme tancem.
Podrobné informace o akci, včetně míst, kde lze zakoupit vstupenky, naleznete na webu www.charitativniples.cz.
(red)

V neděli 31. prosince nás potom čeká
tradiční prostějovský ohňostroj, taktéž na náměstí. Započne přesně ve
20:00 hodin a potrvá zhruba patnáct
až dvacet minut. A jako vždy bude
jeho průběh podbarven příjemnou
hudbou. „Minulý rok ohňostroj pokazila mlha, kvůli níž nebyl takřka
vidět. Proto jej chceme nechat částečně ve stejné verzi, aby si jej lidé mohli
letos užít. Samozřejmě ale děláme
také úpravy tak, abychom se co nejvíc přizpůsobili nevyzpytatelnému
počasí. Tento rok jsme navíc pořídili
více odpalovacích částí, které jinak
nasměrujeme a umístíme do jiné výšky,“ osvětlila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky. (tem)

31.12.

Závrený koncert
a OHOSTROJ
v Prostjov 17:00

PROSTĚJOV Před dvěma lety se
v Prostějově poprvé rozjel projekt
pomoci bezdomovcům. Nápad
studentů s nabídkou pomoci rozvinula a dopracovala zastupitelka
Milada Sokolová. Protože se akce
těšila velké oblibě, tak se od 3. ledna rozjede znovu. Organizátoři
hledají dobrovolníky.
„Od třetího ledna budeme vydávat
lidem bez domova teplé polévky s
chlebem. I letos to bude u místního
nádraží, kde se zdržuje početná ko-

Nejoblíbenější český zloděj Projekt POLÉVKA BEZDOMOVCgM
a recidivista se ukázal se opt rozjíždí. Hledají se dobrovolníci
v Prostějově
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Notorického zloděje a pravomocně odsouzeného
vraha, kterému na svobodu pomohla až milost prezidenta Miloše
Zemana, přivítal po jeho příchodu
k prodejně knih v prostějovském
obchodím centru zdrženlivý potlesk. Sympatie k jeho osobě však
byly cítit všude kolem...
Oči jasné většiny přítomných
sledovaly Jiřího Kajínka s dychtivým očekáváním, někdy až s nábožnou úctou. Nebylo tomu tak
u všech. „Šla jsem ve Zlaté bráně
na záchod a potkala tam Kajínka.
Netušil jsem, že se tu koná jeho
autogramiáda. Bylo to překvapení, přesto jsem ho hned poznala.

PROSTĚJOV V rámci minulého
ročníku charitativního plesu Pomáháme tancem se podařilo vybrat 115 tisíc korun, které putovaly do MŠ speciální v Mozartově
ulici a do ZŠ speciální na Tetíně.
Za tyto peníze školy realizují pro
své žáky nadstandardní terapie,
na které nejsou v tomto objemu
prostředky v běžném rozpočtu.
Kromě canisterapie a hipoterapie se jedná také o muzikoterapii.

2018 28 servis pro ženy

Jubilejní proměna image se nesla
PROMÌNY
První
hit
vyšel
vékáčku
spíš
herně
a druhý výsledkově,
PODLE
v každém případě tým potvrdil své kvality
ILONA BERKOVÁ ZÍSKALA
ŠMRNC A PROKOUKLA!
Texty
připravila

Foto
a video

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
A je to tady! Jubilejní třicátá PROMĚNA IMAGE s sebou nesla přídavek blížících se vánočních svátků,
ještě slavnostnější podtext mu pak dala číslovka se
zakulacenou třicítkou. Dlouhodobě úspěšný seriál
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku tímto dostal pečeť na
svoji tradici, která se přenese i do příštího letopočtu
2018. I v nadcházejícím roce se tak můžete hlásit do
projektu, který široko daleko nemá obdoby.
Plán dostal reálnou podobu již v dubnu 2015, od
kdy měníme vizáž mužů i žen. Máme profesionální
tým a snažíme se nejen o změnu image, ale zejména
o vnitřní proměnu i dodání sebevědomí. A co je pro nás
hlavní? Splnit vaše přání a dělat vám radost. Je třeba
poznamenat,
Kossy že
mávšechny proměny dopadly skvěle
a každá
z nich
byla něčím výjimečná. Jsme nesmírně
potíže
se svalem
rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě
u našich čtenářů. Pevně doufáme a věříme, že tomu
tak bude i nadále. Ale pojďme se již podívat na naši
třicátou vítězku, která doplnila předchozích osmadvacet žen a dva muže, kdy jednou Večernice zkrášlila
rovnou celý manželský pár.

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA

Vánoční atmosféra je v plném proudu, náměstí se plní davy lidí, vánoční
stromek svítí, betlémek je obklopen
nadšenými dětmi, stánky s punčem jedou na plné obrátky. A k tomu všemu
nesmí chybět naše historicky třetí
vánoční proměna, navíc ještě k tomu
jubilejní. Třicátou vítězkou se stala Ilona
Berková z Prostějova, která se přihlásila
na základě doporučení kolegyň ze
zaměstnání. „Kolegyně vaše proměny
pravidelně sledují a společnými silami mě přiměly se přihlásit, tak jsem
tady. Jsem moc zvědavá, co se mnou
uděláte. Těším se a zároveň jsem trochu
nervózní. Přiznám se, že jsem celou noc
nespala. (úsměv) Ničeho se nebojím,
myslím, že není z čeho mít strach, ale
hlavně vás prosím, ať nemám růžové
vlasy, to je tak asi jediné, co bych vážně
nechtěla,“ přdala se smíchem symJakIlona
to Berková.
vidí
patická
KAPITÁNKA
„Růžová
barva na naši vítězku skutečně
nečeká, v tom ji můžu opravdu ujistit,
co ji ale čeká, je den plný odpočinku,
péče a hýčkání. Dále prvotřídní servis
od našich partnerů a také fotografování,

natáčení a hlavně zážitky na celý život,“
uvedla Aneta Křížová, Večernice a patronka PROMĚNY IMAGE. „Je to naše
třetí vánoční proměna. Na Vánoce v roce
2015 prošla prvním dílem Lenka Mullerová, v roce 2016 to byla Lenka Svobodová a letos již zmíněná Ilona Berková.
Ať už to byly naše vánoční proměny či
všechny další, můžeme si teď na sklonku
roku říci, že za všemi stojí plno práce, času,
úsilí, energie, ale také radosti a pocitu
zadostiučinění, protože vidět to nadšení
a spokojenost po proměně, tak takové
pohledy se nenaskytnou každý den.
Věřím tedy, že i ta dnešní, a sice třicátá
PROMĚNA IMAGE, stála za to,“ dodala
spokojeně Aneta Křížová.
Pojďme se tedy podívat, jak to
všechno uplynulou sobotu dopadlo. Také tentokrát jsme vše
znovu pečlivě zmonitorovali,
tudíž co nenajdete zde, stačí
navštívit internetové stránky
www.vecernikpv.cz. Čeká tam na
vás obsáhlá fotogalerie a video
z PROMĚNY IMAGE pro měsíc
prosinec roku 2017.

PØED...

PO...

1. krok - volba obleèení
Obchod Sonáta Reného Volka byl otevřen pouze pro nás, začínali jsme již v osm hodin. Vzhledem k pracovním povinnostem si majitel
na proměnu Ilony Berkové zavolal posilu, a to syna Roberta, který vytvořil tři ucelené outfity. „Když jsem v pozdějších hodinách viděl
celkový výsledek, musím říci, že se vše zdárně podařilo,“ usmál se René Volek. „Jako první jsme zvolili volnočasovou záležitost v podobě
moderních slimových kalhot v barvě černé se zajímavým bílým puntíkem. Kalhoty mají výborný střih a zeštíhlují postavu, jsou velmi
pohodlné a mají zajímavě řešené kapsy. Zvolená halenka se dá kombinovat s dalším oblečením, působí elegantně a barevný modrý kontrast nemá chybu,“ popsal první zvolený outfit. Druhý set byly šaty na běžné nošení do zaměstnání. „Střih a barevná kombinace dvou
úpletů byly výborná volba. Paní Berková vypadala elegantně a přitom mladistvě. Třetí set pak byl dámský elegantní plášť v barvě holubičí
šedi a střihu v army stylu. Ten paní Berkové sluší a myslím, že se v něm cítila dobře. Pláště celkově umí takzvaně nosit, proto jí Robert
vybral ještě modrý plášť, který je kombinací dvou základních materiálů flauše a upraveného polyesteru,“ popsal proměnu René Volek
a dodal: „Celkový dojem mám takový, že vybrané modely prosincové vítězce moc slušely, barevně a typově k ní seděly a vypadala velmi
pěkně. Zároveň využívám situace a přeji všem nejen v týmu, ale i čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku krásné Vánoce a pohodový rok 2018!“

2. krok - volba brýlí
Následně jsme se přemístili do prodejny Optika Wagner, kde jsme byli se začátkem pracovní doby, a tak na nás měl majitel chvíli čas, než se
u něj pro jeho oblíbenost ocitly opět davy zákazníků. „Jako naše obvyklá srdcovka je v současné proměně opět Etnia Barcelona. Ještě jsme
nezmínili, že svým modelům dává jména měst,“ vysvětlil na úvod. „Dnešní model je Jena, tedy domov firmy Carl Zeiss, nejdokonalejšího
výrobce brýlových čoček na světě, který zároveň propůjčuje svoje brýlové čočky do slunečních brýlí Etnia Barcelona. Další model je Amalfi
a Saint Tropez. Především druhé jmenované město by v těchto chladných dnech přišlo vhod včetně letních teplot. Poslední a nejelegantnější
model nese jméno Carolina Herrera a její skvělý a elegantní vzhled, i když je brýlová obruba barevná,“ popsal sobotní část Proměny Image
Radek Wagner. „Mějte rádi krásné brýle a dovolte mi popřát všem čtenářům i zúčastněným krásné a pohodové svátky a v novém roce hodně
zdraví a štěstí,“ vzkazuje s úsměvem sobě vlastním.

3. krok... barvení, støíhání, styling
Jakmile byly brýle vybrané, zavítal celý tým s vítězkou do Vlassalonu Andrei Furiakové, kde probíhala změna účesu a barvy. „Paní
Berková měla pevné, velmi sklovité a trčavé vlasy, z tohoto důvodu jsem nechtěla úplně výrazně stříhat na krátko. Na jedné straně
jsem tedy bok ostříhala více a vzadu sestříhala délku. Druhý bok jsem nechala mírně zešikma, ale objem vzadu byl ponechán,“
popsala postup majitelka salonu. „Původní barva, kterou paní Berková měla, byla světle hnědá, mírně prošedivělá a hlavní barvou
byla fialová, která se k této dámě typově příliš nehodí. Vybrala jsem tedy teplý odstín v červených tónech. K hlavě jsem dala přírodní
hnědý odstín a konečky byly prosvětleny do červena. Co se týče stylingu, tak vlasy by bylo potřeba určitě ošetřit narovnávacím
keratinem, protože je má velice suché a trčavé. V případě paní Berkové není potřeba dělat objem, jako tomu většinou bývá, ale
naopak se spíše snažit o uhlazení. Nový střih vítězku příjemně omladil a dodal jí jiskru,“ pochvalovala si Andrea Furiaková.

4. krok - líèení
U naší PROMĚNY IMAGE nemůže nikdy chybět vizážistka, která se kvalitně postará o pleť vítězky. Po dokončení účesu tedy
doslova s vervou nastoupila Tereza Škvarková ze studia Belleza. „Paní Berková o svoji pleť příliš nepečuje, což je častý úkaz
českých žen, ale nejen jich. Doporučila jsem jí tedy pravidelnou návštěvu kosmetiky, kde je o pleť profesionálně postaráno, její
kvalita se razantně zlepší, včetně vrásek kolem rtů a očí, která má. Vhodné by pro ni bylo tzv. dermapero s použitím kyseliny
hyaluronové,“ poradila úvodem naší vítězce profesionální vizážistka. „Nejdříve bylo nutné provést korekci kolem očí, aby
se trochu zvýraznily, pod oči jsem nanesla korektor, který oči hezky zesvětlil. Make-up jsem pak volila krycí, protože bylo
potřeba zakrýt pár nedostatků. Na make-up pak přišel samozřejmě pudr. Paní Berková je teplejší typ, od čehož se odvíjely
i odstíny líčení. Oční stíny byly tedy vybrány v hnědých tónech, ale výraznější byly rty a také tváře, na které jsem použila hnědý
odstín tvářenky, aby se zakamuflovaly lehce plnější tváře, vysvětlila k líčení vizážistka. Jak vítězka prozradila, líčí se jen zcela
mimořádně. „Určitě bych jí doporučila pravidelné používání kvalitního krému a make-up, pudr, oční stíny, řasenku a případně tužku na oči a také tvářenku. Nalíčená tvář
jí nejenže velice sluší, ale také pleť chrání před vnějšími vlivy,“ zakončila poradenství a líčení Tereza Škvarková.

5. krok - fotografování
Nový účes byl hotov, tvář nalíčená, to vše doplněno vybraným outfitem a originálními brýlemi- Mohlo tak proběhnout velké odhalení nové image Ilony Berkové. Než k tomu ale
došlo, tak několikrát zopakovala, že má největší strach z toho, jak by mohla mít vlasy do růžova... „To bychom jí samozřejmě nemohli udělat. Při změně účesu a barvy jsme ji ale
místy škádlili tím, že jí ta zelená barva ve vlasech velice sluší, navíc je díky Vánocům aktuální. Paní Berková s humorem sobě vlastním se k nám vždy připojila a na svůj účet si dovedla
dělat legraci společně s námi. Celý průběh proměny tak byl velice příjemný,“ přidala na závěr úsměvnou historku dokazující dobrou náladu během celé předvánoční proměny
Aneta Křížová, autorka projektu, které tímto redakce Večerníku děkuje za veškerou péči. Definitivní tečku celé sobotě dalo finální focení. „Nejsem schopná se uvolnit,“ láteřila Ilona
Berková. Poznat to však vůbec nebylo! Ostatně, podívejte se s námi...

Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.
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Rok 2017 zakončí těžké utkání v Ostravě
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Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

Foto: Josef Popelka

kdy hosté zadarmo přehodili síť, jsme hned
osmkrát zaváhali, právě v těchto zdánlivě
rozhodnutých situacích tam z naší strany
bylo hodně chyb,“ našel Čada klíčovou příčinu rovnocenné bitvy.
Přesto mohl její konečné vyznění hodnotit
kladně. „Kromě toho nezvládání volných
balónů nebyl náš výkon vůbec špatný.
Dobře jsme se drželi na přihrávce, lepší
byli v útoku a především jsme jako správný favorit nezaváhali v koncovkách, kde se
láme volejbalový chleba. Výborně smečařsky si vedla Andrea Kossányiová s Laurou
Emonts, naopak méně se tentokrát dařilo
blokařkám. A perfektním příjmem družstvo držela Julča Kovářová. Sice nám v těch
zdánlivě jednoduchých výměnách někdy
chyběla trpělivost, ale mančaft dokázal
tyhle potíže překonat a proti nebezpečné
Olomouci neztratit ani set. Což má svou
cenu,“ zdůraznil Čada. Žádné dalekosáhlé
závěry z druhého přemožení krajského
rivala během aktuálního ročníku však nevyvozoval. „Sezóna ještě není ani v polovině, na jakékoliv soudy je zatím příliš brzy.
Každopádně je fajn, že jsme v české lize
dosud nezaváhali a vedeme tabulku tak,
jak bychom měli. Před námi je ale spousta
dalších utkání, navíc rozhodovat o všem
stejně bude teprve play-off. Kromě toho
platí až do ledna možnost posílení hráčských kádrů, tím pádem současnou situaci
nijak extra neřešíme a jedeme dál zápas od
zápasu,“ vypíchl prostějovský trenér svou
filozofii zaměřenou na každodenní práci.

výbĨr

to útoku

i z obrany na síti vyšel příznivěji kolektiv
z hanácké metropole.
Co se týká individuálních výkonů, bylo
zajímavé, že se až tolik neprosadily obvyklé
bodové tahounky z univerzálu Helena
Horká a Jana Napolitano (ta ale nastoupila
na smeči), na jejichž ubránění se oba celky
dost zaměřily. Útočný prapor VK tudíž
výrazněji držely smečařky Laura Emonts +
Andrea Kossányiová a v defenzivě excelovala Julie Kovářová na liberu díky více než
osmdesátiprocentní přihrávce. Z výběru
UP jí v tomto směru zdatně konkurovala
Darina Košická a v ofenzivní činnosti byla
jasnou jedničkou blokařka Nikol Sajdová.
statistiky najdete na www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Ve vrcholícím
předvánočním shonu je čas i prostor na ještě jeden volejbalový tahák
v nejvyšší tuzemské soutěži žen.
Do programu 12. kola UNIQA
extraligy ČR 2017/18, které je
posledním v tomto kalendářním
roce, totiž patří duel mezi TJ
Ostrava a VK Prostějov. Uskuteční
se ve středu 20. prosince od 18:00
hodin.
Průběžně vedoucí Hanačky podruhé
za sebou vyzve druhý celek tabulky,
neboť Severomoravanky na stříbrnou
příčku poskočily také díky prohře
Olomouce 0:3 právě na prostějovské
palubovce. Zatímco však sobotní
derby bylo přímým soubojem o první
pozici, během nadcházejícího šlágru

nejvyšší post v sázce nebude, neboť
vékáčko má náskok čtyř bodů.
„Tím se ale nesmíme nechat vůbec
ukolébat. Naopak je potřeba se i na
poslední letošní zápas maximálně
připravit a následně soustředit,
nebezpečného
soupeře
ani
v nejmenším nepodcenit. Doma
v prvním vzájemném utkání jsme
s Ostravou měli dost problémy, jim
se v této sezóně zatím daří a na vlastním hřišti můžou tím víc kousat.
Proto musíme odvést kvalitní výkon,“
pohlédl směrem ke středečnímu mači
hlavní trenér vékáčka Miroslav Čada.
Jeho kolektiv může v případě
očekávaného úspěchu ještě víc bodově
odskočit svým pronásledovatelům,
leč snadné to určitě nebude. Výběr TJ

v dosavadním extraligovém průběhu podlehl
jen v Prostějově 1:3
a v Olomouci nesmírně
těsně 2:3, jinak soutěží
prochází vítězně i velmi
přesvědčivě. Navíc bez
výraznějších komplikací postoupil
do závěrečného Final Four Českého
poháru a v úvodním šestnáctifinále
evropského Challenge Cupu jasně
triumfoval 3:0 na půdě chorvatského
Osijeku.
Kouči Zdeňku Pommerovi a spol.
vyšlo evidentně na jedničku doplnění
letně oslabeného kádru, z nějž odešly
opory Petra Kojdová, Marie Toufarová i Magdaléna Zedníková. Místo
nich klub od polských hranic získal

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Helenu Kojdovou, Vilte Makauskaite
z Litvy či Terezu Diatkovou, které
společně se zůstavšími tahounkami
Kateřinou Valkovou, Ivou Nachmilnerovou nebo Kateřinou Zemanovou
směřují soudržné družstvo k útoku
na medaili. „V Ostravě to nebude
lehké, na což se nachystáme. A věřím,
že s končícím rokem se rozloučíme
výhrou, abychom si nepokazili svátky,“ přál si Čada.
(son)

Veronika Trnková: „Vždycky je snadnìjší

zaskoèit favorita
než sám tuhle roli plnit“
PROSTĚJOV Platilo to pro ni stejně jako pro celý tým: nebýt mnoha zbytečných zaváhání
váhání ve
omouc
zdánlivě jasných situacích, mohly volejbalistky VK Prostějov porazit v derby UP Olomouc
outěže
mnohem jednoznačnějším způsobem. Takhle favorit zvládl sobotní hit extraligové soutěže
kařka
sice 3:0, ovšem až díky těsně urvaným koncovkám jednotlivých sad. A domácí blokařka
Veronika Trnková po šťastném konci bitvy rozebírala, proč se se svými parťačkami na důležitý triumf tolik nadřely.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
D
SONNEVEND
ƔƔ Sice jste v těžkém střetnutí neztratily asi set, ale předvedený výkon
optimální nebyl. Souhlasíte?
„Souhlasím. Připadalo mi, že v naší hře
chvílemi vznikal zbytečný zmatek a tlak
jsme si na sebe často vytvářely samy
vlastními chybami. Soupeřky nás ničím
extra nezatlačily.“
ƔƔ Trenér mluvil především o hrubkách při volných míčích. Spočíval
tedy hlavní problém v nich?
„Nevím, jestli úplně největší, ale když
nedokážeme osm balónů letících k nám
zadarmo zakončit v náš bod, je to samozřejmě špatné. Trenér na tohle při oddechovém čase upozorňoval a já se pak na
to někdy soustředím tak moc, že jsem
potom v takových situacích ještě horší.“
ƔƔ Navzdory komplikacím jste zvítězily tři nula. Jde o největší pozitivum derby?

„Určitě, taková výhra se počítá.“
ƔƔ V minulém ročníku jste s Olomoucí měly značné potíže, letos zatím ne. Proč?
„Podstatné je, že my jsme určitě lepší než
loni. Klíčové z mého pohledu bylo posílení na postu univerzálky, kde nám v minulé sezóně chyběla osobnost schopná
vzít na sebe zodpovědnost v klíčových
momentech a vítězně rozhodovat. Hela
Horká takovou osobností jednoznačně
je, můžeme se na ni spolehnout a tuhle
svou roli zvládá výborně. K ní je pochopitelně nutné připočítat skvělou nahrávačku Katy Weiss, my ostatní se snažíme
co nejlíp přidávat.“
ƔƔ Dá se říct, že jste v úterý s Fenerbahce Istanbul hrály i přes porážku
1:3 lépe než proti UP?
„Tohle se hrozně těžko porovnává. Jsou
to úplně rozdílní soupeři a jiné soutěže,
kvůli tomu se naše výkony složitě posuzují. Jde třeba o fakt, že proti favoritovi se
vám vždycky hraje příjemněji, než když
sám jste v roli favorizovaného týmu. Tím
pádem jsme mohly s Fenerbahce jedině
překvapit a získat, což se nám částečně
povedlo. Dneska měly tuhle pozici Olomoučanky a pro nás byla povinnost vyhrát určitě těžší v porovnání s úterkem.

obře, že jsme svou roli
Proto je moc dobře,
roblémy potvrdily cestu
zvládly a přes problémy
ulem v řadě. Rozhodně
za desátým titulem
ebude tak jednoduché,
to však není a nebude
jak by se třeba některým fanouškům
mohlo zdát.“
ƔƔ Probíhající
cí sezónu hodnotíte
zatím pozitivně?
ně?
„Určitě jo. Až naa nějaké herní výpadky, ztracený set v Olomouci a s Ostacený bod v Liberci
ravou nebo ztracený
ocela dobře, občasné
to zvládáme docela

Kadetky ÈR pomohly
juniorkám vékáèka
Foto: archív Veéerníku

“

Trenér nám slíbil, že když tam vyhrajeme,
tak budeme mít volno od třiadvacátého
do šestadvacátého prosince včetně
a do přípravy naskočíme až po Vánocích
sedmadvacátého. Máme tedy speciální
motivaci a věřím, že to v Ostravě zvládneme

výpadky se přitom můžou stát. Hlavně
doufám, že se ještě dokážeme herně
zlepšovat a sezónou kvalitně projdeme
až do úspěšného konce.“
ƔƔ Teď zbývá udělat vítěznou tečku
za kalendářním rokem 2017 v Ostravě, ne?

„Přesně tak. Trenér nám slíbil, že když
tam vyhrajeme, tak budeme mít volno
od třiadvacátého do šestadvacátého
prosince včetně a do přípravy naskočíme až po Vánocích sedmadvacátého.
Máme tedy speciální motivaci a věřím,
že to v Ostravě zvládneme.“

Derby proti Olomouci zvládnuto na jedna mínus
VK PV
3:0
UP OL
ních konkurentů po celou dobu naprosto vyrovnané. Vedoucí mančaft
pořadí jej strhl na svou stranu až lépe
zvládnutými závěry setů.

ZAZN÷LO
Fotogalerii a video
najdete už brzy na
www.vecernikpv.cz

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:3, 4:3,
5:6, 6:8, 8:8, 8:11, 11:11, 13:13, 13:16,
16:17, 21:18, 21:20, 23:20, 25:22.
Druhý set: 1:0, 1:2, 3:4, 6:4, 6:6, 7:8,
9:8, 11:9, 14:10, 15:13, 17:15, 19:15,
20:17, 22:17, 22:20, 24:21, 25:23.
Třetí set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:5, 8:6,
8:8, 10:9, 10:11, 13:12, 13:14, 15:14,
17:17, 19:17, 21:18, 25:22.
PROSTĚJOV Jednoznačně největším šlágrem 11. kola UNIQA extraligy žen ČR 2017/2018 byl souboj
prvního celku tabulky s druhým.
Tedy jinak řečeno: hanácké derby
mezi volejbalistkami Prostějova
a Olomouce. Papírově se očekával
triumf domácího týmu, který skutečně nastal ve třech sadách, ale vzdor
výsledku 3:0 bylo měření sil regionál-

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND

Žádný vynikající start jako proti Fenerbahce se vékáčku v sobotním podvečeru
nepovedl. Spíš naopak, domácí hráčky
působily od začátku mdle a jejich nepřesnosti včetně několika chyb byly vodou na
mlýn jistějším soupeřkám. Ty se mohly
opřít o lepší servis, úspěšnější přihrávku
i pozornější obranu, čímž měly neustále
mírně navrch (2:3, 6:8, 8:11, 13:16). Favorit pořád jen dotahoval a maximálně
dokázal vyrovnat, žádná jeho převaha se
však vůbec nekonala. Teprve po půlce zahajovací sady se lídryním soutěže podařilo zkvalitnit veškeré činnosti, olomoucké
plejerky se tím dostaly pod výraznější tlak.
A klíčový dopad měl prudký obrat při
účinném podání Weiss z 13:16 na 21:18.
Koncovku si Čadovy svěřenkyně nikoliv
bez problémů, ale přece jen pohlídaly 25:22 a 1:0.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Nejv÷tší útoéný potenciál pąi pąekonávání olomoucké obrany prokázala v derby
z volejbalistek VK Prost÷jov Laura Emonts (éíslo 17).
Foto: Marek Sonnevend

Celkově byl mač vyrovnaný, což platilo
též zkraje druhé části. Každý chvilku tahal pilku, přičemž záleželo především na
tom, komu zrovna lépe šel servis a nakolik v návaznosti na něm fungovala defenziva. Důležitou roli hrály také protiútoky,
které Prostějovankám po ubráněných
míčích dlouho moc nevycházely. Jakmile začaly, hned došlo k otočení skóre

ze 7:8 na 14:10. Nicméně i úpéčko dokázalo přitlačit a jakmile mu protivník
pomohl dalšími nevynucenými hrubkami, stalo se dějství číslo dva zase otevřeným - 15:13. Zůstalo až do úplného
závěru navzdory tomu, že Horká a spol.
dílčím úderem opět odskočily ze 17:15
na 19:15 a následně 22:17. Zdálo se,
být rozhodnuto, leč Teplého parta per-

V Evropì debakly UP
i KP, uspìla jen Ostrava
Prostějov (son) - Volejbalistky VK Prostějov v Champions League sympaticky
prohnaly obřího favorita Fenerbahce
Istanbul, to už dobře víme. Jak se ale dařilo dalším třem ženským zástupcům ČR
v evropských pohárech 2017/18?
Celek UP Olomouc vstoupil do CEV
Cupu coby druhé nejvyšší klubové soutěže starého kontinentu pořádným výpraskem, když v úvodním střetnutí šestnáctifinále podlehl doma německému
Allianzu Stuttgart hladce 0:3 (-12, -14,
-20). „Soupeř byl lepší ve všech činnostech, což však neomlouvá, že my jsme
hráli bez odvahy a rizika,“ řekl nespokojený trenér úpéčka Jiří Teplý.
Podobný debakl utrpělo taktéž v šestnáctifinále CEV Cupu KP Brno tím, že na
vlastní palubovce vůbec nestačilo - s výjimkou druhé sady - finskému LP Salo
0:3 (-8, -24, -20). „Od úplně prvního
míče jsme byli zakřiknutí, naše družstvo
jako by úplně nevědělo, s kým bude hrát.
Finský volejbal hrozně moc lidí podceňuje a dělají obrovskou chybu,“ konstatoval kouč Králova Pole Marek Rojko.
Rovněž osmifinále, ovšem nejnižšího
poháru Challenge Cupu absolvuje Ostrava. A té se v zahajovacím duelu dařilo
natolik, že na chorvatské půdě papírově
slabšího ŽOK Osijek jasně triumfovalo
výsledkem z pohledu hostitelek 0:3 (-12,
-13, -18). „Výborný výkon celého týmu.
Důležité bylo, že jsme udrželi koncentraci po celý zápas. Pochvala patří všem
holkám i našim skvělým fanouškům,“
radoval se lodivod TJ Zdeněk Pommer.
Odvety všech tří dvojic jsou na programu ve středu 10. ledna 2018.

fektně čapala v poli a potrestala několik
laciných minel VK - 22:20, odvrácení
dvou setbolů z 24:21 na 24:23. Domácí
ženy finiš urvaly jen s odřenýma ušima 25:23 a 2:0.
Družstvo Olomouce poctivě bojovalo
a při průměrné produkci úřadujících
mistryň republiky to stačilo na rovnocenné drama. Domácí kolektiv totiž střídal
dobré momenty s vyloženě špatnými,
čímž rivalovi sám dláždil cestu k možnému zdramatizování duelu (6:3 – 10:11).

Prostějov (son) - Mladé volejbalistky
VK Prostějov věkové kategorie U19 mají
ve své elitní tuzemské soutěži zápasové
volno až do 21. ledna. Přesto extraliga juniorek ČR 2017/18 pokračovala v první
polovině minulého týdne třemi duely,
které ovlivnily postavení Hanaček v průběžném pořadí základní skupiny B.
Na programu totiž byla tři vložená utkání
kadetek České republiky, v nichž reprezentační výběr obral o body konkurenty
vékáčka z popředí tabulky. Nejprve věkově mladší nároďák těsně podlehl Přerovu
2:3 (-19, 12, 17, -24, -10), následně po
podobné bitvě přemohl Brno 3:2 (-18,
24, -12, 21, 6) a nakonec zdolal Šternberk
3:1 (21, 23, -18, 23).
Díky těmto výsledkům zůstaly prostějovské juniorky druhé se stejným bodovým
ziskem jako šternberské soupeřky na třetí
pozici a tři jednotky před přerovskými
protivnicemi na čtvrté příčce. Druhý
post je přitom v novém systému soutěže
důležitý pro nasazení do nejvyšší grupy
v nadstavbové části.
Extraliga juniorek ČR, skupina B
2017/18 – pořadí po 14. kole a vložených zápasech: 1. Brno 34, 2. Prostějov
26, 3. Šternberk 26, 4. Přerov 23, 5. Vysočina 20, 6. Kadetky ČR 9, 7. Ostrava 6.
Ovšem i hostující volejbalistky dost často chybovaly, zejména při podání. Osud
krajské řežby visel na vážkách až do nerozhodného stavu 17:17, kdy obhájkyně
devíti titulů během několika okamžiků
utekly na 21:18, aby tuhle výhodu v nervózním konci zužitkovaly – 25:22 a 3:0.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 26

ZAZN÷LO NA
TISKOVCE...
Miroslav ÈADA - VK Prostìjov
„Bylo to těžké utkání proti našemu největšímu soupeři v lize. Oba týmy přitom měly
za sebou porážku v evropském poháru, ale my jsme doma cítili povinnost vyhrát. To
se přes dílčí potíže podařilo a navíc poměrem 3:0, za což jsme určitě rádi.“
Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc

„Se silným Prostějovem jsme na jeho hřišti svedli vyrovnanou partii, v níž
nás nepodržel servis. Což rozhodlo spolu s tím, že domácí zvládli díky svým
zkušenostem dramatické koncovky všech tří setů. Porážky 0:3 po tak rovnocenném boji je škoda.“

2018 44 volejbal

Libero prostějovských volejbalistek se na konci
onci roku 2017
ruhé za sebou
dostalo do vynikající formy, proto už podruhé
ynulém týdnu
sklízí naše ocenění. Konkurovat jí v uplynulém
mohly z týmových parťaček asi nejvíc smečařky
čařky Andrea
Kossányiová a Laura Emonts, ale proti Istanbulu
stanbulu obě
útočily přece jen s nižší úspěšností a druhéé jmenované
se pro změnu nedařilo v derby s Olomoucí na příjmu.
na z jejích
To Julča byla právě na přihrávce, což je jedna
klíčových činností, v obou zmíněných zápasech
asech excelentní. Minulé úterý odpřihrávala extrémně
mně silné
Fenerbahce na semašedesát procent, v sobotu
otu totéž
zvládla při nelehkém souboji s UP dokoncee na třiaosmdesát procent! A zmiňovat přínos Kovářové
ovářové
pro obranu v poli a celkovou organizaci defenzivy
efenzivy
družstva by bylo pověstným nošením dříví do lesa.

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA
Kossy má
potíže se svalem
V posledních týdnech se prostějovské volejbalistky včetně všech největších opor držely zdravotně zcela
v pořádku, což je při složení současného kádru klíčová záležitost. Nyní
se však čerstvě objevila jedna možná
komplikace na obzoru. Během třetího setu sobotního derby v české
extralize s Olomoucí se totiž smečařka Andrea Kossányiová začala
opakovaně chytat za bolavé pravé
stehno. Důležité střetnutí sice se sebezapřením a navíc kvalitně dokončila, ovšem teď se vznáší otazníky
nad její použitelností pro závěrečný
duel roku 2017 na ostravské palubovce. „Ano, Kossy postihly svalové
problémy. A teprve uvidíme podle
lékařského vyšetření i jejího aktuálního stavu, jestli bude schopná
ve středu v Ostravě nastoupit. Rozhodně nehodláme nic riskovat, do
hry půjde jen plně zdravá. A pokud
bude out, musíme to zvládnout i bez
ní,“ uvažoval hlavní trenér žen VK
Miroslav Čada.

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Üíslo

ZÁPASU

10

Podesáté ze třinácti utkání této sezóny v českých soutěžích zvítězily
volejbalistky VK Prostějov hladce
3:0. Zatím pouze třikrát tedy utrpěly setovou ztrátu. Došlo k tomu
hned ve 2. kole extraligy v Olomouci, poté okamžitě ve 3. dějství
doma s Ostravou (v obou případech 3:1) a následně v 8. dílu na
hřišti Liberce poměrem 3:2.

PROSTĚJOV Dva velké zápasové trháky během jediného týdne absolvovaly volejbalistky VK Prostějov. Ten mezinárodní proti Fenerbahce
Istanbul se jim hodně vydařil po herní stránce a díky tomu klubového
giganta dost prohnaly navzdory porážce 1:3. V tuzemském šlágru s UP
Olomouc byly samy v roli favoritek a byť neodvedly zcela optimální výkon, prestižní derby dotáhly k nejlepšímu možnému výsledku 3:0. O obou
důležitých konfrontacích se tudíž dá souhrnně prohlásit: zvládnuto.
stvo okolo kapitánky Kathleen Weiss
zanechalo nadmíru sympatický dojem.
„Ukázali jsme, že máme kvalitní tým
Původní zpravodajství
ství
schopný hrát špičkový volejbal mezinárodpro Večerník
ní úrovně. Soupeře se nám povedlo zaskoMarek
čit výborným nástupem, dělal chyby. Pak
se sice rozjel a hlavně ve druhém setu nás
SONNEVEND
dostal pod výrazný tlak, což se ale v takovém utkání může stát. Od poloviny třetího
Sympatie za Champions League setu jsme se zase chytili a až do konce pak
s Fenerbahce sváděli vyrovnaný boj, celDo úvodního střetnutí letošního roč- kový dojem jsme myslím zanechali určitě
níku evropské Ligy mistryň šly hráčky pozitivní. Což mě těší ze všeho nejvíc. Že
Prostějov jako outsider, neboť čelily jsme nezvládli úplnou koncovku a nevyuobrovské síle jednoho ze žhavých adep- žili šanci dotáhnout zápas do tiebreaku? To
tů na celkový triumf v soutěži. Taková je samozřejmě škoda, ale papírově silnější
pozice, která je na české scéně naprosto tým prostě závěry většinou vyhraje svou
nezvyklá, však vékáčku evidentně vyho- vyšší kvalitou,“ ohlížel se za atraktivní podívovala. A skvělým výkonem ve větší čás- vanou kouč VK Miroslav Čada.
ti úterního duelu sahalo po senzačním Víc než nenaplněné možnosti na uzmutí
úspěchu, když získalo první sadu a ve minimálně jednoho bodíku tureckému
čtvrté vedlo 21:19. Favorizovaný kolos top souboru litoval jiné věci. „Pořád ve
pak sice závěr otočil a odvezl z ČR všech- mně zůstává jisté zklamání z losu, kteny tři plánované body, nicméně druž- rý nás poslal do společnosti Istanbulu

1. krok - volba obleèení

a dvou nejlepších klubů Itálie, které nejsou o moc horší než Fenerbahce, jestli
vůbec. Je zřejmé, že i když proti nim odvedeme perfektní výkony, budeme stejně
rádi za jakoukoliv získanou sadu a případné vítězství by se rovnalo malému
zázraku. Pokud tuhle realitu porovnám se
složením skupiny A, kde rumunská Blaj
zdolala Curych a Rzeszów, který jsme
v přípravě dvakrát porazili, teď přehrál
francouzské Mylhúzy, je mi trochu smutno. V takové konkurenci jsme při naší
současné síle mohli dokázat úplně jiné
věci,“ povzdechl si Čada.

2. krok - volba brýlí

Uznání za èeskou ligu

Čtyři dny
po nablýskaném svátku kon3. krok... barvení, støíhání,
styling
tinentálního měřítka přišel na řadu jiný
spektákl. Sice všednější, ovšem též velmi
důležitý, neboť v sázce bylo průběžné vedení v UNIQA extralize ČR 2017/2018.

Prostějovské ženy nesměly olomouckým sokyním podlehnout 1:3 nebo
0:3, aby je nepustily před sebe do čela
tabulky. I přes značnou vyrovnanost
téměř celého derby ale nic podobného
nehrozilo. Domácí suita totiž zvládla
navzdory dílčím herním trablům pozici favorita dokonce ještě lépe než předtím proti ní istanbulský obr. A nelehký
sobotní mač opanovala 3:0.
„Rozhodující je vždycky výsledek. Z tohoto hlediska jsme obstáli na jedničku díky
tomu, že jsme v koncovkách všech tří setů
pokaždé odskočili do několikabodového
náskoku a ten si pak dokázali pohlídat.
Tím pádem máme výhru tři nula, za což
jsme rozhodně rádi. Na druhou stranu
nebylo utkání zdaleka tak jasné, jak by se
mohlo výsledkově zdát. A hlavní důvod
určitě spočíval v tom, že jsme měli dost velké problémy s lehkými míči. Při free balls,

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov

4. krok - líèení

PìEDPLATNÉ

LEVNħJI
STRANA

48

aneb pohled
Kathleen Weiss

„Úterní zápas proti Fenerbahce Istanbul byl krásný, každé takové utkání v Champions League s podobně silným soupeřem je mimořádný zážitek. První set jsme odehrály výborně
nejen díky tomu, že protihráčky chybovaly. Ve druhé ani třetí sadě jsme kvalitu neudržely
a těžko hledaly cestu, jak na ně. Dominovaly hlavně fyzicky disponované Pereira a Rahimova. Škoda, že jsme pak nedotáhly vedení 21:19 ve čtvrtém setu, tiebreak byl blízko. Síla
těchto velkých týmů však spočívá právě v tom, jak jsou schopné zvládat rozhodující koncovky. A stačí proti nim udělat jednu zbytečnou chybu, která vás následně připraví o možný
úspěch. Sobotní duel s UP byl pro změnu českým vrcholem. Olomouc má dobrý tým, což
ve vzájemném souboji ukázala. Samy jsme však soupeřkám pomáhaly zbytečnými chybami při lehkých míčích, hlavně proto byl průběh tak vyrovnaný. Na druhou stranu se nám
přesto povedlo vyhrát ve třech setech a to je pozitivní. Teď zbývá jediné: rok 2017 zakončit
vítězstvím v Ostravě.“
Kathleen WEISS, nahrávačka VK Prostějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek Sonnevend

4
„Byla to BOMBA!“
otázky pro ženu,
co se změnila...

v každém případě tým potvrdil své kvality

ZATÍM DOBRÉ, ALE
MÙŽE TO BÝT LEPŠÍ

Závěr kalendářního roku je vždy příležitostí k určitému ohlédnutí či přímo bilancování. Pojďme se tedy podrobněji podívat, jak z takového dílčího resumé vyjdou ženy
VK Prostějov v dosavadním průběhu aktuální sezóny 2017/2018.
Z výsledkového hlediska je to zatím velice dobré, ba téměř výborné. V UNIQA extralize ČR jedenáct vítězství ze stejného počtu zápasů, jediný ztracený bod za těsnou
výhru 3:2 v Liberci, k tomu po jednom puštěném setu v Olomouci i doma s Ostravou a jinak samé triumfy 3:0. V Českém poháru dvojí povinné smetení Fénixu Brno
stejným poměrem ve čtvrtfinále. A v evropské Champions League statečný vzdor
1:3 proti nesmírně nadupanému Fenerbahce Istanbul.
Když ale přejdeme k herní stránce, už to tak báječné od našich volejbalistek vždy
není. Třeba na zmíněném severu Čech byla druhá sada skutečně mizerná, v obou
derby s UP i během utkání proti Ostravě si vékáčko samo komplikovalo slibně rozjeté mače vlastními, často zcela zbytečnými chybami. K tomu je nutné připočíst období, kdy hlavní trenér Miroslav Čada dával do střetnutí s papírově slabšími soupeři
víc příležitostí obvyklým náhradnicím, čemuž logicky odpovídaly následné výkonnostní výkyvy.
Ačkoliv tedy celý soutěžní ročník celkově probíhá převážně dobře, k ideálu má produkce prostějovského týmu ještě daleko. Což ale momentálně není žádný vážný
problém, neboť optima bude důležité dosáhnout jednak v lednu a únoru kvůli Lize
mistryň a Final Four Českého poháru, druhak na úplném konci sezóny v extraligovém play-off. A pokud jsou na hře Čadových svěřenkyň stále vidět nějaké rezervy,
otevírá to současně prostor k dalšímu zlepšování. Což rozhodně není příznivá zpráva
pro tuzemské konkurenty ani třeba pro italskou Novaru. Osobně věřím, že top momenty stávajícího družstva VK teprve přijdou.

Fotogalerii a video
najdete už brzy na
www.vecernikpv.cz

V rovnocenném boji VK s UP domácí
tĨžil z jediné
úspĨšnĨjší
5. krok
- fotografování ġinnosti, a

PROSTĚJOVPřímábitvaoextraligové
vedení přinesla vyrovnané drama,
ovšem bez jakýchkoliv převratných
dějů. Olomoucké volejbalistky sice
většinu času držely krok, ale jakmile
začalo jít do tuhého a přišly koncovky,

měly v nich mírně navrch prostějovské
ženy. Přesně tak, jak by favorit v rozhodujících závěrech měl mít.
Domácí družstvo takovým způsobem
zlomilo ve svůj prospěch všechny tři
sady. První otočilo z 16:17 na 21:18,

ve druhé uteklo ze 17:15 na 22:17 a ve
třetí ze 17:17 na 21:18. Úplné finiše pak
sice neproběhly naprosto v klidu či bez
problémů, leč vékáčko v nich neustále vedlo a mělo tím pádem vše víceméně pod
kontrolou.

Ze statistického hlediska však devítinásobné šampiónky ČR předčily své
největší tuzemské rivalky pouze v jediné
činnosti, a to v zakončení rozdílem šesti
procent úspěšnosti. Příjem měli oba sokové na stejné úrovni, zatímco ze servisu

S Fenerbahce výteÿný úvod, pak obrat favorita
VK PV
1:3
FE IS
jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:2,
5:5, 7:5, 8:8, 12:8, 14:10, 14:12,
16:12, 16:14, 18:14, 20:15, 20:18,
21:19, 24:19, 25:20. Druhý set: 0:1,
2:1, 2:5, 3:11, 7:11, 7:13, 8:16, 10:17,
10:19, 14:22, 14:25. Třetí set: 1:1, 1:4,
2:6, 3:8, 4:10, 6:10, 6:12, 7:15, 9:15,
12:18, 12:20, 15:20, 16:23, 19:25.
Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:3, 6:6, 8:6,
11:9, 11:11, 12:13, 13:17, 18:17,
19:19, 21:19, 21:25.
PROSTĚJOV Duel prvního kola základní skupiny „B“ evropské Champions League 2017/2018 mezi volejbalistkami VK Prostějov a Fenerbahce
Istanbul dopadl dle výsledkových předpokladů, tedy vítězstvím hvězdného
souboru z Turecka. Ten se však ze
začátku nestačil divit a zástupkyně
ČR v prestižní soutěži jim vynikajícím
startem sebraly první set. Leč super
hru v dalším průběhu neudržely, což
vedlo k obratu na konečných 1:3. Přesto domácí ženy v bitvě s favorizovanou
ekipou celé Ligy mistryň rozhodně neudělaly žádnou ostudu, právě naopak.

Marek SONNEVEND
Úvodní dvě výměny sice patřily hostům, ale jinak zvládly svěřenkyně trenéra

Čady vstup do střetnutí výborně. Neměly větší problémy na přihrávce, díky
tomu rychle kombinovaly a vysokou
úspěšností útoku neustále držely vedení.
Nečekaně často chybující soupeř, jenž
vyhodil několik smečí do autu, po ztrátě
zahajovací výhody (z 0:2 na 3:2) pouze
dvakrát srovnal na 5:5 a 8:8, jinak měly
navrch české mistryně. Jejich odvážná
hra na hraně rizika slavila úspěch, na
vysoké úrovni zvládaly veškeré činnosti,
nevynucené hrubky u nich téměř neexistovaly. Komplexně skvělý výkon celého družstva vyústil v nadmíru slibný stav
20:15, který silně voněl ziskem prvního
dějství. Weiss a spol. se pak nenechaly
rozhodit ani rychlou korekcí na 20:18,
místo obratu znovu zabraly. A v úžasné
euforii fantasticky opanovaly celou koncovku - 25:20 a 1:0!
Dalo se předpokládat, že se papírově
silnější tým za daného průběhu maximálně zkoncentruje, aby se konečně dostal pořádně do zápasu. K čemuž došlo
hned zkraje druhé části. Fenerbahce výrazně zlepšilo svůj výkon ve všech aspektech, dostalo VK pod velký tlak a prostějovský mančaft byl náhle doslova drcen.
Kvalitním servisem, těžko chytatelným
zakončením i zejména neprostupnými
bloky. Zvrat měl tím pádem mohutné
rozměry (z 2:1 na 3:11). Jenže Čadovy
svěřenkyně vůbec nic nezabalily a čtyřbodovou šňůrou se vrátily zpět (7:11).
Přesto se v tomhle setu moc nechytaly,
neboť istanbulský kolos se rozjel na standardní obrátky, přičemž Čadovu partu

ničil především obrovitou obranou na
síti. Ofenzivní snahy byly často zatlučeny nemilosrdně do taraflexu jako pověstné hřebíky - 14:25 a 1:1.
Když k tomu turecký gigant přidal ještě
účinné podání + ofenzivní rejdy tažené
dvoumetrovou Rahimovou, navázala
jeho jasná převaha kontinuálně též na
startu třetího dílu (1:4, 4:10). Vékáčko
nacházející se pod extrémním tlakem
marně hledalo něco, čím by dostalo protivníka do nesnází a sebe nakoplo směrem k počáteční parádě. Klíčový rozdíl
spočíval v kvalitě hry tureckých šampiónek. Zatímco na úsvitu mače výkonnostně kolísaly, od sady číslo dva nabraly
jistotu a nedávaly domácím ani čuchnout.
Teprve od hrozivého skóre 7:15 dokázaly
Prostějovanky tuto enormní sílu otupit,
načež střední pasáž patřila jejich oživené
snaze - 15:20. Kouč Jan De Brandt byl
dokonce nucen vzít si po dlouhé době

oddechový čas. A závěr po něm si favorit
bezpečně pohlídal - 19:25 a 1:2.
Naděje domácí družiny na nové zdramatizování krásné řežby svitla v nástupu do
čtvrtého pokračování. Děvčata okolo zkušené tahounky Horké jakoby si vzpomněla
na svou výtečnou produkci z úvodního
dějství a jejich maximální odvaha snoubená se zvýšenou úspěšností všech činností
náhle dělala znejistělému suverénovi zase
trable. Možná senzace nepřestala žít ani
poté, co ženy VK polevily, čehož nachystaný sok okamžitě využil k prudkému otočení stavu (6:3, 11:9 a 13:17). Bryskně totiž
následovala famózní série pěti bodů za
sebou na 18:17! Hala zaplněná fanoušky
bouřila a po zvýšení na 21:19 nescházelo
k tiebreaku mnoho. Nicméně Istanbul
ve finiši zapnul turbo, přinutil hostitelky
k chybám a nemilosrdně udělal za střetnutím tečku - 21:25 a 1:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

ZAZN÷LO NA
TISKOVCE...
Miroslav ÈADA – VK Prostìjov
„Nastoupili jsme proti velice silnému týmu a mě potěšilo, že jsme mu dokázali
vyrovnaně čelit na přihrávce i na servisu. Naopak se projevila ohromná kvalita Fenerbahce na blocích, přes které jsme se těžko prosazovali, a útočně nám dělala největší problémy dvojice Rahimova - Pereira. Navzdory porážce ale převládá dobrý
pocit z pěkného utkání, jehož většinu jsme zvládli se ctí.“
Jan DE BRANDT – Fenerbahce SK Istanbul
„Gratuluji Prostějovu k hodně dobrému výkonu, tlačil nás až k herním limitům
především v úvodní a čtvrté sadě. Zpočátku jsme předváděli slabý výkon, ale od
druhého setu přišlo výrazné zlepšení zejména na bloku. Celkově jsme nehráli optimálně a tím důležitější je vítězství 3:1.“

ƔƔ Ilono, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Musím říci, že to byla vážně bomba! Cítím se velmi
dobře, tak nějak odlehčeně.
Nečekala jsem, že to budou
takto příjemně strávené chvíle předvánočního času. Jsem
nadšená!“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Byla jsem překvapená z celkem velkého výběru oblečení
na mou nestandardní postavu. I v doporučených šatech
od Reného Volka jsem se cítila velice příjemně. Je vidět,
že je odborník na svém místě, taktéž i kadeřnice Andrea
Furiaková dokázala úpravou
vlasů změnit mou image,
v neposlední řadě i vizážistka
Tereza Škvarková a Radek
Wagner dotvořili celkovou
proměnu.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni byli z proměny nadšení, překvapení a moc mě chválili. Říkali, že by
se chtěli taky zúčastnit. Zkrátka jednička s hvězdičkou patří celému týmu, co
se o mě staral, to potvrdila rodina i známí, co mě viděli.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Děvčata, ať je vám kolik chce, nebojte se toho a udělejte si radost, opravdu to
stojí za to! Doporučuji všem využít služeb opravdových profesionálů a podle
mě také jedinečné nabídky Večerníku!“

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Ilona Berková nemohla v noci před
proměnou spát, ale strach mít rozhodně
nemusela. Její nová image vypadá skvěle.
Září, prokoukla a působí velice elegantně.
Vybrané oblečení jí perfektně sedlo, díky
účesu dostala šmrnc, líčení ji omladilo
a brýle byly třešničkou na dortu. Po proměně bylo vidět, že se cítila velice dobře
a spokojeně. Podle jejích slov s námi strávila příjemné chvíle a ze své nové image je
nadšená, takže náš úkol byl opět splněn
na jedničku.
Děkuji při této příležitosti všem našim

partnerům, protože bez nich by proměny
nebyly takové, jaké jsou, tedy plné energie,
nadšení, spolupráce, ale také legrace, příjemné atmosféry a přátelského kolektivu.
Děkuji i všem čtenářům za přízeň a budeme se na vás těšit zase v příštím roce.
Závěrem bych vám ráda popřála klidné
a radostné prožití vánočních svátků a do
nového roku přeji hlavně hodně zdraví,
dále klidu v mysli, v duši a v srdci.“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

PARTNEąI PROJEKTU

PROM÷NY

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

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy starší
čtyřiceti let, dále aplikaci kyseliny
hyaluronové, chemický peeling, ale
také prodlužování řas, denní i permanentní líčení, kosmetické čištění
a v neposlední řadě epilaci cukrovou
pastou, které je bezbolestné a bez
popálení pokožky. U všech procedur nabízíme bezplatnou konzultaci formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit se celulitidy, strií, popraskaných žilek, ochablé
kůže, vrásek, bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří
Slečka
Productions
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce nebo
zhotovení audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.
jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
skutečnost.Těšíme se na vás.

17052310552

VEČERNÍKU

Ilona
Berková

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

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

ZAZN÷LO
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PODLE

JULIE KOVÁØOVÁ
Á

OBA
ŠLÁGRY VOLEJBALISTKY ZVLÁDLY v předvánočním duchu
První hit vyšel vékáčku spíš herně a druhý výsledkově,
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Diváci tleskali Tiché noci, ale
od Janka Ledeckého a Petra
VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Takový nával hostů Husův sbor v Prostějově zažije vždy jednou ročně! Uplynulou neděli
17. prosince v podvečer zde vystoupil ženský pěvecký sbor Proměny, který doslova a do písmene
rozezpíval celý kostel. Aplaus diváků, kteří se dovnitř všichni ani nevešli, patřil nádherně zpívaným
koledám, ale i klasickým písním a moderním hitům upraveným do vánoční podoby. Prostě adventní
koncert Proměn se náramně vydařil, čemuž přispěl i zpěvák a kytarista Patrik Zatloukal a další pozvaní
muzikanti. Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Proměny během včerejšího podvečera
v Husově sboru skutečně excelovaly. Pod
vedením sbormistryň Lenky Dohnalové
a Pavlíny Copkové dámy z tohoto slavného pěveckého sboru zazpívaly známé písně jako například Alleluia, Adeste Fideles,
Amazing Grace, Den přeslavný, V půlnoční hodinu a mnoho dalších. Chybět pochopitelně nemohla ani Tichá noc nebo

Fotoreportáž

BYLI JSME

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

P÷vecký sbor Prom÷ny v Husov÷ sboru exceloval. Pro diváky spoleén÷ s Patrikem Zatloukalem a dalšími hosty pąipravil skv÷lý pąedvánoéní program.
Foto: Michal Kadlec

jjak
ak se
se zzpívalo
pívvalo
o pr
proměnám...
roměn
nám....
3x foto: Michal Kadlec

Z VERNISÁŽE
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Výstava v zámku pŐipomnĚla MAŏÁKA i Pospíšilovou
Koncert÷ plno jako dárk÷

PROSTĚJOV Vánoce nejsou jen
oVánocích.Jejichdozvukypociťujeme
mnohdy i mezi svátky, ať už se to týká
dárků, nebo třeba tematicky laděných
akcí. A co že se tedy bude dít? Ve dnech
26. a 27. prosince proběhnou na
Prostějovsku a jeho okolí hned čtyři
vánoční koncerty. Atmosféru doby
adventní, kterou si užijete zase až za
rok, si tak můžete přijít vychutnat po
Vánocích ještě v Prostějově, Konici či
nedalekých Drahanovicích.
Prostějovský Husův sbor, kde včera
zazpívaly a do vánoční nálady příchozí
naladily Proměny, pořádá tematický
koncert hned dvou místních pěveckých

sborů. Vzájemně se doplňující ženský
pěvecký sbor Vlastimila a mužský
pěvecký sbor Orlice představí vánoční
písně v úterý 26. prosince od 16:00 hodin. Na koncert pořádaný za finanční
podpory města Prostějova je vstupné
dobrovolné. O hodinu později pak
začne vánoční koncert v Konici, který
pořádá Kruh přátel hudby Konice
ve spolupráci s městským kulturním
střediskem v kostele narození Panny
Marie. Do osmé hodiny večerní zde
budou vystupovat konický Chrámový
sbor a schola, zdejší učitelé a žáci ZUŠ
spolu s dalšími hosty. Vstupné je taktéž
dobrovolné.
(tem)

Martin ZAORAL
Vernisáž proběhla ve zcela zaplněném výstavním prostoru. „Vybrali
jsme fotky, o kterých si myslíme, že
se povedly,“ uvedl Josef Franc výstavu, která kromě Mařáka byla věnována i Jarmile Pospíšilové. Dlouho-

letá novinářka zemřela půldruhého
roku po fotografovi. „Byla to naše VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na
kamarádka, novinářka a dobrá duše www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
našeho spolku. Pomáhala nám, a to
U TOHO
nejen radou. Aktivně se angažovala
při obnovení Okrašlovacího spolku.
Byla to ona, kdo stál u vzniku tradice
Memoriálu Luďka Mařáka,“ vyjádřil
se Ivo Snídal.
O další průběh vernisáže se postaral
zejména ženský pěvecký sbor Proměny, který zazpíval písně s vánoční
tematikou. Od členů spolku za to
dostal drobný dárek v podobě voňavého zvonečku.
Spolek prostějovských fotografů
O úvodní slovo b÷hem slavnostní vernisáže se postarali Josef Franc a Ivo Snídal, po
vznikl před osmi lety jako volné nich písn÷ s vánoéní tematikou zazpívala éást ženského p÷veckého sboru Prom÷ny.
sdružení amatérských fotografů.
Foto: Martin Zaoral
V současnosti sdružuje patnáct členů. Výsledky jejich tvorby budete dý pracovní den od 9:00 do 17:00 lo město Prostějov a spolupracomoci v prostorách zámku vidět hodin, o víkendech pak od 9:00 val na ní Okrašlovací spolek města
až do 21. ledna 2018, a sice kaž- do 12:00 hodin. Výstavu podpoři- Prostějova.

„Všichni si zasloužíte poděkování. Vaší
zásluhou se náš klub drží na absolutní
špici. Výsledky v tomto roce potvrdly,
že máme v klubu řadu talentů. Nasbírali
jsme celou řadu medailí v individuálních
i týmových soutěžích. Získali jsme několik titulů. Děláte nám radost,“ chválil
mladé hráče a hráčky šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek.
Jako první si pro ceny přišli dorostenci. Týmu ve složení Dominik Křipský,
Evžen Holiš, Albert Šprlák Puk, Dalibor
Svrčina, Artěm Dubrivný, František
Pechala, Jiří Lehečka, David Kovařík,
Martin Vondrák, Lukáš Vaculík, Jaroslav
Šmédek, Jiří Novák, Jan Marančák, Robert Steinhauser, Magdaléna Pantůčková, Aneta Kladivová, Monika Klnarová,
Anna Sisková, Denisa Huňková, Anna
Slováková, Ivana Šebestová, Terezie Pluhařová, Petra Csabi a Kateřina Slováková
přímo na pódiu poděkoval za reprezentaci regionu ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Lubomír Baláš a bývalý
špičkový tenista, dnes trenér prostějovského klubu Jiří Novák.
Dalšími gratulanty byli náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer a daviscupový reprezentant Jiří Veselý. Ti předali
ceny starším žákům, kteří nastupovali
pod prostějovskou hlavičkou ve složení
Adam Jurajda, Vojtěch Burian, Matouš
Otypka, Šimon Mališ, Josef Zapletal,
Matyáš Alan, Hynek Bartoň, Adam Křesina, Filip Čech, Kateřina Mandelíková,
Inez Maria Kotlíková, Noa Krznarič,
Anna Panchartek, Linda Klimovičová a
Gabriela Hrubanová.
Stejně jako staří žáci vybojovali na mis-

trovství republiky stříbrné medaile i
mladší žáci, kterým přišla poděkovat náměstkyně prostějovské primátorky Ivana
Hemerková a Adam Pavlásek, další daviscupový reprezentant ČR. Pro ceny si
přišlo družstvo ve složení Jakub Menšík,
Dominik Rouchal, Jan Hrazdil, Adam
Jecho, Jaroslav Demin, Zdeněk Korec,
Karel Frommel, Maxim Mrva, Josef
Sedlář, Vojtěch Němec, Jan Kumstát,
Sebastian Chodura, Josef Horáček,
Nela Odehnalová, Kristýna Tomajková,
Karolína Kozáková, Sára Bejlek, Darina Přecechtělová, Marie Slaměníková,
Magdaléna Smékalová, Lucie Urbanová
a Agatha Chytilová.
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura a ředitelka tenisových
projektů TK PLUS Petra Černošková
už následně předávali ceny domácím
šampionům v kategorii babytenis. V této
kategorii získalo zlato družstvo v sestavě
Jan Raštica, Mathias Škrlík, Jaroslav Zavřel, Barbora Veselá, Tobiáš Čank, Marek
Čech, František Hloušek, Leon Svoboda, Dominik Dujka, Tereza Růžičková a
Tomáš Wirgler. „Ať tituly na vašem kontě
jenom přibývají,“ popřál mladým tenistům náměstek Jura.
Na český titul dosáhli v sestavě Michal
Rakouš, Matias Šnorich, Tomáš Havel,
Terezie Hrdličková, Tomáš Václavek,
Matyáš Poledna, Matěj Bačík, Nathalie
Miškovsky, Filip Janeček, Gloria Levinsky, Samantha Kohoutková a Hana Motalová také minitenisté. Těm blahopřála
primátorka Prostějova Alena Rašková
a šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
„Jako v předešlých letech se Prostějov dokázal na tenisovém poli výrazně prosadit
a k tomu lze jedině poblahopřát. Poděkování ale míří i k rodičům. Bez vašeho
zápasu a nadšení by se takové úspěchy
nedostavily,“ poznamenala první žena
prostějovské radnice.

O zábavu nebyla uplynulý pátek veer nouze. Hvzdná zpvaka Olga Lounová si dokonce stihla s Jaroslavem Navrátilem duet, což velice pobavilo i Jiího Veselého
s partnerkou.
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

F o too r epoo r táá ž sasaaaa 5x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Na programu byly také zábavné hry pímo na pódiu.
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Po předání týmových cen ozdobila
slavnostní večer svým vystoupením
zpěvačka Olga Lounová. Půvabná
mladá dáma, absolventka pedagogické
fakulty v Liberci a Konzervatoře Jaroslava
Ježka v Praze předvedla své umění zaplněnému sálu a zazpívala všechny své hity.
Nechyběly ani autorské písničky K výškám nebo Brány Svaté či Jsem optimista.
Mladým tenistům vedení klubu poděkovalo také za individuální výkony. Top
ocenění převzali Aneta Kladivová,
Jaroslav Šmédek, Jakub Menšík,
Kristýna Tomajková, Adam Jurajda,
Kateřina Mandelíková, Jiří Lehečka
a Dalibor Svrčina. „Díky vám Prostějov
zůstává hlavním městem českého tenisu
a celému klubu přeji, aby to vydrželo co
nejdéle," popřál mladým tenistům šéf
svazu Ivo Kaderka.
Velkým slavnostním okamžikem
bylo předání zvláštní ceny Jaroslavu

Navrátilovi, který v Prostějově trénuje již čtyřiadvacet let. „Dodnes
mám radost, že se před lety naše
cesty spojily. Jardu jsem získal z konkurenčního Přerova a nikdy jsem
toho nelitoval. Je to skvělý trenér a
člověk. Můj kamarád. Pro náš klub
toho odvedl hodně a věřím, že společně budeme pracovat ještě dlouho,“ ocenil svého přítele Černošek.
Navrátil přiznal, že Prostějov bude mít
navždy ve svém srdci a stále má radost
z práce na kurtech. „Udělali jsme toho
všichni společně docela dost. Moc
si cením možnosti, že jsem pomáhal
vzestupu Tomáše Berdycha. Vedl jsem
i další reprezentanty. Dodnes jsem
vděčný za nabídku, která před lety přišla. Snad jsem ji využil,“ uvedla s úsměvem trenérská osobnost TK Agrofert.
V pátek večer bylo v areálu prostějovského tenisu opět co slavit!

Ocenní se na závr dokali také vrní lenové prostjovského oddílu, které taktéž potšila svým zpvem Olga Lounová. 2x

foto:TK PLUS/Pavel Lebeda
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PROSTĚJOV Není dárek jako dárek. Nejlepší jsou ty, o kterých dlouho přemýšlíte a ještě déle je sami
vyrábíte. Pokud se vám na to už bohužel nedostává času, není od věci
pořídit vkusný dárek ručně vyrobený někým jiným. Přesně takové byly
ve středu k mání ve foyer prostějovského kina Metro 70 během oblíbeného Vánočního jarmarku.

domácí čokoláda, dřevěné hračky, šperky, perníčky, voskové ozdoby či tkané
zboží. Mezi prodejci nechyběli držitelé
ocenění Hanácký výrobek, Haná regionální produkt či Nositel tradice.
„S pletením ze slámy jsem se seznámila
díky své mamince. Od ní jsem to odkoukala, zjistila, že to umím, a později
si založila vlastní domácí dílnu. V létě si
připravím přírodní materiál a přes zimu
vyrábím,“ svěřila se Večerníku MiloMartin ZAORAL
slava Zatloukalová z Brodku u Konice,
Uplynulou středu zde rozložilo své stán- jejíž výrobky ze slámy a lýka díky své
ky zhruba patnáct výrobců. K mání byly originalitě i preciznosti sklízely u ko-

lemjdoucích zasloužený obdiv. Jarmark
probíhal od devíti do pěti hodin. Jeho
skutečně vánoční atmosféru ještě podtrhlo vystoupení mladých hudebníků
a zpěváků. „Přišel jsem se jenom podívat
a nakonec odcházím s jedinečným betlémem z kukuřičného šustí i šesticí originálních bonboniér. Za svůj život jsem si
už mnohokrát ověřil, že dobrá čokoláda
spolehlivě otevírá srdce každé ženy. Věřím, že všechny obdarované ve věku od
osmnácti do pětasedmdesáti let budou
opravdu nadšené,“ prozradil jeden z návštěvníků.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Kámen mluví
Výrobky z kukuąiéného šustí vytvoąené Miloslavou Zatloukalovou z Brodku u Konice sklízely zasloužený obdiv.

Foto: Martin Zaoral
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dárky na Vánoce
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PROSTĚJOV
Tradiční předvánoční setkání mladých prostějovských tenistů se opět neslo v příjemné atmosféře. Naděje
TK Agrofert Prostějov měly v průběhu pátečního Večera mistrů a medailistů co slavit. Ve všech věkových kategoriích totiž
zástupci hanáckého klubu obsadili místa na stupních vítězů.
Večerník byl v prostorách Hotelu Tennis Club u toho!

èlenky p÷veckého sboru Prom÷ny daly do zpívání celé srdce. Husčv sbor byl pąepln÷ný sváteén÷ nalad÷nými diváky. Pąi vystoupení doprovázely Prom÷ny i skv÷lí muzikanti.

PROSTĚJOV Hory a ženy. To
jsou hlavní motivy, které stále
znovu a znovu fascinují členy
Spolku prostějovských fotografů,
mezi které patřil i Luděk Mařák.
Fotograf s citem pro detail přírodních krás tragicky zahynul v březnu 2011. Od té doby se vždy ke
konci roku ve výstavních prostorách prostějovského zámku koná
přehlídka snímků členů spolku
nazvaná Memoriál Luďka Mařáka. Uplynulé úterý byla expozice
zahájena slavnostní vernisáží.

tenis

VEÈER MISTRÙ A MEDAILISTÙ 2017
uzavøel letošní tenisovou sezónu

PROMĚNY ROZEZPÍVALY
ZAPLNĚNÝ HUSŮV SBOR
písničky Janka Ledeckého Sliby se maj
plnit o Vánocích či Hvězda od Petra Bendeho. „Já na Proměny chodím poměrně
často, líbí se mi jejich vystoupení. Ale toto
předvánoční má zvláštní kouzlo. Navíc
zpívané v tomto prostoru, to se s ničím jiným nedá srovnat,“ pochvalovala si spokojená divačka Petra Ohlídalová. „Ano, jsme
v Prostějově už poměrně dobře zapsány,
nejedno vystoupení máme vyprodané. Ale
dnes jsme chtěly překvapit něčím originálním a myslím, že se nám to povedlo,“ svěřila se Večerníku jedna ze sbormistryň pěveckého sboru Proměny Pavlína Copková.
Proměny měly v neděli vynikající hosty,
kterým kraloval zpěvák a kytarista Patrik
Zatloukal. „Patrik byl jako vždy naprosto
skvělý. Ale v kostele se vystoupení povedlo

letos slavíme jubileum...
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PLÍŠKOVÉ POPRVÉ ZAZPÍVALI DVA KANÁŘI,

v absolutním pořadí vystřídala Tomáše Berdycha
PŘEROV, PROSTĚJOV Čtvrtá hráčka světového žebříčku WTA
Tour Karolína Plíšková se podle očekávání stala držitelkou
Zlatého kanára. Pětadvacátý ročník tenisové ankety, kterou
pořádá magazín TENIS ve spolupráci s Českým tenisovým
svazem, zveřejnil své výsledky v rámci slavnostního večera
v Přerově, který se konal uplynulou středu. Plíšková poprvé
získala cenu pro absolutní vítězku a uspěla i v kategorii žen.
Mezi muži obhájil prvenství Tomáš Berdych. Po třech letech se
naopak nestal Týmem roku ženský fedcupový výběr, který byl
tentokrát překonán talentovanými juniory.

i písním HŢlka a BŐezinová víc povídali, než zpívali Michal
Bendeho
BYLI JSME
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PROMĚNY ROZEZPÍVALY
ZAPLNĚNÝ HUSŮV SBOR

Ladislav VALNÝ

„Tenis patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější domácí sporty a právě končící
rok to jen potvrdil. Můžeme být pyšní,
protože naši zástupci dosahují na skvělé úspěchy. Mezi ženami máme sedm
hráček v první světové stovce, stále jsme
schopní vychovávat talentovanou mládež. Tenis je v dobré kondici,“ prohlásil
v průběhu předávání cen prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
Pøedání štafety
absolutní jednièky

O držiteli hlavního Zlatého kanára
nebylo pochyb. Plíšková jako první
česká tenistka se posunula v průběhu sezóny na osm týdnů na post
světové jedničky, k tomu ovládla
několik špičkově obsazených podniků a probojovala se do semifinále Open. Takovýmto metám letos
nemohl nikdo konkurovat. „Z ceny
mám radost, doufám, že ještě nějaké
během kariéry získám. Sezóna byla
dobrá, podařilo se vyhrát několik
turnajů a dostat se na vrchol světového žebříčku. Teď bych chtěla vyhrát
grandslam. To je největší cíl pro příští sezónu. Snad se mi to podaří splnit
a pak bych si mohla přijít pro dalšího
kanára,“ naznačila své plány Plíšková, která ovládla i kategorii hráčka
roku před Petrou Kvitovou.
Nejlepším českým hráčem je opět
Tomáš Berdych. Dvaatřicetiletý
tenista zakončil sezónu na devatenácté příčce žebříčku ATP a během
sezóny na sebe upozornil především
postupem do semifinále Wimbledonu. Současně byl účastníkem premiérového Laver Cupu. Cenu za hráče
převzal v Přerově jeho otec Martin.
„Děkujeme, že jste před lety předal
skvělé genetické informace a z To-

máše se stala taková velká hvězda,“
poděkoval tatínkovi jeden z moderátorů večera Petr Suchoň.
Titul nejlepšímu českému zástupci v deblové disciplíně i nadále patří Lucii Šafářové, která během sezóny dosedla na deblový světový
trůn a v anketě přeskočila vítězku
Turnaje mistryň Andreu Hlaváčkovou. Na předávání cen chyběla,
protože na Floridě stále pracuje na
nabírání kondice před příští sezónou, přesto měla z dalšího kanára ve
své bohaté sbírce velkou a nelíčenou
radost. „Moc si takové ceny vážím.
Mezi tréninky jsem si vzpomněla na
to, že právě probíhá předávání. Třeba
to nebude poslední můj kanár a toho
dalšího si převezmu sama,“ vzkázala
Šafářová. Cenu za ni převzala neteř
Anička a sestra Veronika. „Je skvělá.
Sama hraji tenis a moc mě chválí,“
řekla o své tetě malá Anička z pódia.
Mladíci se derou do popøedí

Třikrát za sebou ovládl týmovou
kategorii český fedcupový výběr,
tomu však letos učinil přítrž tým
reprezentačních mladíků do šestnácti let, který ovládl juniorský
Davis Cup! Úspěšný tým tvořilo
pod kapitánem Josefem Čihákem
talentované trio Dalibor Svrčina,
Jonáš Forejtek a Andrew Paulson.
„Máme za sebou parádní rok. Po
vítězství na mistrovství Evropy
jsme patřili před světovým šampionátem mezi favority. S touto rolí se
tým vypořádal skvěle. Titul jsme si
zasloužili,“ ohlédl se na uplynulými
měsíci kapitán Čihák, podle něhož
mají tenisté před sebou zajímavou
budoucnost. „Jsou odhodlaní, mají
chuť pracovat. To je důležité, jenom
s talentem se nedá uspět.“
Nejtalentovanější mladou hráčkou byla zvolena Linda Fruhvir-
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Spolený snímek všech ocenných v rámci letošního roníku tradiní ankety Zlatý kanár, který ovládla Karolína Plíšková (na snímku ve výezu se svým partnerem a
manažerem Michalem Hrdlikou.
2x foto: internet

Fotoreportáž

Tenisové pøíbìhy
a podìkování do nebe

a chystá se na opětovný průnik do
Top Ten.
Lucie Šafářová v deblu s Bethanií
Mattekovou-Sandsovou
ovládla
Australian Open a French Open.
Další rozlet Šafářové ve Wimbledonu zastavilo škaredé zranění její
partnerky, tenistka prostějovského
TK Agrofert ale ukázala, že je skvělou hráčkou, byla úspěšná i v následujících týdnech. Třeba s Barborou
Strýcovou postoupila do semifinále
US Open a poskočila až na první
místo žebříčku ve čtyřhře.
Obě hráčky na konci roku získaly
ocenění od svých soupeřek. Šafářová získala Peachy Kellmeyer Player
Service Award za práci ve prospěch
hráček, Kvitová obdržela Karen
Krantzcke Sportsmanship Award za
fair play a příkladné chování na kurtu i mimo něj.
V kategorii Nejlepší tenista na vozíč-

Končící rok nabídl několik velkých
kých
tenisových příběhů. Jeden z nich
itová
byl o velkém návratu. Petra Kvitová
adení
musela kvůli zranění po přepadení
v prostějovském bytě na koncii mizóny.
nulého roku vynechat půlku sezóny.
Přesto dokázala vyhrát turnaj WTA
upila
Tour v Birminghamu a postoupila
zónu
do čtvrtfinále US Open. Sezónu
esítce
ukončila ve třetí světové desítce

Kompletní výsledky ankety ZLATÝ KANÁR 2017:
Tomáš
T áš BERDYCH (TK AGROFERT Prostějov)
P těj )
Karolína PLÍŠKOVÁ (TK Sparta Praha)
Václav ŠAFRÁNEK (TK AGROFERT Prostějov)
Markéta VONDROUŠOVÁ (I. ČLTK Praha)
Dalibor SVRČINA (TK AGROFERT Prostějov)
Linda FRUHVIRTOVÁ (TK Sparta Praha)
Lucie ŠAFÁŘOVÁ (TK AGROFERT Prostějov)
JUNIORSKÝ DAVISCUPOVÝ TÝM - mistři světa do 16 let
(Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek, Andrew Paulson, kapitán Josef Čihák)
Nejlepší tenista na vozíčku:
Michal STEFANU (Centrum tenisu na vozíku Brno)
N jl ší ččeský
Nejlepší
ký h
hráč:
áč
Nejlepší česká hráčka:
Postup na žebříčku ATP:
Postup na žebříčku WTA:
Talent roku - chlapci:
Talent roku - dívky:
Deblista/Deblistka roku:
Tým roku:

Foto: internet

jak se zpívalo proměnám...
v listopadu zesnulé Janě Novot-

ku zvítězil Michal Stefanu z Centra
tenisu na vozíku Brno.
Všechny příběhy ovšem nemají
dobrý konec. V průběhu slavnostního ceremoniálu šéf svazu
Ivo Kaderka předal symbolicky
Cenu prezidenta Českého tenisového svazu „in memoriam“

né. Wimbledonská vítězka a bývalá světová dvojka podlehla
ve věku pouhých 49 let zákeřné
nemoci. „Byla jsi velká hvězda
a přes všechny úspěchy zůstala
skvělou holkou,“ loučil se s tenistkou Kaderka.

„Nemùžu mít malé cíle,

ví tenisová královna
PŘEROV, PROSTĚJOV Hned pro dvě ceny si v přerovské tenisové hale přišla Karolína Plíšková, tenisová královna sezóny. Ovládla
ženskou kategorii i celkové pořadí. „Bylo to poprvé, takže mám radost. Užila jsem si to,“ přiznala čtvrtá hráčka světa, která jako kmenová členka pražské Sparty již podruhé v řadě bojuje v extralize
smíšených družstev za barvy Prostějova.
 Podobné ankety nemáte ve
velké oblibě. Ne
Nezměníte teď názor?
„Velký fanoušek ppodobných anket
opravdu nejsem. (pousměje se) Ale
na druhou stran
stranu není špatné se
zast
čas od času zastavit
a ohlédnout
se za uplynulými měsíci. Z tohoto
pohledu je Zlatý kanár příjemnou
akcí.“
 Překvape
Překvapená jste ale ze
dvou cen nebyla...
neb
„V
„Vzhledem k výsledkům v sezóně mě napadlo,
že bych mohla
vyhrát. (úsměv)
P
Podařilo se mi to
ve výborné konkurenc
renci. Máme hodně
špič
špičkových hráčů
i hrá
hráček, o to je úspěch
cennější. Osobně
Osob mám radost, že
se našemu ten
tenisu tak daří.“

 Máte také radost z osobních
výkonů v minulé sezóně?
„Myslím, že můžu být spokojená.
Snad jen vypadnutí ve Wimbledonu ve druhém kole znamenalo
zklamání, chtěla jsem v turnaji zůBYLI JSME
stat déle. Jinak byla sezóna dobrá.
U TOHO
Cítím, že se moje hra stále zlepšuje.
To je pro mě důležitější než žebříčkové postavení. Proto jsem měla
největší radost po postupu do semifinále v Paříži. Větší, než když
se mi podařilo stát se světovou
jedničkou.“
 Dá se z toho odvodit váš plán
na příští sezónu?
„Nemůžu už mít malé cíle. (úsměv)
Tak to zkrátka je. Takže chci předvádět dobré výkony především
na grandslamech, v optimálním
případě nějaký vyhrát. Když
budu zdravá, může se to podařit. A umístnění na žebříčktu pak
tomu bude odpovídat.“

Sympatický divoch Steckley Soupeřky ocenily
se vrací k Lucii
Šafářové Kvitovou a Šafářovou
dárky
na Vánoce
PROSTĚJOV Podruhé v kariéře bude s Lucií Šafářovou spolupracovat Rob Steckley. Úspěšná tenistka
se s kanadským trenérem dohodla v pauze po sezóně
a vrací se ke kouči, s nímž slavila největší úspěchy v kariéře. „Do nové sezóny se vracím zpět ke kanadskému
kouči Robu Steckleymu,“ potvrdila spojení Šafářová.
Největším úspěchem dvojice byl postup do finále na
French Open ve dvouhře v roce 2015. V průběhu této sezóny Šafářová poskočila na světovém žebříčku WTA až na
páté místo a věří, že i obnovená spolupráce přinese podobné úspěchy. „Máme za sebou společnou přípravu ve Spojených státech, se kterou jsem opravdu spokojená. Myslím, že
na Australian Open jsem připravená dobře. Věřím, že nás
čeká úspěšná sezóna. Ve dvouhře i čtyřhře,“ řekla Šafářová.
Třicetiletá prostějovská tenistka se od prvního rozhodu
s kanadským bouřlivákem připravovala pod vedením Petra
Pály, kterého následně vystřídal František Čermák. Naposledy Šafářovou doprovázela na některých turnajích bývalá

KOSTELEC NA HANÉ Něco podobného sokolovna v Kostelci na
Hané ještě nezažila! Na pozvání
tanečníka, choreografa a kosteleckého rodáka Jiřího Zbořila sem
dorazil operní a muzikálový zpěvák
Daniel Hůlka společně se zpěvačkou a textařkou Marcelou Březinovou. Organizátoři měli připraveno
160 míst, drtivou většinu z nich
zaplnily zejména dámy. Večerník
byl u toho!

Celý adventní večer pojmenovaný
„Splněná přání Daniela Hůlka a Marcely Březinové“ nebyl klasickým koncertem, mnohem blíž měl k formátu „talk

tová, post nejtalentovanějšího
chlapce obhájil Dalibor Svrčina.
„Tenis mě bavil víc než fotbal. Zatím
se zdá, že to byla dobrá volba,“ uvedl
Svrčina.
Mužským skokanem roku v žebříčku se stal Václav Šafránek, člen
TK Agrofert Prostějov. Ten si letos poprvé zahrál hlavní soutěž na
grandslamovém turnaji. „Rád bych
se v příští sezóně posunul na příčky
kolem sto padesátého místa. Snem
je pak první světová stovka,“ naznačil
své ambice Šafránek.
Mezi ženami triumfovala dle očekávání Markéta Vondroušová.
Na světovém žebříčku poskočila
o 355 míst na 67. místo. „Šlo to tak
nějak samo, v příštím roce mě čekají
obhajoby, ale snad to zvládnu,“ přeje
si tenistka.

LONDÝN, PROSTĚJOV Postolní tenistka Iveta Vacenovská. Teď se vrací Steckley. „Pra- čtvrté za sebou se Petře Kvicujeme s chutí, po letošních zdravotních problémech jsem
stoprocentně fit. Věřím, že se to všechno projeví na kurtech. tové a Lucii Šafářové dostalo
Jsme hladoví po úspěchu,“ tvrdí s úsměvem Šafářová. (lv) ocenění od soupeřek na okruhu WTA. Šafářová získala Peachy Kellmeyer Player Service
Award za práci ve prospěch
hráček, Kvitová obdržela Karen Krantzcke Sportsmanship
Award za fair play a příkladné
chování na kurtu i mimo něj.
„Počtvrté za sebou získat tohle
ocenění je pro mě ctí. Děkuji
moc všem hráčkám za hlasy a já
se budu dál snažit vylepšovat naši
WTA Tour společně s celým týFoto: internet
mem,“ děkovala tenistkám Šafá-

řová, která od roku 2009 pracuje
v hráčské radě WTA.
Kvitová získala cenu pošesté za
posledních sedm let. Sama přiznala, že letos je ocenění cennější
než v předchozích sezónách. „Půl
roku jsem nehrála, přesto si na
mě hráčky vzpomněly a to každého potěší. Ukázalo se, že na kurtu
jsme soupeřky, ale po zápase se
z nás stanou kolegyně, které mají
k ostatním respekt. To je hodně
cenné,“ uvedla Kvitová, která se
po prosincovém přepadení a zranění ruky na kurty vrátila až v závěru května na French Open.
(lv)
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U TOHO

Foto: internet
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show“, jak jej známe z televizní obrazovky. Akci, které se účastnilo zhruba 140
diváků, moderoval Jiří Zbořil. Tanečník
a choreograf známý z působení v divadelních muzikálech Starci na chmelu,
Romeo a Julie či Galileo zároveň působí jako pedagog Mezinárodní konzervatoře Praha. Kostelecký rodák na
pódiu působil velice nenuceně a svých
hostů se neostýchal zeptat prakticky na
cokoliv. A tak přišla řeč například na
nedávnou svatbu a narození prvního
potomka Daniela Hůlky. „S partnerkou
nemáme rádi okázalé obřady a tak jsme
se brali u svatebního okýnka v Las Vegas. Naše společná holčička by se měla
narodit začátkem března. Plánujeme i
druhé dítě, byl bych rád, pokud by to
byl kluk, aby jméno Hůlka zůstalo zachováno. Brácha má totiž samé holky,“
prozradil zpěvák, který si před více než
patnácti lety užíval svoji první svatební
hostinu v Prostějově.
Marcela Březinová pak zajímavě
zavzpomínala na své dětství, které

strávila v Africe, kde její tatínek pracoval jako zubař. „Chodila jsem tehdy do americké klášterní školy a bylo
to krásné. Velkou roli tehdy v mém životě sehrála i olomoucká babička, která vynikala svým selským rozumem,“
zasnila se Březinová.
Hudební vložky obou zpěváků vystupujících bez doprovodné kapely byly
spíše doplňkem celého večera, jehož
hlavní náplň tvořily zejména povídání a vzpomínky obou protagonistů.
Posluchači při nich mohli ocenit především stále mohutný Hůlkův hlas,
který bez problémů dokázal vyplnit
celý prostor. „Loni jsme měli v nově
otevřené sokolovně muzikálový večer,
ale nic podobného se u nás ještě nikdy
nekonalo. Využili jsme známostí Jiřího Zbořila a zároveň jsme chtěli vyzkoušet, zda o něco podobného bude
mezi našimi občany zájem,“ vysvětlil
uspořádání této příjemné předvánoční akce starosta Kostelce na Hané
František Horák.

VIDEO&FOTOGALERIE

i dalším našim hostům a výborným muzikantům. Na flétnu hrála Lenka Tkadlčíková, za klavírem seděla Alice Rajnohová,
na violoncello hrál Petr Ptáček, na house
Robin Lefner a na kontrabas Šimon Král.
Všichni přispěli k výborné atmosféře a já
jim za jejich snahu a námahu moc děkuji.
Měli jsme tyto hosty domluvené, ale to
víte, před vystoupením v nás byla malá dušička, zda přijedou na vystoupení v pořádku,“ usmívala se po překrásném koncertu
v prostějovském Husově sboru Pavlína
Copková.
Více než hodinové vánoční zpívání navštívily přes čtyři stovky diváků. Kostel
byl přeplněný, lidé stáli a poslouchali
i před vstupem do tohoto svatostánku.

www.
vecernikpv.cz

klikni na

www.vecernikpv.cz

Nesvadba

nechal rozkvést

nejen jevištĚ,
ale i dĚtské tváŐiÿky
PROSTĚJOV Uplynulou sobotu
vpodvečer se do sálu Kulturního
klubu Duha ve Školní ulici hrnuly
davy nejmenších dětí v doprovodu
maminek, tatínků, ale i babiček
a dědečků. Nebylo divu, čekalo je
hodinové představení vynikajícího
českého mima, herce a zpěváka Michala Nesvadby.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

Páteą veéera stráveného ve spoleénosti Marcely Bąezinové a Daniela Hčlky tvoąilo povídání, které moderoval taneéník, choreograf
a kostelecký rodák Jiąí Zboąil.
Foto: Martin Zaoral

HvĨzdný veġírek v ProstĨjovĨ píivítal

V rámci plánování programu
Prostějovské zimy se nemohlo vsadit na
větší jistotu. Michal Nesvadba je mezi
nejmenší drobotinou oblíbený po celé
republice, a to nejen pro svá vystoupení
v televizní Kouzelné školce. V představení
Michal je kvítko v sobotu v Prostějově
dokázal, že umí nechat rozkvést nejenom
jeviště. Z barevných izolep dokázal vyrobit dětem nejroztodivnější květinky,
ale zároveň také hamburgry či párky
v rohlíku. A k tomu všemu děti roztančil

na oblíbené písničky v přestrojení za známé postavičky z jeho častých vystoupení.
„Mám vás všechny děti hrozně moc rád,
ale teď dejte pusinku mamince a tatínkovi,“ způsobil hromadné líbání v hledišti
Michal Nesvadba.
Známý český umělec oslavil v letošním
roce šedesátiny a po vystoupení
v Prostějově ještě hodinu věnoval dětem
mimo stanovený program. Se všemi se
totiž nechal postupně vyfotografovat!
Rodiče a děti tak budou mít skvělou
památku.
Zkrátka nepřijdou ani čtenáři
Večerníku. S Michalem Nesvadvou jsme
pořídili exkluzivní rozhovor, který najdete v jednom z lednových čísel.

BYLI JSME
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Darth Vadera, Stormtroopery a svĨtelné meġe
PROSTĚOV Tematický večírek
kina METRO 70 hostil minulou
středu fanoušky nekončící ságy
Star Wars; následně proběhla půlnoční premiéra dlouho očekávaného pokračování, osmé epizody
Star Wars: Poslední z Jediů.
Večírek nabídl nejen společnost
pravověrných vyznavačů vesmírné
opery, ale též speciální catering ve
spolupráci s kavárnou Coffee Lib-

rary z Olomouce (lightsabery, cupcakey, yodovky, vaderovky a další
tematické pochutiny). Návštěvníci
měli možnost zúčastnit se hvězdného kvízu o Star Wars produkty: se
záludnými otázkami se vypořádali
se ctí a všichni pravověrní fanoušci si odnesli nějakou výhru (trika,
plakáty, bloky, sestavitelný model
lodi Millennium Falcon). Obrovský
ohlas sklidil fotokoutek plný kos-

týmů oblíbených hrdinů, možnost
rovnou si odnést vlastní fotografii (Instax) či Star Wars Party Set.
„Spousta filmových fanoušků dorazila ve vlastních kostýmech, takže na
večírku panovala skvělá atmosféra
plná očekávání z půlnoční premiéry.
U této příležitosti se v kině čepovalo
pivo, a to nikoli alderaanské, gamorreanské, dokonce ani dressellianské, nýbrž legendární prostějovský

Ječmínek 12° a samozřejmostí byl
čerstvý C3Popcorn,“ uvedla ředitelka kina Metro 70 Barbora Prágerová.
Jak dále prozradila, nová epizoda
legendárních Hvězdných válek přilákala během čtvrtka celých 318
diváků! Nechť Síla provází i všechny
další projekce snímku, který hned
zpočátku sklízí obdivné recenze
a nadšené ohlasy.
(red)

VIDEO&FOTOGALERIE
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MUZEUM OTEVŘELO DVĚ NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE
Hanácká světnice se vrací nazpět o 150 roků, geologická výstava až o 600 milionů let

PROSTĚJOV Tolik příběhů na tak malém prostoru! Tak by se daly
asi nejstručněji charakterizovat dvě nové stálé expozice, které byly uplynulý čtvrtek slavnostně otevřeny v hlavní budově Muzea a
galerie v Prostějově. Jedna z nich prostřednictvím dobově zařízené světničky přibližuje život našich hanáckých předků v polovině
19. století, druhá se ohlíží za obdobím, kdy byl prostějovský region opakovaně zaplavován mořem.

Martin ZAORAL
Obě stálé expozice se připravovaly několik let. Jejich zpřístupnění zpozdilo zejména napadení podlah výstavních prostor
dřevomorkou. Obě rovněž bojovaly s
prostorem, kterého muzeum nemá právě
nazbyt. „Jako jediná vhodná místnost se
ukázala bývalá šatna a sklad, kam si dávaly
své věci pokladní. Děvčata jsme vyhnali a
prostor využili pro vytvoření intimní hanácké světničky,“ prozradil autor hanácké
světnice Jiří Ondra, který při sestavování
interiéru vybíral z celkem devíti tisíc předmětů. Díky tomu může návštěvník muzea nahlédnout do vesnického stavení, v
jakém žili naši předci v polovině 19. století. „Podobnou jedinou místnost obývala i

devítičlenná rodina. Tady se vařilo, jedlo,
spalo i milovalo. Zatímco rodičům byla
určena postel a miminko leželo v kolébce,
větší děti nocovaly na dřevěných lavicích.
Přes léto pak spávaly třeba na slámě ve
stodole. Přál bych si, aby naše světnička
vedla návštěvníky k zamyšlení nad tím,
jak jsme žili tehdy a jak žijeme teď,“ dodal
Ondra, který zároveň poděkoval svým
četným spolupracovníkům z řad kurátorů, restaurátorů, knihovnic či techniků.
„Postel, kolébku a některé další předměty
nám zapůjčilo olomoucké Vlastivědné
muzeum,“ uzavřel Ondra.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Etnograf Jiąí Ondra pozval návšt÷vníky muzea do hanácké sv÷tnice. Malý prostor spoleén÷ ve dne v noci obývalo tąeba i dev÷t élenč rodiny.
Foto: Martin Zaoral

„Nejstarším zde vystaveným kamenem
je kladecký fylit, jehož stáří je zhruba 600
milionů let. Osobně jsem hrdá na objev
nejstaršího geologického útvaru na Moravě, na němž jsou patrné okem viditelné
zkameněliny tehdy žijících živočichů. Jeho
Kámen mluví
nález, následné práce v Repešském žlebu u
Do ještě vzdálenější historie našeho regi- Stínavy a zpracování exponátů, to vše předonu se pak vrací expozice Kámen mluví. stavuje dvacet let mého života,“ vyjádřila

se s entuziasmem sobě vlastním Vladimíra Jašková. Součástí geologické expozice
je mimo jiné i korálový útes doplněný o
zkameněliny živočichů z dob, kdy Prostějovsko bylo zaplaveno oceánem. „Řada z
nich pochází z Růžičkova a Státního lomu
u Čelechovic na Hané, což jsou světoznámé lokality s četnými nálezy fosilií,“ zdůraznila Jašková, která je autorkou kompletně

Vladimíra Jašková s neobyéejným zápalem pąedstavila expozici Kámen mluví. Najdeme v ní i kladecký fylit starý šest set milionč let.
Foto: Martin Zaoral

celé výstavy. Stála i za návrhy využitého
nábytku. Mnoho z kamenů pochází ze
sbírek muzea, některé za uplynulých třicet
let našla ona sama. „Nejtěžší z nich měl asi
něco přes dvacet kilo. Jednalo se o slepenec, který jsem objevila v lomu v Lulči na
Vyškovsku. Měla jsem co dělat, abych ho
naložila do kufru auta,“ zavzpomínala prakticky založená žena.

Obě stálé expozice si od uplynulého
čtvrtka mohou prohlédnout nejen
všichni návštěvníci muzea, poslouží
rovněž žákům a studentům prostějovských škol pro přiblížení světa,
který sice zdánlivě zmizel, s jehož
odkazem i pozůstatky se při pozornějším pohledu můžeme stále denně
setkávat.

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Také jste nechali nákup vánočních dárků na poslední chvíli? Takových Prostějovanů je
víc a všichni budou mít tento týden hlavu pořádně zamotanou. Všude fronty, nikdo není
trpělivý a z tváří budou rychle mizet úsměvy. Zapeklitá situace...

BERANI – 21.3. až 20.4. Nemůžete se dočkat, maximálně se těšíte na
pohled pod vánoční stromek. Kolik
tam asi pro vás bude připraveno
dárků? Prožili jste celkem úspěšný
rok a byli jste hodní, tak se třeba Ježíšek „vycajchnuje“!
BÝCI – 21.4. až 21.5. Rychle si
dejte do pořádku veškeré resty na
úřadech, máte jich více než dost.
Do Vánoc sice ještě pár dní zbývá,
ale proč si zbytečně zatěžovat hlavu
těsně před Štědrým dnem? Hlavně
zaplaťte všechny složenky.
BLÍŽENCI - 22.5. až 21.6. Možná
vás bude hodně bolet hlava z předvánočních příprav. Jste puntičkáři,
tudíž budete chtít mít připraveno
vše do nejmenšího detailu. U štědrovečerní večeře se u vás sejde víc
lidí, než čekáte.
RACI - 22.6. až 22.7. Jestli stále
nemáte rozmyšleno, jakým dárkem
byste potěšili členy rodiny, poraďte
se přímo s nimi. Nemá cenu kupovat něco, co u stromečku vzbudí kyselé úsměvy! Sobě ale kupte zásoby
vitamínů!

LVI – 22.7. až 22.8. Nechceme vás
strašit, ale před Vánoci si pořiďte
domů hasicí přístroj. Hvězdy vám
předpovídají menší ohňovou havárii přímo na Štědrý den.. Pokud
tomu hodláte předejít, nepoužívejte
klasické svíčky.
PANNY – 23.8. až 22.9. Po dlouhé debatě se členy rodiny se tentokrát rozhodnete pro živého kapra.
Jeden z příbuzných je rybář, takže
mu svěřte úkol. Rybu nekupujte na
trhu, vlastnoručně ulovená chutná
dvakrát tolik.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Marně si
lámete hlavu, zda svým blízkým na
Vánoce něco koupit nebo jim dát
raději peníze. Ve vašem případě by
byly ideální právě ty peníze. Jednak
jich máte dost a jednak si ti dotyční
koupí sami, co chtějí.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Nejste
z těch, kteří by rádi stáli fronty v supermarketech při výběru dárků.
Letos byste tedy měli zkusit něco
jiného. Navštivte menší řemeslnické obchůdky, kde vám vyrobí dárek
přesně na míru a podle přání.
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Spousta Prostějovanů si bude lámat hlavy s novoročním předsevzetím. Jaké si dát?
Někdo zvládne dvě i tři, jiní se zase neodváží ani k jednomu. Záleží na tom, jakou
má kdo vůli a odvahu. Nejhorší je každé předsevzetí hned na Nový rok porušit.

LVI – 22.7. až 22.8. Nemějte obavy,
na Silvestra nebudete sami a už vůbec se nebudete nudit. S pozvánkou
na pořádný mejdan přijde člověk,
který se okolo vás motá už hezkou
řádku dní. Možná oslava přejde
v něco milostného.
PANNY – 23.8. až 22.9. Zřejmě
na jakékoliv juchání nebudete mít
náladu, ale aspoň ji nekažte druhým.
Pokud stále ještě smutníte po nedávném rozchodu s partnerem, Silvestr
není vhodný k navazování dalšího
vážného vztahu.
VÁHY - 23.9. až 23.10. Pokud si
chcete dát do nového roku nějaké
předsevzetí, tak především to spojené s vaším zdravím. Každopádně
byste měli okamžitě přestat kouřit,
to je to hlavní. Uděláte tím radost
i svým nejbližším.
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.

51.
týden

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Na
Štědrý den se potkáte s člověkem,
kterého jste viděli naposledy snad
ve školních letech. Pozvěte ho na
skleničku, určitě si budete mít co
říct. Možná půjde i o začátek nového a dlouhodobého vztahu.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Až do Vánoc raději nevyjíždějte ven vozidlem, hrozí vám úraz.
Pokud Štědrý den nechcete prožít
v sádře v nemocniční posteli, poslechněte a jezděte raději na kole.
Nejlépe bude chodit pěšky.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Sice
na poslední chvíli, ale podaří se vám
splnit sen svého blízkého. Den před
Vánoci vám bude doručena věc,
kterou si dotyčný přál ze všeho nejvíce. Dalo to fušku, ale dobrá věc se
podaří.
RYBY – 21.2. až 20.3. Ve vašem
případě budou letošní Vánoce
mnohem skromnější než v předešlých letech. Musíte šetřit, je třeba
hned od začátku nového roku splatit dluh, který jste si zavařili. Ale romantika chybět nebude...

Konstelace hvězd Prostějova

BERANI - 21.3. až 20.4. Určitě nechcete trávit silvestrovské oslavy někde v koutě a sami. Problém je, že vás
zatím nikdo do nějaké společnosti
nepozval. Prostě se pozvěte sami
tam, kde se vám bude nejvíce líbit.
Drzost nevadí.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Také letos
na vás poslední den v roce připadne
jako pracovní. Co se dá dělat, musíte sklopit uši a na Silvestra jít běžně
do práce, dovolená je vyloučena.
Večer a v noci ale o nic nepřijdete,
to si pište!
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Občas
vám dělá problémy alkohol, který
nesnášíte dobře. Proto buďte při novoročních oslavách ve střehu a nepijte všechno, co je vám nabízeno. A už
vůbec nemíchejte dva druhy alkoholu. Jinak se ztratíte...
RACI – 22.6. až 22.7. Příchod nového roku budete samozřejmě slavit
také, ovšem do všeho veselí přijde
menší problém, který budete muset
těsně před půlnocí řešit. Zapomněli
jste totiž, že k poslednímu dni v roce
vám něco končí.
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52.
týden

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Při silvestrovské oslavě se sejdete v hojném
počtu, a všechno budou lidé, se kterými je sranda. Až na jednu výjimku.
Součástí vaší komunity bude člověk,
který je snad od narození obrovský
morous. Opijte ho, a bude klid...
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Vy poslední den v roce raději zůstaňte doma, jakákoliv společenská oslava příchodu nového roku by pro vás
nemusela skončit dobře. Hrozí vám
výtržnosti z opilosti a úraz. Doma nic
nepokazíte.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Je to
k nevíře, ale poslední den v roce se
vám splní přání, po kterém toužíte už
spoustu let! Pomůže k tomu vlastně
náhoda, budete se totiž pohybovat
ve společnosti, která vám přání nečekaně vyplní.
RYBY – 21.2. až 20.3. Na Silvestra
vůbec nešetřete svoji peněženku,
utratit můžete dokonce víc, než jste
původně předpokládali. Pozvěte na
panáka lidi, které budete v novém
roce potřebovat, měli byste si získat
jejich náklonnost.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

 



  

Brambory 1kg

15,90

9,90

14,90

17,90

7,90

14,90

Vejce 10ks

49,90

52,90

44,90

54,90

44,90

49,90

Majonéza 420ml

24,90

56,90

39,90

56,90

56,90 27,90 (380g)

Jemný salám 10 dkg

-

-

12,90

10,90

10,90

-

=!!qAhIA!h
salát sterilovaná 330g

-

-

24,90

14,90

16,50

Bramborový salát 500g

32,90

-

29,90 15,90 (200g) 28,90

29,90

Naše


15,90

Předvánoční horečka vrcholí a v domácnostech už se kují finální přípravy. Jednou z posledních činností je příprava přílohy ke
štědrovečerní večeři, kdy většina Čechů volí smaženého kapra
s bramborovým salátem. Proto je dobré vědět, že samotné brambory, ale také zeleninovou směs zakoupíte nejvýhodněji v Tesku,
kde také společně s Billou nabízí také nejlevnější vajíčka, bok po
boku s Kauflandem pak i jemný salám. Pro majonézu vyrazte
do Albertu, a jestliže se nechcete zdržovat, tak hotový bramborový salát nabízí na nejnižší cenové hranici opět Tesco.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 13. prosince.
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Více než 35 milionů korun.
Tolik zaplatili podnikatelé na pokutách za EET rádnì bavili na ploše
INFORMUJE

Již je to rok, kdy byla zavedena Elektronická evidence tržeb
(EET). Úředníci finanční a celní správy za tu dobu rozdali za
různá porušení zákona pokuty
přesahující 35,5 milionu korun.
Tisíce podnikatelů přitom ještě
čekají na výsledek správního řízení, který určí, kolik budou muset za prohřešek zaplatit.
„Celkově bylo k 13. listopadu 2017
uloženo 3 832 pokut v celkové výši
35 602 601 korun,“ uvedla pro server Echo24 Gabriela Štěpányová
z Generálního finančního ředitelství (GFŘ). Dalších více než 11
tisíc podnikatelů či firem čeká, jak
jejich kontrola dopadne ve správním řízení. Celkově přitom úředníci udělali více než 65 tisíc kontrol.
Podle GFŘ jsou nejčastějšími prohřešky to, že lidé nevystaví účtenku,
nezašlou údaje o evidované tržbě
nebo nesplní takzvanou oznamovací povinnost, tedy nemají nikde
vyvěšenou ceduli, že evidují tržbu
a v jakém režimu. (Právě to chce
přitom nyní zrušit hnutí ANO, které povinnost zavedlo.) Podnikatelé
a živnostníci si ale stěžují, že kontroly se často zaměřují na formální

drobnosti, jako například, zda uvádějí na účtence přesný čas tržby
včetně sekund, a to přestože je tržba
řádně zaevidovaná.
Informace z EET přitom finanční
správa používá k tomu, aby ještě lépe
zacílila kontroly podnikatelů. „Finanční správa může díky analýze dat
efektivněji a přesněji zacílit kontrolní
činnosti tam, kde se projeví nesrovnalosti, a to nejen týkající se EET,
ale i dalších daňových povinností
poplatníka,“ dodala Petlachová. Server Podnikatel už dříve uvedl, že dle
dat z evidence bude finanční správa
doměřovat daň osobám samostatně
výdělečně činným.

Opakované kontroly
Někteří si také stěžují na to, že
kontroly k nim chodí opakovaně.
„O těch, co víme, tak byly jen dvě, ty
úplně v počátcích. Tuším, že to bylo
v průběhu dvou týdnů po spuštění.
Vše bylo v pořádku. Od té doby se
nikdo nelegitimoval. Nevylučuji,
že mohlo proběhnout kontrol více.
Ale dle informací z tisku, pokud je
vše OK, tak kontroloři nemusí dát
o proběhlé kontrole vůbec vědět,“

uvedl deníku Echo24 jeden z podnikatelů, kterých se se povinnost
evidovat týká už od loňského prosince. „Letos mě kontrolovali kvůli
EET již šestkrát,“ postěžoval si jiný.
Pokuty se pohybují od deseti tisíc
až do výše půl milionu. „Za drobná
porušení jako například absence některých údajů na účtence, chybějící
informační oznámení se sankce pohybují do 10 tisíc korun. Jsou řešeny
většinou příkazem na místě. Při soustavném a dlouhodobém vyhýbání
se povinnosti či účelovém obcházení
zákona o evidenci tržeb, které vyústí
v jednání, které závažným způsobem
ztíží či zmaří evidenci tržeb, přichází v úvahu uložení pokuty až ve výši
500 tisíc korun,“ uvedla Petra Petlachová z GFŘ.
V případě, že by podnikatel či firma
neměli autentizační údaje, které
jsou k evidenci potřeba, ani pokladní zařízení, které odesílá tržby na
daňový portál finanční správy, mohou úředníci dokonce i okamžitě
zavřít provozovnu, nebo pozastavit
podnikateli činnost.
Zdroj: Echo.24.cz
Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

Úskalí vánočních nákupů
aneb jak se můžete chránit
Již 24. listopadu začal v Prostějově vánoční jarmark.
Ten je každoročně spojen s nákupem nejenom vánočních dárků, ale bohužel také mnohdy s následnými
reklamacemi, což ukazují i zkušenosti z osobní poradny Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. v Prostějově, která díky podpoře města Prostějov funguje
každý sudý čtvrtek v době od 15:00 do 17:00 hodin,
a to v prostorách Městské knihovny na adrese Skálovo
náměstí 6, Prostějov.
Základní doporučení
a rady k nákupům na vánočních trzích:
* Převzaté zboží co nejdříve zkontrolujte, zda nejeví známky poškození nebo jiné viditelné vady. Častým problémem
jsou reklamace prasklých vánočních baněk a různých ozdob. Domoci se úspěšného vyřízení reklamace po několika
dnech je v těch případech velice obtížné.

avnými osobnostmi

Pokud je tedy dodavatel vybrán, spotřebitel je v danou chvíli
zavázán vůči dvěma subjektům. V případě, že se spotřebitel
rozhodne ukončit dodávku energií, je toto ukončení často
spjato i se sankcemi ze smlouvy o aukci (protože tak dojde
ke zmaření účelu aukce). Je tedy velice nutné, aby spotřebitelé byly obezřetní při uzavírání těchto smluv a hlavně je
před podpisem četli (stejně jako u každé jiné smlouvy)!
Doporučujeme spotřebitelům, pokud se do výše popsaného problému dostanou, aby navštívili osobní
poradnu Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace,
z.s. v Prostějově, která díky podpoře města Prostějov funguje každý sudý čtvrtek v době od 15 do 17
hodin, a to v prostorách Městské knihovny na adrese
Skálovo nám. 6, Prostějov.
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.
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OD 18. DO 31. 12. 2017
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 hodin. Sluneční aktivita je nízká,
přesto však naše nejbližší hvězda nabízí zajímavé pohledy. V chromosféře můžeme spatřit protuberance, filamenty, erupce a další jevy. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin. Na večerní obloze si prohlédneme planety Uran a Neptun a dále se vydáme na dalekou pouť k mlhovinám, hvězdokupám, dvojhvězdám
i velmi vzdáleným galaxiím. V případě špatného počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh: „VYPRÁVĚNÍ HAJNÉHO VONÁSKA“.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pořadů a pozorování.

         
jaký byl
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sportovn
vní den
s hvězda
d mi...
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6x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

VÝSLEDKY AKCE SPORTOVNÍ HVÌZDY DÌTEM
CELKOVÉ POØADÍ
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Body za jednotlivé disciplíny
Koloběžky: 1. Prostějov 6, 2.
Šumperk 5, 3. Přerov 4, 4. Dětské
domovy 3, 5. Olomouc 2, 6. Jeseník 1
Hokejový slalom: 1. Prostějov
6, 2. Jeseník 5, 3. Přerov 4, 4.
Dětské domovy 3, 5. Olomouc 2, 6.
Šumperk 1
Fotbalový terč: 1. Jeseník 6, 2. Olomouc, Šumperk a Dětské domovy 5,
5. Přerov 4, 6. Prostějov 3
Lukostřelba: 1. Olomouc 6, 2.
Dětské domovy 5, 3. Jeseník, Přerov,
Šumperk a Prostějov 4.
Běhací pásy: 1. Jeseník 6, 2.
Prostějov 5, 3. Přerov 4, 4. Olomouc
3, 5. Dětské domovy 2, 6. Šumperk 1
Kolečková křesla: 1. Přerov 6, 2.
Dětské domovy 5, 3. Olomouc 4, 4.
Šumperk 3, 5. Prostějov 2, 6. Jeseník 1
Švihadla: 1. Šumperk 6, 2.
Prostějov 5, 3.-4. Přerov a Dětské
domovy 4, 5. Jeseník 3, 6. Olomouc 2

1. Prostějov 31
2. Přerov 30
3. Dětské domovy 27
4. Jeseník 26
5. Šumperk 25
6. Olomouc 24
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* Od zboží si vždy vezměte a uschovejte doklad o koupi. Doklad o koupi je nejenom nejjednodušším důkazem, že jste
zboží zakoupili u konkrétního prodejce, ale rovněž i prodejce
identifikuje. Budete tedy vědět, u koho reklamovat.
* Neřiďte se jenom cenou, ale dbejte i dobré pověsti prodávajícího. O Vánocích se množí případy, kdy prodejce „existuje“ pouze několik dní a poté zanikne. V takovém případě
pak nebudete mít možnost u koho zboží reklamovat. Doporučujeme proto místní, prověřené prodejce, které znáte
i z období předcházejících.
* Pokud vám toto neumožní prodejce z dobré vůle, tak nemůžete zpravidla odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů
bez udání důvodů. Nákup zboží si proto vždy dopředu
dobře rozmyslete.
S přáním příjemného prožití nadcházejících Vánoc
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s.

Problémy prostějovských spotřebitelů
V souvislosti s častými dotazy spotřebitelů nejen
z Prostějova, ale i z dalších osobních poraden Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace si dovolujeme
poukázat na relativně nový fenomén podomních
nabídek v podobě tzv. aukcí energií. Daný prodejce
často proklamuje, že sám nabízí dodávku energií, ale
vůbec tomu tak být nemusí.
Uzavřením smlouvy o aukci totiž nedochází k tomu, že
vám určitý dodavatel začne dodávat energie, ale společnost, která aukci zajišťuje, vám pouze zprostředkuje tu
nejlepší nabídku energií. Jde tak o závazek, že aukcionář
na základě nabídek dodavatelů vybere toho nejlepšího
(zpravidla nejlevnějšího) dodavatele a spotřebitel je následně ne oprávněn, ale povinen s takto vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu o dodávkách energií.
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Lukáš Krpálek:     
PROSTĚJOV V létě zářil při tenisové exhibici v rámci UniCredit
Czech Open 2017, nyní o půl roku
později ozdobil silou své osobnosti
i akci Sportovní hvězdy dětem
Olomouckého kraje. Podle vynikajícího judisty a olympijského
vítěze Lukáše Krpálka to navíc nemusí být zdaleka naposledy, co se
v Prostějově objevil...

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro
Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Co říkáte na dětskou soutěž
a show zároveň?
„Fantastická akce v opravdu skvělé
atmosféře. Nejvíc ze všeho se mi líbilo, jak se děti navzájem podporovaly
přímo na ploše během jednotlivých
soutěží a taky jak jim ostatní parádně
fandily ze zaplněného hlediště.

Podpořit tenhle krásný den přijela
fakt spousta špičkových sportovců
i umělců, z čehož mám velkou radost.
Celé se to podle mě moc vydařilo.“
ƔƔ Jak jste se snažil coby kapitán
týmu radit nebo pomáhat svým
malým svěřencům?
„Na každou disciplínu jsme se
vždy snažili společně vybrat ty
nejšikovnější. Pokaždé jsem se dětí
zeptal, komu by mohlo dobře jít
zrovna to, co přišlo na řadu, kdo si
na nejbližší soutěž věří. A pak těm
vybraným něco aspoň trochu poradit, asi nejvíc při lukostřelbě, ta byla
možná nejtěžší. Nebo třeba při kopání
fotbalovým balónem na terč jsem jim
říkal, ať nedávají velkou ránu. (smích)
Děcka byly výborný, strašně fajn.
Společně jsme si to myslím perfektně
užili.“
ƔƔ Prostějov jste si oblíbil, že vás tu
máme letos již podruhé?
„Už v létě na té tenisové exhibici jsem
říkal, že rád přijedu pokaždé, když
se tady uskuteční nějaká smysluplná
akce a současně o mě bude zájem. Což
v případě téhle výborné show pro děti

platilo na sto procent. Prostějovští
organizátoři v čele s panem
Černoškem mě pozvali a zase ukázali,
že podobné akce pro veřejnost umí
dělat prostě báječně. Těší mě, že jsem
mohl být součástí něčeho tak hezkého
v super kulise. A pokud se něco objeví
v budoucnu, rád do Prostějova opět
přijedu.“
ƔƔ Máte vy osobně před Vánoci
ještě hodně nabitý program?
„Co se týče podobných akcí, byla tohle
moje poslední v letošním roce. A mám
tím větší radost, že se tolik povedla. Jinak mě čekají ještě nějaké povinnosti
a samozřejmě trénink, o víkendu pak
finále rakouské ligy. Potom už se těším
na trochu odpočinku a samozřejmě
nejvíc na vánoční svátky s rodinou.
Po Novém roce pak znovu naplno
skočím do přípravy.“
ƔƔ Můžete se trochu ohlédnout
za končící judistickou sezónou
2017?
„Uplynulý rok hodnotím určitě jako
vydařený. Po přestupu do vyšší váhové
kategorie jsem vůbec nevypadl ze
světové špičky, naopak se mi podařilo

v ní udržet a získat řadu pěkných
výsledků. Jen škoda letního zranění,
které přišlo v srpnu zrovna před
mistrovstvím světa, kde
jsem pak nemohl startovat. Aspoň že jsem se
následně stihl uzdravit,
abych o minulém víkendu přivezl stříbro z grandslamového turnaje v Tokiu,
což je jedna z nejsilněji
obsazených
soutěží
planety. Takže kvalitní
návrat na žíněnku.
Celkově
jsem
rozhodně spokojený,
a kdyby i příští rok
2018 byl podobně
úspěšný, bylo by to
super.“
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2018 40 akce
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KAPITÁNÙ
- PATRONÙ
Jan
KOLLER
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„Kapitánovalo se mi
velice dobře. Děti byly šikovné a šlo
jim to, z celé soutěže měly velkou radost. Což je ze všeho nejdůležitější.
Mě tahle akce taky moc bavila
a myslím, že všichni dohromady
jsme si ji parádně užili. Hlavně bylo
celé dopoledne perfektně zorganizované, navíc vše provázela skvělá
atmosféra. Co víc si přát? Než bych
dětem vyloženě radil, tak jsem je
spíš povzbuzoval, ony totiž všechno
zvládaly výborně samy.“
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„Děti byly super,
hodně soutěživé.
Předváděly skvělé výkony díky
tomu, jak k tomu přistoupily. Právě
tím mě příjemně potěšily, celou akci
jsem si moc užil. Snažil jsem se jim
před každou disciplínou nějak poradit a vychytat mouchy, jak se říká.
Dobrá rada třeba byla, ať sledují
ostatní, co jdou před nimi, a dělají
to líp. (smích) Žádné zvláštní rady
ale děti nepotřebovaly, ony byly
šikovné samy o sobě. Atmosféra?
Ta byla úplně super, srovnatelná
s extraligovými zápasy v basketbalu
nebo volejbalu, když na ně přijde
hodně fanoušků.“
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„Užil jsem si to
náramně.
Vůbec
jsem netušil, že
půjde o tak velkou akci, kde bude
tolik dětí soutěžit a ještě mnohem víc jich zaplní hlediště celé
haly. Jsem moc spokojený nejen
proto, že se našemu týmu povedlo
vyhrát, i když zásluhou toho prvenství je všechno ještě lepší. Hlavně
děti a paní učitelka mají ohromnou radost, zvítězit takhle doma
je vždycky paráda. Radit jsem ani
nemusel, všichni v družstvu byli
strašně šikovní. A na výbornou
zvládli veškeré disciplíny sami.
Úplná bomba je ta atmosféra, jakou malí fandové vytvořili, navíc
do Prostějova přijela taková plejáda známých hvězd sportu i jiných
oborů. Prostě perfektní, před organizátory smekám.“

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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Školáci Olomouckého kraje se par 72+/(0đÕ(%Ú7.$8)

i v hledišti spoleènì s mnoha sla JESTŘÁBÍ DEFENZÍVU TUŽÍ RAŠNER
VYZ
PROSTĚJOV Různých akcí pro děti je v předvánočním čase
hromada. Čtvrtek 14. prosince však přinesl jednu opravdu
mimořádnou. Marketingová společnost TK PLUS vyhlášená
svými úspěšnými projekty to pojala skutečně ve velkém
a v hale Sportcentra DDM Prostějov uspořádala pro školáky
prvního stupně ZŠ z celého Olomouckého kraje úžasnou show
Sportovní hvězdy dětem 2017.
PŮVODNÍ reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Asi nikdo nepochybuje o tom, že motivace je pro mladé sportovce zřejmě
nejdůležitější formou psychické přípravy.
Tato akce vznikla nejen proto, aby aktivní
děti motivovala, ale má navíc i charitativní podtext. Její konání mě tudíž těší
dvojnásob,“ předeslal už na stránkách
vytištěného bulletinu krajský hejtman
Ladislav Okleštěk.
Od čtvrtečního rána se hlediště Sportcentra nezadržitelně plnilo nadšenou omladinou, až nebylo skoro k hnutí. Úderem
deváté hodiny pak celé dění odstartoval
slavnostní nástup zúčastněných družstev
spojený se světelnými efekty, načež moderátor Petr Salava předal mikrofon dvojici,
která exhibiční soutěž slavnostně zahájila.
Slova se jako první ujal výše zmíněný
hejtman a hned si zavtipkoval na úkor
vedle sebe stojícího obra Lukáše Krpálka, olympijského vítěze v judu. „Jak
jsem slyšel, skončil jsi teď nedávno druhý
na velkém turnaji v Japonsku. A tos měl,
Lukáši, štěstí, že jsem tam nebyl já, jinak
bys byl až třetí,“ špičkoval Okleštěk se
smíchem Krpálka.
Ten vydařený žert s úsměvem přijal
a následně pronesl klíčovou formulku
nezbytnou pro všechny významné (nejen) sportovní podniky: „Prohlašuji akci
Sportovní hvězdy dětem Olomouckého
kraje za oficiálně zahájenou.“
Vzápětí po vztyčení vlajky se tedy
mohlo začít naplno zápolit. Kdo se
utkal? Šest kolektivů, jež tvořilo vždy

deset dětí ze třetích tříd základních
škol vedených dospělým kapitánem.
Týmovými šéfy přitom byli buď bývalí,
nebo stále aktivní, každopádně však
špičkoví sportovci.
Jednotlivé celky přitom reprezentovaly města Olomouckého kraje.
Jeseník dostala pod patronaci volejbalistka VK Prostějov Andrea Kossányiová, Olomouc někdejší vynikající fotbalista Jan Koller, Přerov
skvělý atletický běžec Jakub Holuša,
Šumperk další prostějovská volejbalistka Julie Kovářová, domácí
Prostějov basketbalový reprezentant
ČR Michal Křemen a speciální výběr
Dětských domovů dříve uvedený judistický šampión Lukáš Krpálek.
Soutěžilo se dohromady v sedmi různých
disciplínách se zaměřením na různorodé
pohybové dovednosti. Vše odstartoval
slalom na koloběžkách, následovala
překážková dráha s hokejkou a tenisákem,
poté přišlo na řadu trefování bodového
terče fotbalovým míčem, vzápětí se pro
změnu střílelo do stojících terčů z malých
luků, pak se utíkalo na běžeckých pásech
a děti si dokonce vyzkoušely i jízdu na
kolečkových křeslech pro handicapované.
Závěrečnou sedmou disciplínu obstaralo
klasické skákání přes švihadlo, čímž se do
maximálně výkonných otáček dostali též
samotní kapitáni.
Veškeré boje provázela výborná
atmosféra, kterou ještě víc rozdmýchávali svými vystoupeními
v rámci doprovodného programu
výteční umělci, zpěváci či hudebníci:
Jiří Zonyga s Klárou Vojáčkovou,
Olga Lounová a Milan Peroutka.
Zvláště posledně jmenovaný showman
dostal účinkující i diváky do pořádného
varu a napětí ještě zhoustlo při finálním
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„Z mého pohledu
úplně neuvěřitelná
akce. S Kossy
nám bylo předem řečeno, že
přijdou nějaké děti a bude se
v něčem soutěžit. Vůbec jsme tedy
nevěděly, že dorazí tak strašně moc
školáků, k tomu řada slavných lidí
i známých sportovců. Byl to fakt
krásný zážitek. Navíc děti byly
hrozně šikovné, ve většině disciplín o dost lepší než třeba já. (směje
se) Třeba se mi vůbec nepovedlo
vystřelit z luku, zatímco jim ano.
Snažila jsem se pak všechno vynahradit co nejlepším skákáním přes
švihadlo, abych přispěla nějakými
body. Nebylo by špatné domluvit
takovou diváckou návštěvu i atmosféru na naše volejbalové zápasy, hned by se nám s holkama
hrálo fantasticky.“ (úsměv)

společnost
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počítání konečných výsledků. Ty sice
nebyly prioritní, ale když vyšlo během
slavnostního vyhlášení najevo, že celkovým vítězem se stal pořádající Prostějov
reprezentovaný šikovnými třeťáky ze ZŠ
Melantrichova, logicky v hale zavládlo
nefalšované nadšení. Stříbro získal tým
Dětských domovů a bronz vybojoval
Šumperk.
Množství cen všem aktérům včetně
krásných medailí a obřího poháru
pro nejlepší mančaft předávali
s majitelem TK PLUS Miroslavem Černoškem a hejtmanem
Olomouckého kraje Ladislavem
Oklešťkem i jeho náměstky Jiřím
Zemánkem, Františkem Jurou a Milanem Klimešem také dvě tenisové
hvězdy Karolína Plíšková a Jiří Veselý. Všechny tyto osobnosti vzápětí
poskytly rovněž pět charitativních
šeků po čtyřiceti tisících korunách
dětským domovům v Přerově, Olomouci, Jeseníku a Prostějově i handicapovaným sportovkyním Atletického klubu Olomouc.
Tím ovšem zábavné dopoledne zdaleka neskončilo, neboť po převážně sportovní části přišla na řadu ještě druhá
fáze, dá se říct společenská. Tu společně
s Petrem Salavou moderoval oblíbený
herec Jan Čenský a všechny přítomné
pobavily další body atraktivního
programu. Šlo o několik tanečních
vystoupení s prvky gymnastické akrobacie v podání mládežnické skupiny
ALFABETA Přerov, podruhé zazpívali
Jiří Zonyga s Klárou Vojáčkovou, Olga
Lounová i Milan Peroutka, vybrané
děti si mohly zaskotačit v řadě zajímavých soutěží o ceny, nechyběla ani bohatá tombola s mnoha dalšími hodnotnými cenami.
A závěr? Ten obstarala vánoční píseň
Rolničky, na kterou společně pěli všichni
jmenovaní zpěváci a též většina dětí, jež
moderátoři pozvali z hlediště přímo na
plochu haly. Ve finále se tedy hromadně
zpívalo i tančilo, doslova křepčilo, navíc
pod přívaly padajících zlatých konfet
vystřelovaných do vzduchu speciálním
dělem. Prostě se sypalo vánoční štěstí!
Aby toho nebylo málo, úplnou tečku za
bombastickou a maximálně vydařenou
akcí udělala autogramiáda sportovních
hvězd, jež se dlouho podepisovaly
veškerým zájemcům. Stejně jako kulturní celebrity obklopené davy malých
ctitelů a ctitelek. Samozřejmě došlo
taky na spoustu společných fotek nebo
selfíček. „Myslím, že se to opravdu moc
povedlo,“ spokojeně a zároveň pravdivě
konstatoval Miroslav Černošek,
nejvyšší šéf marketingové agentury TK
PLUS, která Sportovní hvězdy dětem
2017 zorganizovala ve spolupráci s Olomouckým krajem.
Děkujeme za děti, pro něž to byl fantastický předsváteční zážitek.

PROSTĚJOV Oficiální server českého hokeje přišel v uplynulém týdnu se zajímavou informací. Jestřábi
získali v reprezentační přestávce další zajímavou posilu. Zadní řady přichází posílit jednadvacetiletý,
leč na svůj věk už zkušený obránce Alex Rašner! Vrcholem jeho dosavadní kariéry je zisk stříbra na
mistrovství světa osmnáctek v roce 2014.
Alex Rašner patřil k největším talentům olomouckého hokeje, když pravidelně reprezentoval, zahrál si na mistrovství světa juniorů 2016 a ještě předtím už v šestnácti letech nastoupil za olomoucké „áčko“. Rašnerův rozlet ovšem přibrzdilo
několik dlouhodobějších zranění a letos na jaře v Olomouci skončil.
181 centimetrů vysoký bek odešel do Chomutova. Tamější angažmá však nemělo dlouhého trvání: Rašner si po dvanácti
zápasech za Piráty (0+0) a devíti utkáních na farmě v Kadani (0+2) začal hledat nové působiště. Nakonec se tedy dohodl
s prvoligovým Prostějovem.

Foto: internet

Také letos proběhne Koudelka 2 9)  2=( '7&7)
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PROSTĚJOV Chůzí,
během, na kole nebo
třeba koloběhem. Vánoční Drahanská nabízí jednu z možných
alternativ, jak strávit
dopoledne na Štědrý
den. Stejně jako v letech
minulých, tak i v tom
letošním se účastníci
sejdou v 9:00 hodin
v Žárovicích na návsi,
aby po registraci opůl
hodiny později společně odstartovali cestu na
vrchol.
„Cíl bude tradičně v pohostinství „U Pepíčka“
v Drahanech, kde budou nejenže vyhlášeny
výsledky ´sportovního
klání´, ale také se podělíme o zážitky z celého roku,“ prozradil Ondřej Šrámek.
Startovné se neplatí, akce je pro účastníky zdarma. Další informace můžete
najít na klubovém webu www.skcprostejov.cz. „Těšíme se na všechny účastníky, cyklisty i necyklisty, sportovce i ty méně sportovně zdatné,“ srdečně
zvou za pořádající SKC Prostějov Petr Šrámek a také Alois Mačák, tradiční
účastník a patron Vánoční Drahanské.
(red)
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mistr 1. Futsal ligy FK ERA-PACK
Chrudim. A Večerník bude při tom! „Na
finále se moc těším. Je to zase něco jiného
a doufám, že to zvládneme,“ přemyslí optimisticky Jan Koudelka, byť favoritem je
neporazitelný tuzemský gigant.
Bezprostřední dojmy a ohlasy se
dočtete aktuálně na www.vecernikpv.
cz a v prvním lednovém tištěném
vydání
PROSTĚJOVSKÉHO
(jp)
Večerníku.

a února, a proto se v seniorské kategorii
účasti zřeklo.
Kvality Jana Koudelky mohou diváci posoudit již zítra při televizním utkání před
kamerami České televize. Křest ohněm
si projde rovnou ve finále poháru FAČR
ve futsalu. Soupeřem pražské Sparty
bude největší tuzemský gigant, desetinásobný vítěz poháru a třináctinásobný

   8# 3      *  %
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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tru mládeže zřízeném při Judo klubu
Olomouc, dokázal zúročit roky tvrdé
dřiny.
„Pro sebe i klub dosáhl vynikajícího
výsledku, také díky pravidelné přípravě
třikrát denně mu byla na krk pověšena
stříbrná medaile,“ usmíval se spokojený
trenér Zdeněk Gottwald.
Na závěrečný turnaj se v Roubíkově
váze kvalifikovalo celkem devatenáct

závodníků. Matyáš byl v prvním kole
nasazený, postupně pak dvakrát zvítězil
na ippon a nestačil teprve ve finále na
libereckého Radima Vlčka. V minulosti
ho sice již porazil, avšak v bitvě o zlato
měl navrch zástupce severočeského
oddílu.
Ve strhujícím zápase vedl prostějovský
mladík o dvě wazari, avšak pouhou
vteřinu před koncem dovolil soupeři

držení, z něhož se mu už nepodařilo
uniknout. Jeho protějšek tak zvítězil
na ippon. „Z tohoto pohledu je druhé
místo maličko nešťastné, ale s odstupem času bude pro Matesa stříbro z republiky určitě nabývat na ceně. A snad
poslouží jako motivace při přechodu
mezi dorostence, který jej na konci roku
čeká,“ ohlédl se Gottwald za vydařeným
vystoupením svého svěřence. (jim)

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Výsledkově nejlepší víkend probíhající sezóny zaznamenali korfbalisté SK
RG Prostějov. V 5. dvoukole extraligy
dospělých se jim to povedlo na hřišti
Modrých Slonů Znojmo, odkud přivezli převelice cenné tři body za jedno
vítězství a jednu remízu!
DEBAKL:
Tak to je pořádný malér! Vedení
účastníka nejvyšší soutěže basketbalistů řeší před vánočními svátky
nepříjemnou lapálii, když muselo ze
svých služeb propustit svoji největší
hvězdu Charlese Mitchella, který neměl chodit na tréninky...
  

1/2

Nečekaná změna! Pouze necelého
půlroku vydržel na lavičce kralických fotbalistů Ivo Lošťák. Po podzimní části obdržel nabídku od divizního FK Šternberk a po dohodě
s vedením místního FC výzvu vyšší
soutěže přijal.

^/1Q^ @^24 /\\4 1-^5/4 @/ \4Q4

JIČÍN, PROSTĚJOV Odchovanec
prostějovského juda Matyáš Roubík
se stal před několika týdny vicemistrem České republiky v kategorii
starších žáků do 60 kilogramů. Člen
reprezentačního výběru, jenž se
na soustředěních potkává rovněž
s mužskou špičkou v čele s Lukášem
Krpálkem a Pavlem Petřikovem,
trénuje aktuálně ve sportovním cen-
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o dalším sportovním úspěchu, na který čerstvý
mistr světa v malém fotbalu Jan
Koudelka dosáhl. Exprostějovský
fotbalista si v uplynulých dnech odbyl
debutvdresupražskéSparty,aleanito
ještě nebyl vrchol jeho dosavadní futsalové kariéry. Tím nejzajímavějším
je nominace do výběru reprezentace
České republiky.
Za Pražany se objevil již ve dvou zápasech. První musel po půlminutovém
pobytu na hřišti vinou zranění nosu
opustit, ve druhém se v neděli dvakrát
prosadil proti České Lípě. Také proto si
jeho kvalit nemohl nevšimnout i trenér
futsalového nároďáku Tomáš Neumann.
Ten zveřejnil nominaci na lednový
Turnaj čtyř zemí, ve které nechybí ani
pětadvacetiletý Koudelka! „Nominace
je pro mě velkým překvapením, ale jsem
rád, že se mohu takové akce zúčastnit,“
raduje se čerstvý futsalový reprezentant.
Turnaje, hraném v maďarském Miškolci
na konci ledna příštího roku, se nakonec
zúčastní pouze tři mužstva - domácí
Maďarsko, Slovensko a Česká republika. Polsko se připravuje na evropský
šampionát, hraný na přelomu ledna
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Za minulého režimu nebylo v případě pohraničních oblastí s Rakouskem či Německem
o co stát. Vycestovat tímto směrem nebylo tak
jednoduché a nacházeli jste se na periferii. Nyní
je situace odlišná, lidem schopným alespoň základně se domluvit cizí řečí a současně ochotným za prací dojíždět se otevřely velké možnosti. Srovnávat zdejší a tamější platové podmínky
nelze, a byť se to některým nemusí líbit a mohou si stěžovat, že lidé jdou za lepším (viz třeba
nedávná kritika šéfa asociace malých a středních podniků na liberecký úřad práce, že pomáhá lidem najít si práci v Německu), jde o logický
a legitimní krok, který jistě každý soudný člověk
chápe. Podobně to chodí i ve fotbale a vidíme to
i v našem regionu, přestože to máme ke státním
hranicím poměrně daleko. Také tady si mnozí
trenéři postesknou, jací hráči odešli pryč a že by
místo Rakouska mohli hrát tady a klidně i vyšší soutěž. Jejich postoj lze chápat, proč ale hrát
„za pivo a za párek“, když vám někdo nabídne
povýšení vašeho koníčku, aby se vám vyplatilo
absolvovat dlouho cestu?

V minulém čísle Večerníku vyšel obsáhlý rozhovor s Ivo Lošťákem, v němž si tehdy ještě kralický lodivod pochvaloval, jak se mu podařilo složit
mužstvo, jak hráči plnili jeho pokyny a jak by se
chtěl ve zbývající fázi sezóny pokusit posunout
ještě výš. Uběhlo jen pár dnů a už je vše jinak, po
úspěšném kouči sáhl divizní Šternberk. Ve druhém pololetí tohoto roku se Kralice bezesporu
vydaly správným směrem, právě Lošťák vtiskl
mančaftu pořádnou tvář, vštípil mu atraktivnější
herní styl a dokázal hráče přivádět k vítězstvím.
Jeho následovník to tak nebude mít vůbec jednoduché, neboť zejména zpočátku budou výstupy jeho práce srovnávány a především pak při
neúspěšné sérii se bude polemizovat, zda to byl
dobrý tah a jak by si asi to stejné mužstvo bylo
bývalo vedlo. Pro Davida Kobylíka nicméně hovoří velké hráčské zkušenosti, které může nyní
zúročit, stejně tak už není úplným trenérským
nováčkem, když první ostruhy získal ve Frenštátu, jenž rovněž hraje krajský přebor. I proto, že
se střídají dva kamarádi, může jít o další povedenou volbu.

Už jen měsíc a půl zbývá do okamžiku, kdy se
pod pěti kruhy poprvé představí český tým.
Oproti čtyřem předešlým případům nepůjde
v jihokorejském Pchjongčchangu o setkání nejlepších světových profesionálů, ale o turnaj pro
hráče působící v nejprestižnějších evropských
soutěžích. Pro všechny fanoušky škoda, protože neuvidí ty opravdu nejlepší jedince, kteří se
úspěšně prosadili v NHL, pro hráče z širšího
spektra nominace naopak životní šance splnit
si sen a zúčastnit se olympiády. A co si budeme
namlouvat, nejvíce oslabeny budou zámořské
týmy, čímž se zvyšují šance všech ostatních reprezentací na cenný kov. Nejen český tým tak má
o velkou motivaci postaráno a prokázal to i na
právě skončeném moskevském turnaji, kde zvládl všechny tři bitvy. Přítomen byl rovněž Ondřej
Vitásek a odvedl si svůj standard, poctivý výkon
ve vlastním obranném pásmu. Ani na druhé letošní akci nezklamal a může stále živit naději, že
je součástí poměrně dlouhého seznamu jmen,
z nichž se bude vybírat. Minule se poštěstilo
Lukáši Krajíčkovi, doufejme, že to vyjde i teď.
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Volejbalistka Prostějova Veronika
TRNKOVÁ ví o pořekadle
papírových předpokladů své...


MATYÁŠ ROUBÍK

Odchovanec prostějovského juda
se může pyšnit titulem vicemistra
České republiky v kategorii starších
žáků do 60 kilogramů. Mladý
talent trénuje
aktuálně ve
spor tovním
centru mládeže zřízeném
při Judo klubu
Olomouc, nyní
dokázal zúročit
roky tvrdé
dřiny.
 " 
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JESTŘÁBY VYŠETŘUJE HOSPODÁŘSKÁ KRIMINÁLKA!

přímo na účet poskytovatelů služeb,
tedy Domovní správě Prostějov a autobusovému dopravci, jednalo se spíše o správném vyúčtování zbývající
částky, která šla především na výstroj
a výzbroj. „Musíme si uvědomit, že
ty peníze byly věnovány dětem. Našim dětem! Dva miliony a tři sta tisíc
korun LHK Jestřábi spolek navíc nedostal na účet, tyto peníze šly přes odbor školství magistrátu přímo na účet
domovní správy za hodiny, které děti
z LHK Jestřábi spolek prokazatelně
probruslily na ledové ploše zimního
stadionu. Takže v tomto ohledu městu vůbec žádná škoda nevznikla. Jiná
situace je se zbývajícím půl milionem
korun, tady jsem už sama na vážkách,“
reagovala primátorka Alena Rašková.
Právě 500 000 korun obdržel spolek
LHK Jestřábi na účet a Michal Tomiga měl za tyto peníze koupit dětem
výstroj a výzbroj. „Mám potvrzené
informace, že za těchto pět set tisíc
korun nenakoupil skoro nic! Krajská
hospodářská kriminálka vyšetřuje
podvod, protože pan Tomiga se prokázal fakturami za nákupy hokejek
a další výstroje od firmy, která už v tu
dobu dva roky neexistovala, přesněji
řečeno nevyvíjela žádnou činnost.
Byly tedy podle všeho fingované,“
prohlásila na zastupitelstvu Hana
Naiclerová. „My jsme ale v roce 2016
byli u Jestřábů na hloubkové kontrole
a účty za půl milionu z dotace byly
v pořádku,“ hájil město Radim Carda,
šéf finančního odboru prostějovského magistrátu. „Jenže vy jste vše kontrolovali jen papírově. Já mám zprávy
od rodičů, že děti žádné nové hokejky ani výstroj nedostaly! Hokejky si
dokonce půjčovaly a měnily, když
šly střídat při zápasech!“ rozzlobil se
František Švec.
Další diskuse tedy proběhly o tom,
zda se má magistrát přihlásit policii v roli poškozeného. Olomoucký
kraj tak již učinil, navíc po spolku
LHK Jestřábi Prostějov vymáhá
navrácení více než milionové dotace za rok 2016. Návrh na usnesení
zastupitelstva se v průběhu jednání na toto téma několikrát měnil.
Až po půldruhé hodině se koalice
s opozicí dohodla, že pokud policejní
vyšetřovatelé zjistí, že mladí Jestřábi
pod vedením Michala Tomigy se skutečně dopustili podvodů a machinací
s dotacemi, město se přihlásí v trestním řízení v roli poškozeného o náhradu zmíněného půl milionu korun.

 " 

Město se přihlásí jako podvedený a poškozený subjekt

klepla vloni celkovou dotaci ve výši
2,8 milionu korun.
„Netušili jsme, že pan Tomiga i Jestřábi
jsou po exekucemi, v žádosti o dotaci nás uvedl v omyl,“ bránila se Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky
statutárního města Prostějov. „Ať tak
či onak, měli by Jestřábi celou dotaci
vrátit, získali ji podvodem a městu tím
vznikla škoda,“ navrhovali kritikové
Vzhledem k tomu, že zásadní část dotace, 2,5 miliónů korun, byla hrazena

PROSTĚJOV Dlouhá, předlouhá debata. Ještě delší než k rozpočtu města na příští rok. Zastupitelé minulé pondělí probírali
záležitosti okolo udělení dotace LHK Jestřábi Prostějov spolek,
která byla mladým hokejistům pod tehdejším velením Michala
Tomigy schválena v roce 2016. Problém byl v tom, že ex-předseda
v žádosti zamlčel, že klub i on sám jsou pod exekucemi. Finanční
prostředky přesto dostal, od pozdějšího krachu jej však nezachránily. Oddíl se dostal do insolvenčního řízení a dnes už nefunguje.
A aby toho nebylo málo, Olomoucký kraj požaduje po Jestřábech
vrácení krajské dotace! K tomu všemu navíc připočtěme ještě
další maléry LHK Jestřábi Prostějov spolek...

Michal KADLEC
Právě na pondělním jednání zastupitelstva města vyplynulo na povrch,
že oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouc vyšetřuje i hospodaření
klubu s podezřením na podvodná
jednání. A mezi poškozenými má
být i prostějovský magistrát! Opozice radním vyčetla, že i přes veškerá
varování Tomigovým Jestřábům při-

lova, kde má znojemský celek momentálně domácí azyl. A nutno říct, že hosté využili dané situace hned v prvním
střetnutí přímo báječně. Na protivníka
pořádně vletěli a už do pauzy získali
náskok čtyř košů, který po změně stran
dál zvyšovali. Až k finálnímu triumfu
dost vysokým rozdílem 24:15!
„Sami jsme nečekali, jak moc se nám
povede na soupeře skočit. Tím jsme
rychle získali velký náskok 7:1, což
oni dotáhli na 7:5, ale rozhodlo naše
týmové pojetí. Hodně jsme si radili,
vzájemně se podporovali. A kvalitní
výkon předváděli až do konce,“ dal
průchod radosti Petr Šnajdr, autor vydatných devíti košů RG v součtu obou
mačů.

du nákladů za využití ledové plochy a na dopravu k utkáním. Nyní
nás vedení klubu žádá o rozšíření
smlouvy o dotaci o nákup hokejové
výstroje,“ uvedla k materiálu Ivana
Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova.
„Zjednodušeně řečeno, klub SK
1913 ušetřil náklady za led, a ušetřené peníze od města chce investovat do nákupu výstroje, například
hokejek. My jsme v roce 2017 ale
žádnému ze sportovních oddílů
něco podobného nepovolili, a nedoporučujeme to schvalovat ani teď,“

svým výkonem úplně spokojen,
dokázali jsme, že celoroční dřina se
vyplatila a že i sportovci z malého
oddílu můžou dělat velké výsledky,“
těšilo jednatele a jednoho z trenérů
úspěšného čechovického oddílu
Vojtěcha Szilvu.
Zlaté medaile vybojovali pro
sebe i pořádající klub Lukáš
Slezáček, Šimon Florián, Jakub
Vrba a Šimon Polena, těsně pod
vrcholem se umístili Lukáš Vá-

Následná odveta zprvu vypadala
přesně opačně. Tentokrát odstartoval
o poznání lépe výběr YMCA, jenž
celý úvodní poločas udržoval mírnou
převahu. Přestávkové vedení 12:9
mu však dlouho nevydrželo, neboť
prostějovská parta zabrala, aby v dramatickém závěru vydřela hodnotnou
remízu 18:18.
„Věděli jsme, že do druhého utkání domácí nastoupí mnohem víc, aby stejně
jako v tom prvním na začátku nezaspali. Přesto jsme si je nechali utéct a ztrátu
dohnali až během třetí i poslední čtvrtiny. Nakonec jsme mohli ještě vyhrát,
o vítězství nás připravila blbá chyba
v závěru,“ trochu zalitoval jinak spokojený Šnajdr.

dodala na vysvětlenou náměstkyně.
„Chceme měřit všem stejným metrem,“ přidala se primátorka Alena
Rašková.
SK 1913 Prostějov „neprobruslil“ zhruba 400 tisíc korun z celkové dotace 1,2 milionu korun.
Ušetřenou částku tak bude muset
vrátit městu a o dotaci na výzbroj
si požádat na příští rok. Několik
zastupitelů se sice přimlouvalo, aby
radnice tentokrát učinila výjimku
a SK 1913 povolila změnu smlouvy,
většina se ovšem přiklonila k návrhu
radních.
(mik)

vra, Ondřej Sekanina, Ela Polenová a Adam Lajčík. Bronzový
kov si pak na krk pověsil Robin
Buriánek. Na stupně vítězů přes
dobrý výkon nedosáhl Václav Sedlák. V soutěži družstev to tak znamenalo konečné druhé místo za
Olympem Praha a před slovenskou
Trhovou Hradskou.
(jim)

Ani v jednom ze dvou venkovních
duelů tak ergéčko nepodlehlo, což je
mimořádně důležité pro hořící boj
o ligový bronz právě se znojemským
sokem. Teď ho kolektiv SK přeskočil
o jediný bodík. A vzhledem k tomu,
že obhájce titulu z Českých Budějovic prohrál dvakrát na palubovce
suverénního Brna, ztráta za druhou
pozicí se zmenšila na nijak propastné čtyři body.
Příště (až v novém kalendářním
roce) však Prostějov zajíždí právě
do brněnské jámy lvové, kde může
7. ledna pouze překvapit.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis korfbalové extraligy najdete na
straně 26

PROSTĚJOV Dění na prostějovském velodromu
neutichá ani v aktuálním zimním období. Samotná dráha si užívá odpočinku od závodníků, avšak
pokračuje budování zázemí pro mladé sportovce
a stavba již dostává svůj definitivní vzhled. Jakmile budou zdárně dokončeny práce na západní části
objektu, rozšíří se sportovcům kapacity pro uskladnění materiálu, hygienu a další nezbytně potřebné
zázemí.
Mladí prostějovští sportovci se tak mohou těšit na podmínky odpovídající úrovni a výsledkům, kterých po celé
roky dosahují nejen na domácí půdě, ale také v zahraničí. Všude tam totiž reprezentují nejen sebe a svůj klub,
ale i město a kraj. Rekonstrukce vyřeší rovněž nevyhovující kapacitu sociálního zázemí velodromu, která se
nejpalčivěji projevovala při mezinárodních závodech
a při konání jiných kulturních akcích.
Modernizace zahájená na podzim loňského roku se již
blíží do své závěrečné fáze, a to především díky finanční

MS ZN
RG PV

15:24
18:18

 *!  !   !
     " &
%#
  "4>

   "!"#
9+; < =

Zápasníci -_@+_ ^>+4\ /@]4  

PRAHA O druhém prosincovém víkendu se vydala trojice čechovických zápasníků na jednu z posledních soutěží v tomto kalendářním roce. Na pořadu byl Pohár předsedy Pražského svazu
zápasu ve volném stylu, který pořádal oddíl Bohemians Praha.
A trio Lajčík, Polena, Polenová si vedlo excelentně, z hlavního
města se vrátilo se třemi cennými kovy.
Na absolutní vrchol vystoupali Adam Lajčík v přípravce „A“ váhové
kategorie do 35 kilogramů a Šimon Polena o čtyři kilogramy výše, oba
se tak mohli radovat z prvenství. Triumf pak jen těsně unikl Eleně Polenové v přípravce „B“ do 35 kilogramů, členka TJ Sokol Čechovice
vybojovala v Praze druhé místo.
(jim)

na „Bohemce“

 korfbalisté tříbodově
zabrali na půdě Znojma Wrestleři
zazářili

podpoře Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje. Právě tito tradiční partneři zdejší cyklistiky
se rozhodující měrou podílejí na financování projektu
s názvem Rekonstrukce sportovního areálu velodromu
v Prostějově.
(jim)
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MORAVSKÝ KRUMLOV, PROSTĚJOV Výsledkově nejlepší
víkend probíhající sezóny zaznamenali korfbalisté SK RG Prostějov.
V 5. dvoukole extraligy dospělých
ČR 2017/18 se jim to povedlo na
hřišti Modrých Slonů Znojmo,
odkud přivezli převelice cenné tři
body za jedno vítězství a jednu remízu! V průběžné tabulce se díky
tomu posunuli na třetí místo.
Hanáci přitom necestovali do města
okurek, nýbrž do Moravského Krum-

běhu celé sezóny a také mnohaleté
tradici jeho konání, se turnaj dostal
do hledáčku oddílů nejen z Čech,
Moravy a Slezska, ale také ze Slovenska a Polska. Největší vzdálenost absolvovali zápasníci z Gdaňsku, od břehů Baltského moře to
měli na Hanou přes sedm set kilometrů.
„Naši borci měli možnost předvést
se před svými rodinami v domácím
prostředí, a i když ne každý byl se

PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé projednávali žádost vedení
hokejového SK 1913 Prostějov,
aby si za ušetřené peníze z dotace
města za užívání ledové plochy na
zimním stadionu mohl nakoupit
výzbroj pro děti v jednotlivých týmech. Většina zastupitelů ale byla
proti, výjimka se nekonala.
„Rada města obdržela materiál, který zastupitelům nyní doporučujeme
neschválit. Před časem jsme mládežnickému klubu ledního hokeje
SK 1913 Prostějov schválili dotaci
ve výši 1,2 milionu korun na úhra-

ČECHOVICE První prosincovou sobotu doslova praskala ve
švech nově zrekonstruovaná čechovická sokolovna. Postarala se
o to téměř stočtyřicítka pohybově nadaných dětí, která se zúčastnila již třináctého ročníku turnaje O pohár Františka Nesvadbíka
v zápase řecko-římském přípravek a mladších žáků.
Díky stabilně kvalitním výkonům
borců z TJ Sokol Čechovice v prů-

Pondělí 18. prosince 2017
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FAR má nové vedení, prostjovský

Prostjovský bafu^á klepal na brány
strahovského sídla eského fotbalu
hlasit, ale nakonec marn.
Koláž Veerníku

rozhoduje sám za sebe. Tak se
stalo, že Zlámal nabral osmatřicet
hlasů, zatímco Jura o tři méně!
Jediný hlas mu tak chyběl k postupu do druhého kola volby, kdy by
se opět začínalo od nuly...
Předsedou FAČR byl až nečekaně
hladce zvolen bývalý šéf marketingové organizace STES Martin
Malík, když Morava v rámci řešení
situace zcela pohřbila původně
navrhovaného Petra Fouska. Problémem ale zůstává možnost opakování patové situace při volbě
předsedy, což zástupce UEFA
a FIFA nenechává v klidu.

JURA PI VOLB NEUSPL
zpevňovalo nevýrazné působení
nejhlavnějšího
protikandidáta
Zdeňka Zlámala coby statutárního
šéfa fotbalu nejen v uplynulém
půlroce, ale prakticky po celé uplynulé období čtyř let. A optimismus stoupal, když internacionál
Karel Kula i další funkcionář
Radek Bělák z Brna těsně pře volbou odstoupili.
Jak se ale už mnozí přesvědčili,
tajné volby jsou ošidné. Veřejné
deklarace při nich neplatí a každý

PROSTĚJOV Od 12. prosince má český fotbal nové vedení.
Byla to povinnost, protože další průtahy by z hlediska evropského a světového fotbalu neprošly. Prostějov měl poprvé ve
své novodobé historii ve hře jedno z nejžhavějších želízek, vždyť
předseda místního klubu 1.SK Prostějov se mohl stát druhým
mužem fotbalové asociace!

Tomáš KALÁB
Petr KOZÁK
Na základě výstupů z tiskové
konference a zákulisních informací se zdálo, že František Jura
uchopil svoji kandidaturu na post
prvního místopředsedy za Moravu
za správný konec. Deklarovaná
podpora
prvoligové
Sigmy
a delegátů z Olomouckého kraje
slibovala dobrý základ, který ještě

„Berbr nabídl Moravě, že nám
ponechá status, v jehož rámci si
moravská část bude volit svého
předsedu a řídicí komise, což nám
momentálně schvaluje výkonný
výbor v Praze. Za tenhle ústupek
požadoval schválení navrženého
čtvrtého kola při volbě předsedy, v němž by rozhodovala prostá
většina hlasů. Teď se může stát, že
přijede ona normalizační komise
UEFA, jako že ona přijede, a zruší
nám celé stanovy a celou moravskou komoru. Obávám se, že jsme
právě propásli jedinečnou příležitost, jak zachovat dvoukomorový
systém...“

ƔƔ Do volby prvního místopředsedy za Moravu měli původně
zasáhnout až čtyři kandidáti. Jak
volba probíhala?
„Dva kandidáti odstoupili, takže
jsme zůstali pouze se Zdeňkem Zlámalem. Rozdíl v prvním kole činil tři
hlasy (38 pro Zlámala, 35 pro Juru
- pozn. red.), ale pouze jeden hlas
mi chyběl, abychom postoupili do
druhého kola volby. Po projevech
Berbra s Peltou, kteří kritizovali dosavadní Zlámalovu práci, si všichni
mysleli, že volbu místopředsedy za
Moravu musím vyhrát. Nedopadlo
to. Z ohlasů vím, že mě volili zástupci první a druhé ligy, zatímco menší

„Ke sportu patří i porážky a je to takto
potřeba brát. Člověk nesmí být uražený, že prohrál. Může být zdravě naštvaný, ale je potřeba se otřepat a pracovat dál. Z nejvyšších míst svazu
mám ohlasy, že je to z mého hlediska
i přes porážku velký úspěch, během
toho půldne v Nymburce jsem ve fotbalovém prostředí hodně získal.“

Šéf prostějovského eskáčka František JURA
o zákulisích dohodách při volbě 1.místopředsedy FAČR

Podrazili m ti nejbližší z Olomouckého kraje,
kteí celou dobu tvrdili, že m budou volit.
Morava tím opt dokázala svoji roztíštnost....

„

kluby, které se domnívají, že jim zůstane nějaký vliv, mě nevolili. Podrazili mě ti nejbližší z Olomouckého
kraje, kteří celou dobu tvrdili, že mě
budou volit. Morava tím opět dokázala svoji roztříštěnost.“
ƔƔ V tomto okamžiku jste tedy
neuspěl, znamená to ale pro vás
motivaci do další fotbalové práce?

„Ke sportu patří i porážky,“ říká po volbě místopředsedy František Jura
PROSTĚJOV Zatrpklost nemá ve své povaze. Těsná porážka při volbě
prvního místopředsedy fotbalové asociace na mimořádné valné hromadě v Nymburce znamená pro Františka Juru impuls do další práce
pro moravský fotbal. Přes dílčí neúspěch je totiž zřejmé, že dveře do
fotbalového vedení má otevřené.
„Jedním faktorem byl tlak ze strany
UEFA a FIFA. Po vystoupeních Berbra
EXKLUZIVNÍ
a Pelty následovalo dohadovací řízení,
rozhovor
kdy se moravská komora dohodla, že
pro Večerník
v prvním kole bude zvolen Malík. Já
jsem byl vždy pro tohoto kandidáta, ale
Tomáš
většina moravské komory v této chvíli
KALÁB
změnila své původní priority, kdy navrhovala právě protikandidáta Fouska.“
ƔƔ Nový předseda svazu byl zvo- ƔƔ Ke změně stanov ale nedošlo.
len velmi hladce, dalo se to za da- Tento problém tedy FAČR stále
ných okolností očekávat?
hrne před sebou...

zjistili jsme

během zimní přípravy,“ pohovořil o svém
přesunu bývalý hráč Hněvotína.
Žádné velké změny neplánuje a chtěl by
začít se stávajícím kádrem, který už byl
v Kralicích na podzim. „Bavili jsme se
o lidech a mám svou představu. Nejprve
chci poznat mužstvo, nejsme ve fázi, že
by teď měl někdo přijít. Hráčů je tu dost
a není potřeba primárně posilovat, navíc
bych chtěl pracovat s místními kluky, aby
z toho měl prospěch i klub, tito hráči totiž
mají chuť a nadšení, které převýší i kvalitu,“
nastínil své další kroky David Kobylík.

Jiří MOŽNÝ
„Seběhlo se to strašně rychle. O zájmu
jsem věděl, myslel jsem si ale, že jen
vyslechnu jejich nabídku, poděkuju a ze
slušnosti odmítnu, ale překvapili mě
a mrzelo by mě, kdybych tuto možnost
nevyužil. Každý trenér chce působit co
nejvýš a mohu rychle nastartovat svou
kariéru,“ vysvětlil svůj odchod Ivo Lošťák.
Jedním dechem ale dodal, že to až tak jed-

KONICE ZTRATILA LAŠTVKU I BÍLÉHO

2x foto: internet a archív Veerníku

ažovat
Otázkou ale bylo, koho angažovat
em zaa jakým směrem se dál ubírat. „Jsem
vošem
stáncem mladších trenérů, pod Ivošem
tránce
šlo mužstvo po herní i psychické stránce
f k
fy
nahoru. Zvedla se trénovanost i fyzička
dvádělo jiný sty
yl, nee
a mužstvo předvádělo
styl,
oho útočníka neb
bo
nákopy na jednoho
nebo
y,“ pochvaloval ssii
čekání na penalty,
ené novinky.
kralický šéf zavedené
ec padla naa
Volba nakonec
ho kamaráda Da
aLošťákova velkého
Daba někdejší kvali
itnní
vida Kobylíka, oba
kvalitní
pravidelnném
é
fotbalisté spolu byli v pravidelném
ralicích mezi nimii
kontaktu a o Kralicích
vali jsme too
padlo. „Konzultovali
oralem
i s Marťou Neoralem
a dohodli jsme se,
rní
že tu stráví jarní
část a pak see
uvidí. David máá
stejnou vizi jako
Ivoš, mají stejné
názory i herní pojetí. Doufám, že se mu
podaří navázat a bude to dobré,“ přeje
si Jan Novotný. Výsledkem tak je, že se
šestatřicetiletý Kobylík vrací po roce na
Valašsku zpět na Hanou a do nového
působiště to mimo jiné bude mít mnohem blíž než doposud. „Těším se do
Kralic. S Ivošem jsme si volali po každém
zápase, takže mám dost informací a věřím,
že přebírám zdravý mančaft, který ještě
není na svém maximu. Ještě dva roky
zpátky jsem proti Kralicím hrál, takže vím,
do čeho jdu, detailně vše ale poznám až

Silvestrovský fotbálek ROŠÁDA V KRALICÍCH: Lošáka stídá mistr Evropy
balistům jako na horské dráze, po
předchozím krásném dopoledni
se naposled aktéři hledali v husté
mlze.
Oživením posledního ročníku
byly také ofenzivní kreace Petara
Aleksijeviće. Na to vše se mohou
hráči i diváci těšit poslední nedělní
dopoledne roku 2017. Ti aktivnější
si jistě užijí pohybu po vánočních
svátcích a všichni pak setkání se
známými tvářemi. Na konverzaci
bude čas při následném sledování
dvaatřicátého derby pražských „S“,
do něhož opět nastoupí také hráči,
kteří v nedávné minulosti oblékali
prostějovský dres.
(tok)

1.SK Prostějov posedmé
PROSTĚJOV Další půltucet
načnou trenéři, hráči, příznivci
i sponzoři klubu 1.SK Prostějov na Silvestrovském fotbálku,
který se tradičně koná poslední
den roku. Výkop je jako vždy stanoven na 10:00 hodin, dějištěm
bude umělá tráva areálu SCM Za
Místním nádražím.
Předvede opět v brance famózní
výkon vedoucí „A“-týmu Martin
Musil? To je asi největší otázka
pro letošní ročník, protože loni se
mu mimořádně dařilo a pokořily
jej až tři „nesporně“ odpískané
penalty v posledních minutách.
Počasí vychází silvestrovským fot-

noduché rozhodování nebylo. „Z Kralic
se mi neodcházelo lehce, vybudoval
jsem si výborný vztah s hráči i vedením
a představoval jsem si, že tam zůstanu delší
dobu. Takový je ale život trenéra a rozešli
jsme se v dobrém.“
Ve Šternberku se může těšit na vyšší
soutěž, bývalého ligového hráče neodradilo ani aktuální umístění, kdy jeho
novým svěřencům náleží předposlední
pozice v divizní „E“ skupině. „Postupovali
ze čtvrtého místa a nebyli na to až tak
připraveni. Hráče znám a občas jsem se byl
podívat i na jejich zápasech, nezaostávali
za svými soupeři a jsem stoprocentně
přesvědčen, že máme na záchranu. Svůj
nyní již bývalý klub bude i nadále pečlivě
sledovat a věří, že se Kralicím bude dařit
i bez něj. „Budu v úzkém kontaktu s mým
nástupcem. Naváže na práci, jakou jsem
započal, a skončí v první polovině tabulky,
jak jsem si naplánoval,“ sdělil Lošťák s tím,
žeijehohernívytíženíbudemnohemnižší
a nepočítá, že mu trenérské povinnosti
dovolí vstoupit na trávník i v roli hráče.
Uvedený sled událostí způsobil šok
v kralickém managementu a tamější
předseda Jan Novotný zprvu nesdílel
Lošťákovo nadšení. Nakonec se ale obě
strany domluvily. „Myslel jsem, že u nás
Ivoš třeba dva roky zůstane, ale vyříkali
jsme si to. Je to jako v práci. Když vám
někdo nabídne lepší podmínky, tak se
také rozhodnete, že půjdete,“ uvědomuje
si realitu.

Fana Bílý, že ze studijních a pracovních
důvodů musí přerušit fotbalovou činnost.
Tím mi vypadl jeden velice kvalitní hráč
a výborný kluk do party,“ posteskl si pro
změnu pětatřicetiletý trenér.
Mimo to líčí návnadu ještě na jednoho
krajního záložníka, ani tady zatím ještě
nebyl lov úspěšný. „Něco se rýsuje a uvidíme, jak to vše vyjde. Jsem rád, že mi vedení
dalo volnou ruku ve výběru a pan Kučera
mi slíbil, že si nějakého hráče mohu přivést, že jsou ochotni ho zaplatit. Tak uvidíme, koho se podaří přivést,“ pousmál se
šibalsky Petr Ullmann.

KRALICE NA HANÉ Nečekaná
změna se udála v uplynulých dnech
u kralického „A“-mužstva. Tamější
tým dotáhl Ivo Lošťák po podzimní
části krajského přeboru až na šesté
místo, navíc jen s nepatrnou ztrátou na třetí Medlov a ve zbývajících
kolech plánoval atak na ještě vyšší
pozice, avšak poté mu na stole přistála
nabídka od divizního Šternberka
a sedmačtyřicetiletý kouč udržující se
hraním v I.B třídě za Velkou Bystřici
se ji rozhodl přijmout. Vedení kralické
kopané tak muselo zničehonic řešit
otázku jeho nástupce, jimž se na
Lošťákovo doporučení stal David
Kobylík. Někdejší záložník Sigmy
Olomouc či Arminie Bielefeld a mistr
Evropy do jednadvaceti let, jenž strávil
poslední rok v pozici hrajícího trenéra
Frenštátu pod Radhoštěm.

KONICE 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.
První ztrátu se již podařilo zacelit, na druhé se zatím pracuje.

Čtyřiatřicetiletý odchovanec Mostkovic,
který však poslední téměř dekádu a půl
strávil v Jesenci, přichází primárně na pozici dvojky, záda bude krýt svému o polovinu mladšímu spoluhráči. „Na výboru
jsme se domluvili, že ač Jarda Vévoda ještě
nemá ani osmnáct let, bude posunut na
jako jednička ‚áčka‘. Bude chytat jen za
muže a post gólmana bychom měli vyřešený,“ mnul si ruce spokojený Ullmann.
Bota ho však tlačí ještě na jiném defenzivním postu, neplánovaný zásah nastal i na
pozici beka. „Chtěl bych přivést jednoho
obránce, protože na závěrečné nám sdělil

ni s Peťou Tichým, že by k nám přišel
zjistili jsme Roman Burget z Jesence na půlroční
hostování, za což bych byl jedině rád.
Je kvalitním gólmanem a nedostává
Jiří MOŽNÝ
tolik příležitostí jako Tomáš Kýr,“ od„Museli jsme přivést druhého gólma- tajnil konický lodivod Petr Ullmann
na, protože Karel nám jako voják odjíž- první prakticky jistou akvizici pro zimdí na půl roku na misi. Jsme domluve- ní přípravu.

2018 36 zveme vás...

Rok 2017 se chystá napsat poslední stránky ze svého příběhu
a brzy se uzavře i jeho poslední kapitola. Nastává čas bilancování,
ohlížení se za uplynulými měsíci a také projektování, jak by mohl vypadat rok nastávající, tedy letopočet s osmičkou na konci.
Tohoto poklidnějšího období využívají rovněž některé sportovní
oddíly z prostějovského regionu.
Během celého roku vycházely právě na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku články o tom, jak se těmto sportovním vyslancům dařilo a jakých úspěchů dosahovaly. Nyní využívají
možnosti, aby prostřednictvím nejčtenějšího regionálního periodika poděkovaly svým fanouškům i sponzorům za projevenou
důvěru a současně všem
popřály jen to dobré do
roku 2018.
Stranu připravil: Jiří
Možný a Petr Kozák

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz
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„ZAČNĚME SI VÁŽIT JEDEN DRUHÉHO!“

Novotná a naposledy před šesti lety Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla
první na světě už jako Američanka. České ženy kralovaly v minulých sezónách
Fed Cupu, vyhrály ho pětkrát v posledních šesti letech, i pro ně bychom rádi
pořádali Turnaj mistryň.“
ƔƔ Vaše agentura Česká sportovní
dlouhodobě stojí za pořádáním utkání Fed Cupu a Davis Cupu, smluvně
zajišťujete týmovou reprezentaci.
Český tenisový svaz nedávno oznámil, že na základě vyhodnocení nabídek, podaných do výběrového řízení,
se i pro sezónu 2018 stala vítěznou
nabídka právě vaší společnosti Česká
sportovní...
„Je to tak. Dlouhodobě mám však starost o daviscupovou reprezentaci, po
jedenácti letech sestupujeme ze Světové
skupiny, kyž v Nizozemsku byli domácí
šťastnější. Zatím se nám to stalo jen jednou, po barážové prohře s Německem
v roce 2005. Ve Fed Cupu v semifinále
nastoupilo proti pozdějším americkým
vítězkám české mládí. Vedle zraněné Petry Kvitové nebyly v nominaci ani tehdy
aktuálně třetí hráčka WTA Karolína Plíšková, dále Barbora Strýcová a Lucie Šafářová. Přiznejme, termín semifinále byl od
ITF hodně krutý, hrálo se těsně před začátkem antukové sezóny v Evropě. Když
jsem viděl sestavy obou týmů, tušil jsem,
že se zavírá opona nad možným listopadovým finále v pražské O2 areně. Navíc
Američanky hodně toužily po úspěchu
ve Fed Cupu a nakonec ho po sedmnác-

smlouva, organizátoři si představují minimálně pětiletý kontrakt. Pořádáme
už několik sezón největší český tenisový
turnaj žen J&T Banka Prague Open,
letos se na něj přiletěl podívat i šéf WTA
Steve Simon, byl také v O2 areně, moc se
mu líbila a navíc vše nasvědčuje tomu, že
i hráčky touží po Evropě. Pro náš úspěch
nabídnu dva argumenty. Když se hraje
turnaj žen ve Stromovce, tak už byl několikrát areál policejně uzavřen, takový je
v Praze zájem o ženský tenis! A ten druhý? Připomenu jedno datum. Světové
žebříčky WTA měly od 21. srpna 2017
na prvních místech dvě Češky! Karolína
Plíšková i po turnaji v Cincinatti uhájila
post světové jedničky a Lucie Šafářová
se stala pětatřicátou deblovou jedničkou
a čtvrtou Češkou, které se to povedlo.
Před ní to dokázaly Helena Suková, Jana

Jak jste s tímto projektem spokojen?
„Říkám to už hodně dlouho, tenis je naší
vlajkovou lodí a na prostějovském tenise
nám hodně záleží. Přihlásilo se třináct
tenistů ze světové stovky, radost všem
udělal Jiří Veselý, vyhrál potřetí dvouhru.
Díky zvýšené dotaci jsme zůstali v nejvyšší kategorii challengerů, pomohlo
nám také zrušení dříve souběžně hraného turnaje v německém Furthu. Jsme
v našem termínu jediným antukovým
turnajem, jinak se v tomto týdnu hraje jedině na trávě. I kdybychom měli peníze,
turnajová pravidla nám moc nedovolí,
spoustě podniků totiž nemůžeme konkurovat. Dlouhodobě však potvrzujeme,
že se v oblasti společenského zabezpečení našeho turnaje pohybujeme dobře
a zkušeně, co nás však stále více trápí je
zajištění špičkového hráčského obsazení. Zaprvé se rozšířila travnatá sezóna
a část hráčů se už nechce na antuku vracet, zadruhé jsme letos měli podepsáno
osmnáct hráčů a více než polovina z nich
postoupila v Paříži do třetího kola debla...
Když se pak podíváte na grandslamové
prize money, tak poražený pár bere ve
třetím kole 37 tisíc euro, člen poraženého debla má tedy stejné prize money
jako vítěz našeho turnaje, tedy 18 290
euro, poražený 10 770. Grandslamové
finance v prvních kolech jsou pro nás
velkou a mnohdy těžko překonatelnou
konkurencí, hráči samozřejmě sledují
své finanční cíle, hrají tenis pro peníze,
většina se chce za krátkou či delší kariéru
finančně zabezpečit.“

ti letech v Bělorusku vyhrály. Jak dál v týmových soutěžích? O Fed Cup nemám
obavy, kapitán Pála má dostatek hráček
na výběr a také ho chtějí všechny hrát.
V Davisově poháru je to ale složitější,
bez Berdycha a Štěpánka se s postupem
do závěrečných kol nedalo počítat. Co
mě ale posiluje v mé optimistické naději,
jsou úspěchy mládeže. Čeští kluci vyhráli
prestižní Junior Davis Cup, týmové mistrovství světa do 16 let, před dvěma lety
to dokázaly i naše juniorky. A pokud platí,
že úspěchy v těchto kategoriích jsou výzvou k velkým výsledkům v Davis a Fed
Cupu, tak nám nezbývá než čekat a starat
se o české talenty. Jsem přesvědčený, že
junioři Svrčina a spol. jednou úspěšně
vstoupí i do této soutěže.“
ƔƔ Prostějovský UniCredit Czech
Open se hrál letos po čtyřiadvacáté.
čtyřiadvacátté.
é.

Di Dio, ocenil i složení exhibice, tolik
zlatých šampionů na jednom kurtu prý
ještě neviděl a určitě už neuvidí. Když
se podívám zpátky, tak na našem turnaji
hrálo více než dvacet tenistů, kteří byli
nebo se dostali do Top Ten, dva z nich
se stali světovými jedničkami, ale nakonec se ukázalo, že když do Prostějova
na doprovodné akce přijeli např. Ivan
Lendl, Jim Courier, Carl Lewis či Anna
Kournikovová, tak právě tohle byly ty
pravé hvězdy, které dodávaly našemu
turnaji největší lesk. Co je pro nás hlavní?
Víme, že musíme co nejrychleji pomoci
těm, kteří jsou českými talenty, ať je to
patnáctiletý Dalibor Svrčina, či Patrik
Rikl, diváci prostě chtějí vidět české hráče, fandit jim.“
ƔƔ Letos se světový juniorský šampionát World Junior Tennis Final
ocitl v nejsložitější situaci, problémy
s financováním českého sportu samozřejmě vstoupily i do tenisu a jen
velké nasazení v zajišťování tolik potřebných financí nakonec otevřelo
dveře k devatenáctému pokračování
mistrovství světa juniorů v prostějovském Národním tenisovém centru
Morava...
„Je dobře, že od začátku patří tento šampionát do základní filozofie ČTS v péči
o talentovanou mládež, kdy prezident
Ivo Kaderka byl u tohoto projektu jako
jeden z prvních. Svaz tak podporuje výchovu talentů, stejně jako má ve svých
prioritách i podíl na organizaci juniorského mistrovství světa družstev. Navíc má

Foto: internet

společnost TK PLUS hodně prospěšnou spolupráci se statutárním městem
Prostějov, stejně jako s Olomouckým
krajem, jeho hejtman Ladislav Okleštěk
převzal nad mistrovstvím světa do 14
let čestnou záštitu. Ředitelku šampionátu dělá od začátku má žena Petra, letos

ní to byla výstava Jiřího Koláře a jeho
koláží, právě s výstavou tohoto světoznámého umělce jsme vstupovali do
kultury před jednadvaceti lety. Hranice
České republiky překročila výstava Pocta
kubismu, velký ohlas měla výstava Svět
kolem nás, která přibližovala práce členů

Skupiny 42, byli v ní malíři Lhoták, Kotík, Hudeček, Gross a také Tomáš Bím,
nezapomenutelné byly výstavy Alfonse
Muchy. Velký zájem je o divadelní přehlídku APLAUS.“
ƔƔ U tohoto ojedinělého festivalu
stojí za to se zastavit...
„Když jsme s ním v roce 2008 začínali, mysleli jsme na tři ročníky a už
jich máme za sebou deset. (smích)
Představení pořádáme ve spolupráci
s Městským divadlem a s podporou
statutárního města Prostějov. Připomenu pár jmen, které už k nám dorazily: Jiřina Bohdalová, Milan Lasica,
Miroslav Donutil, Jiří Langmajer,
Boleslav Polívka, Juraj Kukura, Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Ondřej Vetchý, Ivana Chýlková a další,
prostě nabídli jsme prostějovské
veřejnosti vynikající představení
s výbornými herci. Letos navíc měla
přehlídka zajímavou tečku. Super
party, tak se jmenoval poslední díl
letošního ročníku divadelního festivalu, který moderoval Petr Salava
a jako první pozval na jeviště zpěvačku Marii Rottrovou, následovali
Petra Kvitová, Karel Šíp, Josef Alois
Náhlovský, největší hvězdou byl Karel Gott. Dlouhodobě také vyhlašujeme s Olomouckým krajem anketu
o nejlepšího sportovce kraje a Ceny
za kulturní přínos. Ty byly vyhlášeny
po jedenácté a vždy je noblesně uvádí Marek Eben. I tyto anketní slavnosti pravidelně ozdobí osobnosti
české kulturní scény.“

➢

✓ narodil se 27. dubna 1948 v Prostějově
✓ je podruhé ženatý, v roce 2013 si vzal někdejší profesionální tenistku Petru Langrovou
✓ z předchozího svazku má dvě dcery a čtyři
vnoučata
✓ ukončil vysokoškolské vzdělání s titulem PhDr., v roce 2010 pak zakončil
studium Ph.D.
✓ podnikání ve sportu se věnuje od počátku devadesátých let. Začínal s tenisem v Prostějově, v roce 2001 se stal předsedou představenstva a spolumajitelem společnosti Česká sportovní, kterou později převzal do stoprocentního vlastnictví
✓ je i spolumajitelem marketingové společnosti TK PLUS Prostějov, která
nejen zastupuje špičkové sportovce, ale pořádá největší tuzemský tenisový turnaj UniCredit Czech Open. Kromě TK AGROFERT je v Prostějově pod hlavičkou TK PLUS volejbalový oddíl, marketingově se podílí
také na chodu fotbalového oddílu 1. SK Prostějov a BK Olomoucko * je
autorem myšlenky prezentace hvězd NHL pod hlavičkou Jágr Team
✓ spolupracuje s nejprestižnějšími firmami i nejúspěšnějšími českými
hvězdami včetně Jaromíra Jágra, Jana Železného, Jakuba Voráčka, ale
také například judisty Krpálka, oštěpaře Veselého, tenistky Kvitové či
veslařky Knapkové
✓ dlouhodobě zajišťuje marketing pro Český olympijský výbor a jeho firma
realizovala například basketbalové Final Four a otevírací zápas NHL
v Praze či pravidelně atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě. Společnost
se stará také o oba tenisové reprezentační týmy pro Davis Cup a Fed Cup,
se kterými dosáhl historických triumfů
✓ dlouhodobě přednášel sportovní marketing na Fakultě tělesné kultury
UP Olomouc, poslední roky působí na Fakultě sportovních studií v Brně
✓ je největším zastáncem projektu Národního centra pro tenis a volejbal
v Prostějově. Jde o halu za 130 milionů korun, na jejíž výstavbě vedle
Černoškova klubu participuje i město Prostějov a Olomoucký kraj
zajímavost: aktuálně si dává předsevzetí vydržet pracovat do 75 let...

MIROSLAV ČERNOŠEK

vizitka

Druhou část obsáhlého rozhovoru najdete v příštím
čísle Večerníku, které vychází 2. ledna 2018

byla v této v roli už ppo devatenácté.
Nešlo by to samozřejmě bez dokonale
sehrané prostějovské part
party, právě na její
kvalitě je založena úspěšn
úspěšnost všech akcí,
které TK PLUS dělá. Poř
Pořádat juniorské
mistrovství světa je pro nás ohromná
v
prestiž, nikde jinde se tak významná
akce
J to dokonalé
ITF dlouho nekonala. Je
ocenění všech, kteří stojí zza její vynikající
mistr
organizací. Tímhle mistrovstvím
prošli
velcí tenisté a tenistky, kteř
kteří dnes vládnou
světovému tenisu. Navíc české tenisové
za
mládí mělo každý rok zajištěnou
účast
j neocenitelná
na kartu pořadatele. To je
s světovou týpomoc, hrát každý rok se
movou špičkou.“
ƔƔ Pojďme dál od tenisu.
teni Jste znám
jako velký přívrženec kkultury a marspolečno TK PLUS
ketingová společnost
význam
hraje také významnou
roli na
Da se vám i na
poli kultury. Daří
tomto poli?
ž projekty mají
„Rád konstatuji, že
úsp
u veřejnosti úspěch.
Není to
dlouho, co by
byla v prostějovo
ském muzeu otevřena
výstava
Umění seces
secese, na které jsme
V
se podíleli. Vystavena
jsou
např
díla například
Alfonse
Muchy Jana Preislera,
Muchy,
Anto
Antonína
Hudečka, Maxe Švabi
binského,
Jana
O
Obrovského,
Karla Špillara,
Luďka Marolda a moha
dalších. Před

Jsem a neustále budu hrdý na to, že právě
díky našim tenistům je Prostějov jedním
z nejznámějších a nejrespektovanějších
tenisových měst světa. Nevím, kde jinde mají
tolik skvělých hráčů s tolika úspěchy

ƔƔ Co dál je pro vás také hodně složité?
„Děláme turnaj pro český tenis a čeští
tenisté se stále více propadají. Ukazuje
se, že nám stále větší a prospěšnější image
přinášejí bývalé sportovní hvězdy a zajímavé VIP osobnosti ze světa kultury.
Atraktivní byla letos exhibice,
s tenisovou raketou se představili čtyři olympijští vítězové, Miloš Mečíř, Jan Železný,
Lukáš Krpálek a Aleš Valenta,
z empajru vše sledoval Radek Štěpánek, turnajový
ambasador. S turnajem
byl také mimořádně
spokojený supervizor Carmelo

Manažer Miroslav Černošek a první část bilančního ohlédnutí za rokem 2017
PROSTĚJOV I v mrazivé zimě si
připomeňme první polovinu června,
Španělský sál Pražského hradu v tom
čase přivítal na galavečeru CZECH
TOP 100 elitu české ekonomiky a poprvé se udělovaly tituly Ambasador
České republiky. Předávány byůy
osobnostem, které se svými profesními úspěchy zasloužily o věhlas tuzemska. Mezi oceněnými byli například
zlínská rodačka Ivana Trumpová, bývalá žena amerického prezidenta Donalda Trumpa, dále pak Karel Gott,
fyzioterapeut Pavel Kolář i sportovní
manažer a šéf prostějovského tenisu
MIROSLAV ČERNOŠEK. Jak tuto
poctu vnímal? „V posledních měsících jsem měl spíše smutný vnitřní
pocit, že závist, zloba, pokrytectví,
podezírání a nepřejícnost se staly společným jmenovatelem myšlení těch,
kteří si nechtějí přiznat, že se i naší
agentuře TK PLUS daří a že se Prostějov i naším přičiněním zcela jednoznačně dostal na mapu sportovního
světa,“ pronesl zprvu dosti smutně.
Pak už ale přešel na pozitivnější stránku. „Vážíme si dlouhodobé spolupráce s městem Prostějov, Olomouckým
krajem, to je pro nás to nejdůležitější.
A věřte, jsem a neustále budu hrdý
na to, že právě díky našim tenistům
je Prostějov jedním z nejznámějších
a nejrespektovanějších tenisových
měst světa. Nevím, kde jinde mají
tolik skvělých hráčů s tolika úspěchy.
Ale není to jen tenis, nabízíme projekty, které zcela jednoznačně překračují
hranice města, kraje a mnohé z nich
i České republiky,“ říká v obsáhlém
rozhovoru Miroslav Černošek. Jeho
druhou část najdete v novoročním
vydání nejčtenějšího regionálního
periodika.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

KOZÁK

Petr
ƔƔ U příležitosti bilančního povídání
si nejdříve připomeňme ty tenisové
úspěchy letošního roku. „Bílý sport“
zůstává vaší vlajkovou lodí...
„Ano, to máte pravdu. Přestože jsme si
ověřili, že umíme dělat různorodé projekty, tenis bude vždy jednička. Když se
podívám zpátky do letošního roku, tak
musím připomenout v první řadě Laver
Cup a v určité symbolice zdůraznit, že
jsme měli v O2 areně třetí velkou premiéru. Poprvé to bylo v roce 2006 basketbalové Final Four, pak zahajovací zápas
NHL. To byly české premiéry. Teď jsme
byli u světové premiéry akce, která naprosto přesvědčivě oslovila českou i světovou sportovní veřejnost. Podle oficiálního Twitteru Laver Cupu navštívilo O2
arenu během tří dnů skoro pětaosmdesát tisíc fanoušků, což je fantastické číslo!
Tým Evropy vedl Švéd Björn Borg a v sestavě s Federerem byli i světová jednička
Španěl Rafael Nadal, Rakušan Dominic
Thiem, Němec Alexander Zverev, Chorvat Marin Čilič a náš Tomáš Berdych.
Výběr zbytku světa koučoval Američan
John McEnroe a s Kyrgiosem ho tvořili
a po tři dny se velmi emotivně navzájem
povzbuzovali Američané Sam Querrey,
Jack Sock, John Isner, Frances Tiafoe
a Kanaďan Denis Shapovalov. V Praze se
představily nejen velké legendy, ale i nové
tváře příštích velkých tenisových hvězd.
Na konci září se tak díval do Prahy skoro
celý tenisový svět.“ (s hrdostí v hlase)
ƔƔ Otevřeně se hovoří o tom, že
jednáte o pořádání prestižního Turnaje mistryň. Jak se aktuálně situace
vyvíjí?
„Od května o tom vedeme diskusi. Byla
by to megaakce, finančně hodně náročná. Podmínkou je přitom dlouhodobá
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níž mohl mít mečbol. Sudí však rozhodl ve prospěch přerovského tenisty.
Prostějovský hráč tak musel o bod tvrdě bojovat, Poljakovo podání prolomil
v jedenácté hře třetí sady a vzápětí utkání ukončil.
Jozef Kovalík mohl prostějovské
vedení navýšit, proti byl ovšem přerovský Tim Puetz, který v klíčových
okamžicích ukázal silnější nervy. Ve
vyrovnaném střetnutí rozhodovaly
dvě zkrácené hry, protože Kovalík
nevyužil dva brejkboly v průběhu
druhého setu a další šanci od svého
soupeře nedostal.
Dva tie-breaky nabídlo také střetnutí
Norbera Gombose a Stefana Travaglii, v tomto případě byl úspěšnější
prostějovský zástupce. Slovenský tenista za hanácký klub startuje pravidelně a ve svém oblíbeném prostředí
dokázal získat důležitý bod, přestože
ve druhém setu za stavu 5:4 ztratil
své podání.
klikni na
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Očekávaný prostějovský bod získala
Karolína Plíšková v souboji s Karolínou Muchovou. Rozdíl byl především
v tvrdosti úderů, kterými si Plíšková
dokázala vytvořit patřičný tlak a díky
němu byla při zakončeních úspěšná.
Střetnutí týmových jedniček už mohlo určit celkového vítěze, na Jiřího Veselého však čekal nebezpečný Denis
Istomin. Zkušený Uzbek prokázal své
kvality, držel si své podání a úspěšně
zaútočil ve dvanácté hře prvního setu.
Za stavu 1:0 se Veselý snažil srovnat
krok, jeho protivník měl ale dostatek
sebevědomí a ve chvíli, kdy získal
brejk prostějovského tenisty, posta-

Karolína Plíšková
Karolína Muchová
6:3, 6:4

Hodnocení Jaroslava Navrátila:

Gombos, Pavlásek
Travaglia, Puetz
  

PROSTĚJOV Důležitý bod
pro TK Agrofert v atraktivním
derby s Přerovem získal Adam
Pavlásek. Ve třech setech přetlačil Davida Poljaka, se kterým
se důvěrně zná se společných
tréninků. „Neměli jsme se čím
zaskočit. Dopadlo to dobře,
takže spokojenost,“ konstatoval
Pavlásek.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

 Zápas se natáhl na tři sety.
Čekal jste to?
„Bylo to první ostré utkání po
dlouhé době a to je vždy znát.
Chybí vám vyhranost a lehkost. Na
druhou stranu takový průběh vám
dá více, než kdyby do skončilo 6:1,
6:2.“
 Co jste říkal výkonu vašeho
soupeře?
„S Davidem se dobře známe, doce-

PROSTĚJOV Až závěrečná čtyřhra určila vítěze druhého utkání prostějovské skupiny tenisové extraligy smíšených družstev. Přerovská
Precheza udolala Říčany v poměru 5:4, když rozhodující bod získala
zásluhou Denise Istomina a Tima Puetze. Mezinárodní dvojice zdolala
po velké bitvě slovinský pár Bachinger, Rola.
Přerov po dvouhrách vedl 4:2 a k vítězství mu chyběl jediný bod. Pak ale přišly čtyřhry. Za Říčany bojovala Andrea Hlaváčková s Lotyškou Sevastovou.
Ačkoliv proti Voráčové s Krejčíkovou ztratily první set v poměru 4:6, tak
zápas nezabalily. Druhou sadu vyhrály 6:4 a úspěšný konec završily vítězstvím 10:5 v supertiebreaku.
S jednobodovou ztrátou 3:4 na Přerov předaly štafetu mužům. Česká dvojice zastoupená Danielem Lustigem a Markem Gengelem dokázala na kolegyně ze svého týmu navázat. Za Přerov proti Čechům nastoupil Němec
Moraing a Ital Travaglia, kteří prohráli ve dvou setech. Říčany však obrat
nedokonaly. Zásluhou Denise Istomina a Tima Puetze slaví Přerov.
(lv)

do posledního dechu

Bitva prostějovských soupeřů

la často spolu hrajeme na tréninku.
Neměl co ztratit, šel do toho bez
zábran. Na turnaji by to zřejmě
bylo trošku jiné. Ale hrál opravdu
dobře, bylo to solidní z obou stran.“
 Jednalo se o vyrovnaný souboj. Je to i tím, že do extraligy
jdete pokaždé rovnou z přípravy?
„Je to tak. Málokdo má v tomto
období optimální formu, tím se
žebříčkové rozdíly smazávají. Pro
hráče je to složité, ale extraliga je
díky tomu zajímavější.“
 Od předčasného konce sezóny jste odehrál první utkání. Limituje vás ještě zraněné zápěstí?
„Můžu říct, že drží, díky tomu
můžu naplno trénovat. Doufám,
že problémy se zdravím jsem si už
vybral. Těch problémů bylo vážně
hodně, což bylo vidět na výsledcích.“
 S čím půjdete do příštího
roku?
„S vírou, že se to všechno otočí.
Nechci mít velké oči, ale chci se
vrátit do elitní světové stovky. Když
budu zdravý, věřím, že to vyjde.“
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ral se o zdramatizování celého duelu.
Hned první čtyřhra ovšem přinesla
Prostějovu rozhodující bod, když
Plíšková se Smitkovou přehrála pár
Voráčová, Muchová. Za rozhodnutého stavu vzdali utkání na druhém
kurtu Travaglia s Puetzem Pavláskovi
a Gombosovi.
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BYLI JSME
U TOHO

Rozhodující náskok v hanáckém derby zajistili singlisté

PROSTĚJOV Regionální derby mezi prostějovským týmem TK Agrofert a rivalem z Přerova zahájilo uplynulou
sobotu program semifinálové skupiny extraligy smíšených družstev v hale NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí.
Z vítězství 6:2 se radovali domácí, kteří získali čtyři body
ve dvouhrách a udělali důležitý krok k postupu do finálového souboje o titul. Poslední debl se za již rozhodnutého
stavu nehrál. Postup do finále vy svěřenci dvojice nehrajících kapitánů Jaroslav Navrátil - Jiří Novák měla potvrdit
dnes v souboji s Říčany. Zápasy začínají na prostějovských
dvorcích od 10:00 hodin.
6:4 přinesla na konto svého oddílu první bod. Prostějovská tenistka soupeřku
PŮVODNÍ
především v první sadě výrazně přehráREPORTÁŽ
la a i v dalším průběhu měla střetnutí
pro Večerník
pod kontrolou.
V souboji Adama Pavláska s Davidem
Ladislav
Poljakem byl favoritem domácí hráč,
VALNÝ
což se potvrdilo jeho výhrou v úvodní
Úvodní utkání v Prostějově zvládla Bar- sadě. O dramatickou zápletku se pobora Štefková, jež v souboji s Lindou starala koncovka následujícího dějství.
Noskovou nezaváhala a po výhře 6:2, Pavláska trošku rozhodila výměna, po

  
Denis Istomin
5:7, 4:6
Hodnocení
Jiøího Veselého:

„Denis hrál dobře a moc mi toho nedovolil. Snažil jsem se tlačit dopředu,
někdy to i vyšlo, servis mě docela poslouchal, ale chyběla nějaká větší šňůra
úspěšných míčů. Nezměnilo se to ani
ve druhé sadě. Něco tomu pokaždé
scházelo.“
Plíšková, Smitková
   
6:4, 6:0
Hodnocení Jaroslava Navrátila:

Hodnocení Karolíny Plíškové:

„O složení mužských dvojic jsem musel přemýšlet. Nakonec jsem se po
dohodě s hráči rozhodl pro takové
složení. Nebylo vyloučeno, že ještě
jeden pár budeme potřebovat. Kluci
hlavně v první sadě naznačili, že si umí
vyhovět.“

„Holkám jsem věřil. První sada ještě nebyla z naší strany optimální. Když se ale
naše dvojice dostala do vedení, získala
klid a pak už to bylo na jednu branku.
Přerovská dvojice neměla šanci.

„Nebylo to tak jednoduché utkání,
jak se mohlo zdát. Nedařilo se mi
úplně tak, jak bych si představovala,
přesto se podařilo střetnutí zvládnout. Soupeřka hrála dobře, musela
jsem stále dávat pozor, aby nedošlo
k nějaké komplikaci.

„Dlouho jsme vzájemně čekali na
chybu toho druhého. Šance přišla
až ve zkrácené hře a podařilo se
mi ji využít. Ve druhém setu jsem
mohl dohrát zápas dříve, ale nevyužil jsem možnost utkání dopodávat. Naštěstí se mi podařilo hodit
to hned za hlavu. Udržel jsem pozitivní náladu a díky tomu se povedlo
utkání vyhrát.

Hodnocení Norberta Gombose:

OÈIMA NEHRAJÍCÍCH KAPITÁNÙ

Jaroslav NAVRÁTIL
druhého setu, kdy tam byl jeden
TK Agrofert Prostìjov:
sporný míč, ten ovlivnil i tie-break.
„Výsledek sice vypadá docela jasně, Ve třetí sadě šance přišla až v konale tak snadné to nebylo. Stačí se po- covce a podařilo se jí využít. Takodívat na průběhy jednotlivých zápa- vé vítězství má větší cenu než po
sů. Adam Pavlásek musel s Davidem výsledku 6:2, 6:1. Povzbudí mě do
Poljakem bojovat ve třech setech. dalšího tréninku.“
Norbert Gombos získal bod, protože zvládl dva tie-breaky. Mohli jsme
Jozef Kovalík
prohrávat 2:4 a všechno by vypadalo
Tim Puetz
jinak. Celý tým ale bojoval a důležité
6:7, 6:7
střetnutí zvládl. Díky tomu máme
Hodnocení Adama Kovalíka:
šanci hrát o postup do finále, což je
„Je to sice klišé, ale v tomto případě
pozitivní.“
naprosto platí, že rozhodly dva nebo
;` )¤5"
tři míče. V rozhodujících okamžiTK Precheza Pøerov:
„Prostějov ukázal svoji sílu. Přestože cích soupeř zahrál lépe, což mě mrzí,
některé bývalé opory letos v týmu ale jinak šlo o naprosto vyrovnaný
chybí, má stále k dispozici kvalitní a otevřený zápas.“
sestavu. Existovala naděje na lepší
výsledek, ovšem v singlech se nám
Norbert
Gombos
nepodařilo získat alespoň jeden bod
Stefano Travaglia
navíc. To bylo klíčové. Měli jsme
7:6, 7:6
šanci hned ve dvou případech, bohužel ani jednou se to nepodařilo.
Naši hráči neodehráli špatné zápasy,
potřebné body z toho ale nebyly.“
Barbora Štefková
Linda Nosková
6:2, 6:4
Hodnocení Barbory Štefkové:

„Hodně mi pomohla první sada, která nebyla příliš těžká. Vedení každému pomůže, což se také stalo. Cítila
jsem se dobře a podařilo se mi přinést do kabiny první bod, což bylo
hodně příjemné.“
Adam Pavlásek
David Poljak
6:4, 6:7, 7:5
Hodnocení Adama Pavláska:

„David neměl co ztratit a tomu odpovídal jeho bezstarostný výkon.
Hrál opravdu dobře. Škoda závěru
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Po vzoru tenisu a jeho „Jestřábího
oka“ zavedl volejbal během uplynulého roku na svých vrcholných
akcích kontrolu sporných míčů
pomocí zpomaleného záznamu
daných herních situací. Pod vysokou sítí se celý systém nazývá
Challenge a neboť Champions
League je nejprestižnějším klubovým pohárem nejen starého
kontinentu, nýbrž celého světa,
stal se přirozeně jeho součástí.
V Prostějově měl při bitvě s Fenerbahce premiéru a ta dopadla
na výbornou.
Rozhodně mnohem příznivěji, než
třeba na podzimním ME žen, kdy
kvůli řešení Challenge často vznikaly dlouhé časové prostoje. A některé duely se neúměrně protahovaly.
V hale Sportcentra DDM vše fungovalo bezvadně, díky schopným
technikům se veškeré sporné balóny
podařilo zdárně vyřešit maximálně
do minuty, většinou však ještě rychleji. Navíc se v této zatím netradiční
volejbalové disciplíně hodně dařilo
prostějovskému týmu, neboť z pěti
případů vyhodnocovaných u videa
uspěl hned ve čtyřech. K výsledkovému triumfu to sice nepomohlo, ale
z hlediska divácké kulisy se obecenstvo lépe dostávalo do většího varu.
klikni na
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Erdem Dündar dosáhla s tamním
nároďákem na letošní bronz z evropského šampionátu, některé totéž
dokázaly už před šesti lety.
Zdaleka největší star co do medailových zisků mezi všemi aktérkami
úterního střetu ale jednoznačně byla
Natalia Zilio Pereira. Osmadvacetiletá smečařka je s Brazílií olympijskou vítězkou 2012, z mistrovství
světa má stříbro i bronz a například
ve World Grand Prix pomohla národnímu celku své země k šesti
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zlatům! Osobní extratřídu v České
republice potvrdila devatenácti dosaženými body, čímž se stala druhou
nejproduktivnější plejerkou zápasu
za obryní na univerzálu jménem
Polina Rahimova, jež drží prapor
absolutní top opory reprezentace
Ázerbájdžánu.
„Važme si toho, že takové super
volejbalistky můžeme v Prostějově
vůbec vidět a ještě proti nim hrát,“
zdůraznil kouč vékáčka Miroslav
Čada. Svatá pravda!
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Co se týče dosažených reprezentačních úspěchů, má VK ve svém
středu také jednu hráčskou hvězdu
v osobě německé nahrávačky Kathleen Weiss, která vlastní dvě stříbra z mistrovství Evropy 2011 + 2013.
Extrémně silný výběr SK disponuje
takovými osobnostmi na soupisce samozřejmě v mnohem častější
míře, například většina jeho tureckých členek v čele se slavnou Edou

 #

RETROSPEKTIVY ŠPIČKOVÉ BITVY
aneb O KRÁSNÉM VOLEJBALU...
vůbec nehrály státní hymny hostujícího Turecka ani domácí České
republiky. Sympatické gesto, co zaslouží potlesk.
Ten se pak ozýval po většinu zápasu
s výjimkou pasáží, kdy istanbulské
družstvo rozjelo naplno svou herní drtičku a vékáčko přehrávalo výrazným
rozdílem. To vždy na chvíli zavládlo
rozpačité ticho, které naštěstí netrvalo
nikdy dlouho. Každopádně škoda, že
SK na Hanou nedoprovodila žádná
skupina příznivců, neboť v minulosti i z dalekého Turecka s velkokluby
často přiletěla. Tentokrát nikoliv a celková atmosféra utkání tak nebyla úplně bouřlivá. Dobrá ano, leč přece jen
chybělo vzájemné překřikování obou
fanouškovských táborů, přičemž horkokrevnost fans od Bosporu je obecně vyhlášená. V úterním podvečeru
musel stačit prostějovský hlasivkový
i dlaňový příspěvek.

PROSTĚJOV Pokud použijeme mezisportovní srovnání, tak
třeba fotbalisté Sigmy Olomouc nepotkají Real Madrid zrovna
často (jestli vůbec někdy). Volejbalistky VK Prostějov měly tu
čest, když v úterý přivítaly ve své premiéře letošní Champions
League s bílým baletem srovnatelného giganta zpod vysoké
sítě. A Fenerbahce Istanbul navíc dokázaly být vcelku vyrovnanými soupeřkami. Vzájemný duel vysoké mezinárodní úrovně
provázela spousta zajímavých či atraktivních aspektů, které se
vám pokusíme více přiblížit.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Znìlka Ligy
mistryò jako hymna

Časy, kdy se fandové hrnuli do haly
Sportcentra DDM opravdu ve velkém,
jsou asi nenávratně pryč. Přesto se hlediště na lákavý mač zaplnilo velmi slušně a diváci si jej začali užívat ještě dřív,
než odstartoval. Každému střetnutí
evropské Ligy mistryň totiž předchází oficiální znělka soutěže, jejíž
hudební motiv se skutečně povedl
a je chytlavý. Zřejmě natolik, že
všechny lidi v ochozech motivoval
k tomu, aby vstali a vestoje vzdali
hold oběma týmům. Ačkoliv se

družstva s výbornými, technicky vybavenými volejbalistkami. Pokud si takového protivníka necháte utéct na víc
bodů, většinou je v podstatě po všem,“
řekla Katy řídící ofenzivní rejdy vékáčka
z pozice nahrávačky.
Navzdory porážce 1:3 se hlavní trenér
domácího kolektivu netvářil nijak zklamaně. „Já beru tenhle zápas pozitivně.
Odvážným nástupem se nám povedlo
Fenerbahce zaskočit, hráli jsme dobře
a hosté ne. Jakmile však favorit začal
od druhého setu šlapat naplno, dostali
jsme se rázem pod obrovský tlak zejména jeho vysokých bloků. Dvě sady
jsme pak marně hledali taktický recept
nejen na jejich překonání, ale rovněž
na ubránění pestrých útoků Istanbulu.
Oni střídali tvrdá zakončení z ohromné
výšky s chytrými ulívkami a my jsme

tivníkem dost vyrovnanou partii. I pro
fanoušky to snad byl hezký zážitek, byť
jsme nezvítězili ani těsně nebodovali,“
připojil Čada.
Co hosté? Na to, z jakých mezinárodních hvězd je istanbulský kolos
složen, působila celá jeho výprava na
Hané nadmíru sympaticky. Nejvíce
v tomto ohledu vynikal ostřílený
kouč Jan De Brandt, vyhlášený odborník z Belgie. „V prvním setu jsme
udělali spoustu vlastních nevynucených chyb. Nešlo nám podání, několik
útoků jsme zakončili do autu a nedařilo
se ani blokovat, v čemž spočívá naše
velká síla. To se naštěstí projevilo ve
zbytku zápasu, například během druhé
sady jsme vítězně zablokovali devětkrát.
Nejvíc si cením toho, že po špatném
začátku se tým dokázal výkonnostně
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dlouho byli spíš dole. Ovšem postupně
se dařilo výkon zlepšovat a čtvrtý set už
probíhal vyrovnaně, dokonce jsme se
dostali zase nahoru. Škoda nezvládnuté
koncovky, nicméně musíme respektovat velikánskou sílu soupeře,“ hodnotil
Miroslav Čada.
Klady v jeho očích jednoznačně převažovaly nad zápory. „Sice jsme v jedné
sadě uhráli jen čtrnáct bodů, ale to se
v takových utkáních s favorizovanými
týmy celé Champions League může
pod drtivým tlakem stát. Pro mě je
podstatné, že jsme vůbec nerezignovali,
naopak stále bojovali a ještě dostali takový top mančaft do velkých problémů.
Celkově holky odvedly skvělou práci,
zaslouží pochvalu. A nejvíc mě těší, že
jsme nepřipustili žádný debakl, místo
toho svedli s nesmírně kvalitním pro-
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závěr úplně otočil. Síla těchto velkých
týmů spočívá právě v tom, jak jsou
schopné zvládat rozhodující koncovky. A stačí proti nim udělat jednu zbytečnou chybu, která vás následně připraví o možný úspěch. Prostě je nutné
využít každou příležitost, což jsme na
konci utkání nedokázaly. Je to škoda,
hrát s Fenerbahce tiebreak by bylo super,“ rozebírala prostějovská kapitánka
Kathleen Weiss.
Vzápětí se zamyslela nad tím, zda další dva soupeři ve skupině B elitního
poháru starého kontinentu budou
hratelnější. „Podle mě příliš ne. Novara
i Conegliano jsou na podobném levelu
jako Istanbul, snad jen s tím rozdílem, že
nemají tak fyzicky disponovanou hráčku, kterou je Polina Rahimova. Jinak
jde také o nesmírně silná a kompaktní

z čehož teď můžeme být trochu
zklamané. Ale s odstupem času
určitě převáží to pěkné.“
 Co očekáváte od dalších
protivníků v základní skupině B?
„Po pravdě zatím moc nevím,
italské soupeře jsem ještě nijak
podrobněji nezkoumala, třeba
kdo za ně přesně hraje. V minulé sezóně však Conegliano postoupilo do
finále Champions League a Novara zase
vyhrála italskou ligu, takže rozhodně jde
o hodně silné týmy. Los nám zkrátka nepřál, ostatně jako obvykle Prostějovu, co
jsem slyšela. Na druhou stranu nemáme
proti těmto favoritům co ztratit, můžeme
jedině získat. A utkání s Fenerbahce ukázalo, že nic není nemožné. Půjdeme do
všech zápasů naplno a uvidíme.“

Foto: Josef Popelka

zvednout. A utkání, jehož osud nebyl
vzhledem k vývoji vůbec jistý, otočit
v naše tříbodové vítězství. Na půdě Prostějova, který hrál výborně, má výsledek
3:1 velkou hodnotu,“ shrnul s úsměvem
De Brandt, z něhož pozitivní síla osobnosti vyzařuje podobně jako třeba právě z Miroslava Čady.
O absolutních ambicích SK hovořil spíš
opatrně. „Samozřejmě máme ty nejvyšší cíle, ale víc než na ně musíme myslet
hlavně na každé nejbližší střetnutí. Naše
skupina v Champions League je opravdu hodně těžká se samými vynikajícími
celky, tím pádem nebude snadné vyhrát
jakýkoliv jednotlivý souboj. K úspěchu
nás každopádně dovedou pouze špičkové výkony. Triumf v celé Lize mistryň? To je zatím moc daleko v budoucnosti, teď je potřeba se soustředit na
současnost,“ nenechal se charismatický
lodivod tlačit do žádných velkohubých
prohlášení.
(son)
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PROSTĚJOV Po demolici Šternberka třikrát 25:9 opora volejbalistek VK
Prostějov Julie Kovářová prohodila:
„Jen abychom nedostaly podobný
klepec od Fenerbahce!“ K ničemu
takovému však nedošlo ani náhodou,
neboť úřadující české šampiónky
odehrály většinu svého vstupního
duelu v aktuálním ročníku evropské Ligy mistryň na vysoké úrovni.
A s jasným favoritem svedly kvalitní,
zároveň i velmi pohlednou bitvu.
Parádně získaly úvodní set 25:20, po
dalších dvou ztracených 14:25 a 19:25
znovu nahodily motory. Aby za stavu
21:19 ve čtvrté sadě sahaly po senzačním dotažení zápasu do soudného
tiebreaku, v němž je možné už cokoliv.
„Pátý set skutečně byl dost blízko. Při
tom vedení 21:19 jsme skvěle ubránily útok Natalie Pereira, bohužel se náš
blok dotknul sítě a místo zvýšení na
22:19 Istanbul snížil na 21:20, načež
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tě, ale všechno jde nějak vyřešit. Chce to
zamyslet se, použít hlavu, zakončit třeba
technicky. Nám to prostě v rozhodujících momentech nevyšlo.“
 Celkové hodnocení mače bude
znít tedy jak?
„Ukázaly jsme, že taky umíme hrát kvalitní volejbal. A že když sem přijede takový
mančaft jako Fenerbahce, nemusíme se
bát toho, jak nás rozstřílí, na hřišti pozabíjí. Bojovaly jsme a většinu času předvedly
myslím dobrý výkon, ani výsledek 1:3
s takovým obrovským favoritem není
vůbec špatný. Celkový dojem mám určitě pozitivní, i když spokojenost by panovala ještě větší, nebýt toho úplného závěru. Vyrovnat sety na 2:2 a jít do tiebreaku
by byla paráda, získaly bychom minimálně bod s jedním z nejlepších klubů na
světě. Senzace se však nakonec nekonala,

 Užíváte si špičkové duely
v nejprestižnějším poháru Evropy?
„Určitě. Tyhle zápasy jsou na rozdíl od
většiny v českých soutěžích hodně těžké a mají super úroveň, což nás určitě
baví mnohem víc, než vítězit pořád
dokola jasně 3:0 bez jakýchkoliv větších problémů. Proto jsme si s holkama Istanbul užily.“
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„Pořád jsme bojovaly, šly do toho odvážně a povedlo se nám znovu chytit. Čtvrtý
set tak byl dlouho výborný, ale od stavu
21:19 jsme bohužel opět nebyly schopné přejít přes síť, položit balón. Škoda,
k vyrovnání na 2:2 a tiebreaku nebylo
moc daleko.“
 Mrzí tahle promarněná šance?
„Samozřejmě jo. Ale takhle to ve vrcholovém volejbalu funguje, že ti silnější
začnou hrát svůj nejlepší volejbal právě
v koncovkách, když jde do tuhého. Tudíž
to pro nás dlouho vypadalo slibně a pak
přišel závěr, který se nepodařilo vítězně
dorazit. Musíme to brát tak, jak to je.“
 Co chybělo v těch klíčových okamžicích?
„Třeba abych složila nějaký útok, to tam
chybělo dost. (smích) Přes bloky dvoumetrových hráček se sice prosazuje složi-
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 Jak byste střetnutí popsala ze
svého pohledu?
„My jsme dělaly, co se dalo... První set
byl super, soupeř se ze začátku rozkoukával a my jsme se chytily svojí šance.
Ony o nás možná tolik nevěděly, asi je
zaskočilo, že jsme hrály tak dobře. Taky
je pravda, že nám v té úvodní sadě pomohly řadou jejich chyb. Čehož se nám
podařilo využít, výkon byl perfektní.“
 Co se stalo potom?
„Ony začaly hrát to, co měly. My jsme
se najednou dostávaly do velkých problémů prosadit se útokem, přece jen
Fenerbahce je obrovská síla. To máte
podobné, jako když my hrajeme proti
někomu v české lize, pouze ta naše role
byla tentokrát přesně opačná.“
 Ve čtvrtém dílu přišlo zase zlepšení. Čím to?
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PROSTĚJOV Evropskou Ligu mistryň hrála Helena Horká během
svého dlouhého působení v Polsku
docela často, tudíž pro ni vstup do
této soutěže s VK Prostějov nebyl
ničím novým. Přesto si úterní bitvu
s Fenerbahce Istanbul jakožto nefalšovaný svátek volejbalu pořádně
užila a úsměv z tváře jí nevzala ani
statečná porážka 1:3. Po skončení
duelu dala pusu malému synovi
v hledišti, vzápětí odpovídala na
otázky novinářů.

Původní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Foto: Josef Popelka
podobným jsem se nesetkal,“ divil se
v posledních týdnech Benáček.
O náhradě vedení BK Olomoucko
neinformovalo.
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letos slavíme jubileum...

Původní zpravodajství
Pů

se profesionál nechová,“ objasnil překvapivý krok vedení Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
V tuto chvíli zbývá pouze doladit
ukončení smlouvy, protože Mitchell
kontrakt v několika případech poruši, ovšem své pochybení nechce
uznat hráč ani jeho manažer. Klub
ovšem trvá na tom, že basketbalista
vůči BK Olomoucko nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
„Není to žádný kus papíru. Obě strany se ve smlouvách k něčemu zavazu-

PROSTĚJOV Angažmá Charlese Mitchella v BK
P
O
Olomoucko
je u konce. Druhý nejlépe doskakující bask
ketbalista
Kooperativa NBL a pátý nejlepší střelec odeh
hrál poslední utkání 2. prosince v Brně a další nepřidá.
Dů
Důvodem jsou absence na tréninku i opakované prohlášen
šení o vlastní nespokojenosti v klubu...

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Jednou se vymluvil na nemoc, jindy si stěžoval na psychické problémy
a říkal, že se mu u nás nelíbí. Pak zase
byl v pohodě a v zápasech týmu uměl
i pomoci, i když téměř výhradně
v útoku. Celkově však jeho chování
nepřispívalo k dobré pohodě v kabině, která je pro nás důležitá. Takhle

jí a to si Charles neuvědomuje. Klub
své povinnosti plnil. Celou situaci
řešíme. Pochopitelně z ní nemáme
radost, ale takové věci se stávají. Můžeme hráči pouze poradit, aby změnil
svého manažera, který má na vzniklém problému velký podíl,“ poznamenal Pekárek.
S hráčem měl dlouho trpělivost trenér Predrag Benáček. Mitchellovy
pocity často rozebírali, několikrát se
zdálo, že problémy vyřeší a americký pivot na Hané zůstane. Opakovaně bylo vše jinak po komunikaci
Mitchella s jeho manažerem. „Byla
to taková zvláštní hra. Jednou tak,
podruhé jinak. Zůstanu, chci pryč.
Pořád dokola. Celkově to bylo únavné. S basketbalem jsem toho zažil
hodně, tohle je ale novinka. S něčím

AMERIČAN MITCHELL KONČÍ!!!

basketbal
b

Pondělí 18. prosince 2017
www.vecernikpv.cz

VEDENÍ KLUBU DOŠLA TRPĚLIVOST:

PETR
ŠAFARČÍK

HRÁČ
VEČERNÍKU

DARKO ÈOHADAREVIÈ
IÈ
Rovných sedmadvacet minut odehrál protii
Kolínu sbrský pivot a během nich dosáhll na
svůj první double-double v české nejvyšší
yšší
soutěži. Ve svém čtvrtém utkání v dresu BK
Olomoucko zaznamenal osmnáct bodů
dů
a rovných deset doskoků. Podkošový basasketbalista, který měří 205 centimetrů, ukákázal, že umí střílet i z dálky a proměnil dvě
trojkové střely ze tří pokusů.
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J.-C.
FULLER

BC KOL
BK OL

106:85

KOLÍN Místy až naivní obrana připravila basketbalisty BK
Olomoucko bojovat o vítězství
v Kolíně. Střelecky dobře disponovaný celek z Polabí v zápase
ani jednou neprohrával a vyhrál
106:85. Hanáci tak prohráli
i druhý vzájemný zápas v sezóně.
Domácí proměnili první dvě střely a vedli 5:0, o chvíli později ale
bylo vyrovnáno na 7:7. Po další
minisérii Kolín opět odskočil na
rozdíl sedmi bodů a přes koš Sehnala získal dokonce dvouciferné
vedení. Problémem hanáckého vý-

„Pohárovou soutěž bereme vážně, je to pro nás výzva. Opava je
těžký a současně atraktivní protivník. V první polovině základní
části Kooperativa NBL se nám ji
sice podařilo porazit, to ovšem
nic neznamená. Šance jsou vyrovnané, vzhledem k dosavadnímu
průběhu sezóny je spíš mírným
favoritem Opava. Chceme před-

ÚSTÍ NAD LABEM Pět Američanů, dva
Srbové a proti nim jediný Čech. Takové
je složení čtvrtfinalistů ve zcela nové doprovodné soutěži letošní All-Star Game
ligy basketbalistů - Kooperativa Faktor
1on1 Challenge, kde se budou hráči bít
jen muž proti muži, bez jakékoli pomoci
a spoléhání na druhé. Prestiž celého klání
bude navíc daná odměnou pro vítěze. Ta
činí rovný tisíc eur. BK Olomoucko bude
reprezentovat zkušený Filip Šepa.
„Je šikovný, má šanci uspět. Ve hře jeden na
jednoho je vážně dobrý, což pravidelně ukazuje v ligových zápasech. Myslím, že to bude
pro diváky zajímavá soutěž. A cena je také lákavá, díky ní budou mít souboje ostrý náboj,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

vést dobrý basketbal, první utkání
vyhrát a připravit si slušnou pozici
do odvety,“ plánuje sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Opava, stejně jako všechny ostatní elitní české týmy, vstoupila do
poháru v rámci 4. kola. V Karviné vysoko zvítězila 134:38 a má
tak naději navázat na předchozí

Na začátku druhého poločasu hosté snížili na rozdíl pěti bodů, následovala ale kolínská série devíti
bodů a i nadále trestali nedůslednou obranu. Pestrým útokem se
dostávali do dobrých pozic a deset
minut před koncem vedli propastným rozdílem 83:62.
S chutí hrající sestava kolem Skinnera, Číže a Šafarčíka se v kvapíkovém tempu hnala za pokořením
sledované hranice stovky i v poslední periodě střetnutí. Tuto metu
pokořili po trojce Dokoupila necelé čtyři minuty před závěrečným
klaksonem a koncovku duelu si
užívali ve velké euforii.
(lv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

Los, který probíhal živě na facebookovém profilu NBL, rozhodl o tom, že ve
čtvrtfinále na sebe v levé části pavouka
narazí tito soupeři: křídelník mmcité+
Brno Michal Jedovnický a aktuální top
skórer a nejužitečnější muž ligy Dominez Burnett z BK JIP Pardubice a ve
druhé dvojici nováček v dresu Basketu
Fio banka Jindřichův Hradec DeAndre
Upchurch a úřadující MVP měsíce Kendrick Ray z ČEZ Basketball Nymburk.
V pravé polovině pavouka se pak utkají
eso BC Geosan Kolín a druhý nejužitečnější hráč ligy Lee Skinner se střelecky
disponovaným srbským křídlem Filipem Šepou z BK Olomoucko a v poslední dvojici půjde bleskurychlý rozehrávač Dekstone Tuři Svitavy Bryan

úspěchy ve druhé nejvýznamnější domácí soutěži. Loni si Slezané
v prostějovské hale zahráli finále
s Nymburkem, o rok dříve vybojovali v Pardubicích třetí místo.
„Vrchol soutěže je ještě pořádně
daleko. Ještě jsme nepostoupili ani
do čtvrtfinále. Ale bylo by hezké
zahrát si závěrečný turnaj potřetí
v řadě. Nejdříve se pokusíme vyřa-

dit Olomoucko. Když se to podaří,
přiblížíme se k Final Four. Bude to
vyrovnaná série," odhaduje opavský kouč Petr Czudek.
Odveta se hraje ve Slezsku 10.
ledna příštího roku. Závěrečný
turnaj budou hostit Svitavy, domácí Tuři mají start garantovaný jako
pořadatel. Vrchol Českého poháru
proběhne 17. a 18. února.
(lv)

CO ZAZNLO NA TISKOVCE...
OVCE
Pavel BENEŠ – BC Geosan Kolín::

Predrag BENÁ'EK – BK Olomoucko:

„Věděli jsme, že Olomoucko má velkou útočnou sílu, což dokázalo v posledních pěti utkáních. Měli jsme nějaké cíle, některé se nám podařilo
splnit více, některé méně. Jedním z těch, kde se to podařilo, bylo odstavení Močnika od asistencí. Na konci utkání měl tři asistence, což je pro
nás výhra. Určitě se nám nepovedlo udržet soupeře pod osmi útočnými
doskoky, měl jich jedenáct. Jinak je pravdou, že nám toho opravdu padlo
dost, šestnáct trojek je hodně.“
„Kolín byl lepší a zaslouženě zvítězil. Hodně se mu dařilo v útoku, hlavně
z trojkové vzdálenosti. Dal šestnáct trojek s úspěšností skoro padesát procent. Potom se velmi špatně hraje, padá morálka a tým, který dostane tolik
bodů z dálky, těžko může myslet na vítězství, nebo lepší výsledek. Musím
říct, že jsme vyrobili neuvěřitelný počet hloupých ztrát, hlavně v obraně
a soupeř nás trestal po každé naší chybě.“

Smithson na podkošového muže NH
Ostrava Miliče Blagojeviče ze Srbska.
Pravidla soutěže budou vycházet z pravidel FIBA pro hru 3 na 3 s tím, že ve
čtvrtfinále zvítězí ten hráč, který dosáhne jako první tří bodů, anebo bude
ve vedení po odehrání dvou minut.
Bude-li po vypršení dvou minut stav
nerozhodný, následuje „náhlá smrt".
Pouze finálový duel bude jako vrchol
soutěže bez časového limitu a vítěz
musí dosáhnout 4 bodů. Koše zpoza
trojkového oblouku budou ohodnoceny 2 body, trefy zevnitř oblouku jedním bodem. Limit na zakončení bude
14 vteřin s tím, že útočící hráč může při
neúspěšné střele doskakovat a okamžitě znovu zakončovat.
(lv)

Foto: Josef Popelka

v dovednostní soutži

ŠEPA bude reprezentovat

běru nebyla jen obrana, ale i útok.
V obroučce skončila pouze každá
třetí střela. Minutu před pauzou
Středočeši vedli dokonce 26:13,
první čtvrtinu soupeři zakončili za
stavu 28:17.
Na začátku druhé periody Olomoucko mělo při zakončení více
štěstí. Kolín sice dal trojku po střele Dokoupila, tu ale srovnal Goga
a když Čohadarevič upravil na
33:27, brali domácí ve 13. minutě
oddechový čas. Ještě lépe na tom
byli modro-žlutí v 15. minutě, kdy
snížili na rozdíl dvou bodů. Zapomněli ale na obranu, což byl velký
problém. Po chybách pod vlastním košem prohrávali v poločase
44:55.

Kolaps obrany: v každé polovin dostala pes padesát bod

PROSTĚJOV Dva zápasy s Opavou na přelomu roku rozhodnou
o tom, jestli basketbalisté BK
Olomoucko postoupí do čtvrtfinále Českého poháru a přiblíží se
k možné účasti v závěrečném turnaji čtyř nejlepších klubů. První
střetnutí se hraje už tuto středu
20. prosince v hale prostějovského
Sportcentra DDM od 17:30 hodin.
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Moravská bitva v pohárové soutěži proti Opavě

Americký kídelník dal
o jeden bod více než
jeho konkurent, ve dvou
pípadech ale ztratil mí,
což se Šafaríkovi za celý zápas nestalo. Protivnici nasbírali shodn ti
asistence, na doskoku tsn vyhrál
Fuller. Kolínský basketbalista zase
získal o jeden faul více. Vtší radost
ml na konci domácí hrá, jeden
z lídr svého týmu.

RYCHLÝ
VEERNÍK
Základní pìtky
exhibice bez Hanákù
Prostějov (lv) - Utkání hvězd
zná své základní sestavy, o kterých
hlasováním rozhodli fanoušci.
V dresu starších Mazáků bude na
rozehře Jakub Šiřina (Opava), na
křídlech Tomáš Pomikálek (Děčín) a Vojtěch Hruban (Nymburk) a pod košem Robert Landa
(Děčín) a Petr Benda (Nymburk).
Proti nim se na úvodní rozskok
postaví playmaker Ondřej Šiška
(Děčín), křídla Jaromír Bohačík
(Nymburk) a Šimon Ježek (Děčín) a dlouzí Lukáš Stegbauer (Jindřichův Hradec) a domácí Panda
Ladislav Pecka. Zbývající hráče
vyberou trenéři výběrů v průběhu
tohoto týdne.

Pøijïte podpoøit
Janièku
Prostějov (lv) - Malou Janičku,
která trpí cystickou fibrózou plic,
podpoří v rámci pohárového zápasu proti Opavě celý klub BK
Olomoucko. Rodičům předají
kompletní finanční výtěžek ze
vstupného, další peníze přidá vedení i kabina ligového týmu. Celou
částku předá vedení rodičům jako
příspěvek na ekonomicky hodně
náročnou léčbu.
„V čase Adventu se přidáváme
k organizacím, které podobným
způsobem pomáhají lidem v jejich
problémy. Zvolili jsme konkrétní
podporu a rozhodli se podpořit
Janičku Fojtíkovou, která trpí opakovanými infekcemi dýchacích
cest,“ uvedl sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.
Přispět může každý fanoušek zakoupením vstupenky. „Z tohoto
důvodu nebudou tentokrát platil
volné vstupenky. Jsme přesvědčeni, že lidé si mají pomáhat. Všechny
naše příznivce zveme do hlediště.
Přijďte Janičku podpořit,“ zve diváky Pekárek.
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OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ
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PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
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

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám předplatné

č.p.

PSČ

VOLEJTE 582 333 433, 608 960 042
PIŠTE NA: PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ
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PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku !
na rok 2018
Město

Jméno a příjmení (firma)

Ulice

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

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

Telefon



