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PROSTĚJOV Tohle už je moc! O tom, že si děti školou povinné mezi sebou
čím dál častěji posílají své někdy až pornografické fotky, už Večerník informoval. V poslední době se však objevují i svědectví o tom, že někteří z těchto „andílků“ se svými fotografiemi i kšeftují! „Bývalá kamarádka mé dcery
nabízela své fotky společným známým. A kdyby jenom je...,“ svěřila se nám
jedna z prostějovských maminek. Případ začíná nabírat              
      ! "     # $ %  !
zajímavé obrátky.
   &!  !"    $
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Pondělí 10. prosince 2018
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rubriky

rychlý

Spalovna platila
Prostějov (mik) – Společnost MEGAWASTE-EKOTERM, která provozuje spalovnu nebezpečného odpadu v Prostějově, dostala pokutu
350 000 korun. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí zjistili, že firma nedodržovala povinnosti pro zneškodňování
nebezpečných odpadů stanovené v integrovaném povolení. „Provozovatel
spaloval odpady i v době, kdy nebylo
zařízení spalovny plně funkční. Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když
teplota v reaktoru poklesla pod 850
stupňů Celsia. To je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která
tepelně zpracovávají odpad. Vznikají
tak vysoce toxické sloučeniny nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí.
Společnost se tak dopustila porušení
integrovaného povolení,“ řekl Radek
Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. Kromě tohoto
nejzávažnějšího provinění spalovna
také vypouštěla odpadní vody z areálu
zařízení mimo jímky do kanalizace pro
veřejnou potřebu města Prostějova.

Ozdoby si berou domù
Prostějov (mik) – Člověk by
si myslel, že lidé něčeho podobného nebudou schopni. Ovšem
jedinci z menšinové komunity naší
společnosti mají zřejmě jiné zvyky...
Prostějované se nyní na náměstí T. G.
Masaryka kochají nádhernými malými stromečky, které ozdobily děti
z mateřských a základních škol. Jenže
jiné děti, ovšem už odrostlejší, si tyto
ozdoby ze stromečků berou, strkají do
kapes a nosí si je domů! Kromě jiných
byl tohoto činu svědkem i Večerník.
„Ti cikáni jsou schopni ukrást i zub
z huby,“ ulevil si jeden z mužů, který se
snažil malé zloděje dohonit, aby ozdoby vrátili. Nedohonil...Jiné umístění je
omezeno stanoviskem památkářů,“
vysvětluje lidem Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu statutárního
města Prostějova.
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A jde to i bez hádek! Ano, potěšil
nás a zároveň také velice překvapil
hladký průběh úterního jednání
prostějovských zastupitelů. Nejdůležitější dokument města, rozpočet na
rok 2019, byl schválen celkem rychle,
navíc bez zbytečných průtahů v podobě slovních přestřelek s opozičními zastupiteli. Tak to má být.
CO NÁS UDIVILO…

Michal KADLEC

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Průjezd hulánů rakouské kavalerie Prostějovem, konající se poslední listopadovou neděli, je poslední dobou každoroční atrakcí, která letos kromě běžných návštěvníků přilákala i snad kompletní hejtmanstvo naší
radnice. V dávných dobách nebylo možné, aby voják zapůjčil svého oře civilistovi, ovšem nyní je tady doba zcela
nová! Nejenom primátor se v sedle koně projel po prostějovském rynku, na bujného oře se za pomoci rakouských
vojáků, kteří spěchali do bitvy s Napoleonem, vydrápala také náměstkyně Milada Sokolová. No, na Velkou pardubickou to zatím nevypadalo, ale potěšující bylo, že kobylka šéfku Okrašlovacího spolku města Prostějova po pár
krocích ze sedla neshodila. To by byl nejen politický malér...

Máme nejdražší vodu! Během
posledních dvou let se cena vodného a stočného na Prostějovsku nezvyšovala a tak jsme možná mnozí
nabyli dojmu, že to tak i zůstane.
Moravská vodárenská ovšem pro
rok 2019 sáhla k výraznému zdražení, po kterém budeme mít nejdražší
vodu na Moravě.
ZACHYTILI JSME

Agentura
Prostějovské komunální politiky
čeká letos ještě jedno zasedání zastupitelstva, které má být však naprosto originální. Podle informací
Agentury Hóser, která jako jediná
ze všech médií dostala povolení být
u toho, protože jinak všechny novináře primátor Kopačka vyhodil,
má každý ze zastupitelů přednést
své novoroční předsevzetí. A pak si
ho sám schválit. Takovou „bejkárnu“ mohou vymyslet jenom poslan-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

rubriky
Večerníku

     

•• Pondělí ••
Sportem ku vědomostem. Není nad to, když učení pro děti představují hra
a sport... Své o tom jistě ví i ve Ptení. Tamní škola dokázala potřetí v uplynulých čtyřech letech zvítězit v Hejtmanově poháru, jehož disciplíny dokonale
prověří pohybové schopnosti žáků.
•• Úterý ••
Velká ryba u soudu. „Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice
důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili,“ poznamenal moudře Dalajláma. Ladislav Lakatoš se chytil určitě, když telefonicky vyhrožoval smrtí
advokátce svého syna. Tahle velká ryba vážící zhruba kolem metráku za to
byla odsouzena.
•• Středa ••
Chcíplý čert. Po vesnicích a městech opět chodila známá družina. Podle
některých psychologů může prý čert pro děti představovat podobné trauma
jako znásilnění. No, nevím, člověk si při čtení podobných názorů říká, že je
zázrak, že jsme to naše dětství přežili... Faktem je, že známým pekelníkům
by se neměl moc nalévat alkohol, protože pak dítě přijde a běduje: Mami,
mami, na schodech chcípl čert...
•• Čtvrtek ••
Výstava plná vzpomínek. Říká se, že vzpomínky jsou jediný ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni... Fotografie nám obvykle mají pomoci si takový
ráj vybavit. Mohou nám však připomenout i lidi, kteří už nejsou mezi námi.
Tento účel ve velké míře plní výstava Spolku prostějovských fotografů, která
je pojmenována po Luďku Mařákovi. Zahájena byla slavnostní vernisáží.
•• Pátek ••
Ježíšek v kamionu. „Ježíšek vyrostl, zestárl, narostly mu vousy a stává se
z něj Děda Mráz.“ Takto svého času vysvětloval vpád ruského soudruha do
československých domácností prezident Antonín Zápotocký. Něco podobného by se dalo říct i o americkém Santu Clausovi. Připomenout si české Vánoce takové, jak je kdysi zachytil malíř Josef Lada, si mohli lidé z Prostějova
díky multimediálnímu kamionu, který dorazil na hlavní náměstí.
•• Sobota ••
Opera, nebo svatba? „Raději se oženit než psát operu!“ prohlásil prý německý skladatel a klavírista Johannes Brahms. O tom, že ani operu není třeba
brát smrtelně vážně, přesvědčilo posluchače v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem ženské pěvecké duo MY2.
•• Neděle ••
Dítě v nás. „Jestli si můžu něco přát, v balicím papíru Vánoce na míru, jestli
si můžu něco přát, probudit zas to dítě v nás,“ zpívá Ewa Farna v jedné ze
svých písní. Probudit dítě v nás pomáhaly i víkendové Adventní prohlídky
na zámku v Plumlově.

         
ci v Parlamentu nebo zastupitelé
v Prostějově!
„Rozhodli jsme se, že alespoň jedno své soukromé přání předneseme
před veřejností, což tak činíme v zájmu transparentnosti, kterou máme
všichni ve svých volebních programech,“ prozradila Agentuře Hóser
bývalá primátorka a včil náměstkyně pro rondely a estakádu Alena
Rašáková. Sám primátor se s námi
odmítl bavit, protož chce všechny novináře vyhodit. Jak se ovšem
Agentura Hóser dozvěděla, on sám
si hodlá na zastupitelstvu schválit
osobní předsevzetí, že dokáže v rozpočtu města najít tři miliardy korun
na výstavbu nového fotbalového
stadionu. „Vám je po tom houbeles,
ale ten staďák tady bude stát do
roka a do dne,“ nechal se slyšet Fran-

KRIMI

cimór Kopačka, primátor města.
Ostatní zastupitelé ale byli mnohem
výřečnější a někteří z nich dokonce
Agentuře Hóser už svá předsevzetí
prozradili s předstihem. „Schválím
si, že už budu mluvit pravdu,“ šokoval třeba Alda Plavec, lídr hnutí Na
křivo. „Mé největší předsevzetí tkví
v tom, že si žádné nedávám. A pro to
budu hlasovat,“ prohlásil zase Pjotr
Kousavý z lidové a kostelní strany.
Hodně vtipná byla radní Milada
Bitva u Sokolova. „Já na veřejnosti
a v přímém přenosu řeknu, že naučím konečně svého manžela vařit
a budu na něj po celý rok hodná,“
usmívala se předsedkyně Ošťarného
spolku města Prostějova. Dalším,
který se Agentuře Hóser svěřil se
svým předsevzetím, jež hodlá říct na
blížícím se posledním zastupitelstvu

tohoto roku, byl náměstek primátora Jiří Rozprášil. „Sám sobě si dávám za úkol, že společnost Tantelan v Prostějově nepostaví ani psí
boudu,“ zahřímal náměstek pro
veškeré stavivo ve městě.
No, těšíme se do obřadní síně radnice. Můžeme tam slyšet velmi
zajímavé hlášky a také sliby. Jako
vždycky, ostatně...
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ

 po dvojici hledaných

Poslední dobou se stále častěji
setkáváme s případy neplacení
výživného, které řeší nejen detektivové prostějovské hospodářské kriminálky. Aktuálně
se stejným prohřeškem, tentokrát sedmačtyřicetiletého krkavčího otce, zabývají koničtí
policisté.

22 500
Soud muži v březnu tohoto
roku nařídil platit výživné na
jeho devítiletou dceru dva a půl
tisíce korun měsíčně, jenže
chlapík soudní nařízení vůbec
nevzal vážně a matce dítěte
dosud nezaplatil ani korunu.
Dluh na alimentech tedy narostl na 22 500 korun a nezodpovědnému otci nyní hrozí až
dvouletý kriminál.

www.
vecernikpv.
cz

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

MARTIN PŘIKRYL
se narodil 9. března 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 4. prosince 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 39 do
40 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má hubenou postavu a hnědé vlasy. Bližší údaje nejsou známy.

LUKÁŠ LEINWEBER
se narodil 6. července 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. července 2018.
Jeho zdánlivé stáří je 26 let, měří 185
centimetrů, má střední postavu, modré
oči a plavé blond rovné vlasy. Nosí knír
a plnovous.

5

O tolik korun budou mít PROSTĚJOVSKÝ Večerník levnější
ti předplatitelé, kteří si pořídí
ještě do konce roku abonenství
nejčtenějšího regionálního periodika na rok 2019. Kvůli zdražení papíru totiž cena na stánku
vystoupá od 1. ledna na rovnou
dvacetikorunu.
ZAUJALA NÁS...

VLADIMÍR WALDA
NERUŠIL

  

V němčickém kině OKO vystoupil uplynulou sobotu Waldemar
Matuška. Ne, legendární zpěvák
nevstal z mrtvých, ale parádně ho
zastoupil jeho „dvojník“. Vánoční
koncert v podání Vladimíra Waldy Nerušila se skutečně povedl.
ZASLECHLI JSME…

„NA OPAKOVÁNÍ
VOLEB JSEM BYLA
PŘIPRAVENA...“
Nově zvolená senátorka
za Prostějovsko Jitka
Chalánková poskytla
Večerníku první rozhvor
ve své nové funkci.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/4 °C



2/1 °C

Støeda

0/-7 °C

Julie
Dana
Simona

Ètvrtek -1/-7 °C
Lucie

Pátek

0/-5 °C

Sobota

1/-4 °C

Nedìle

2/-3 °C

Lýdie
Radana
Albína
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Možná se blíží rozhodující bitva o pozemky u Špalíčku
v centru Prostějova. Nejvyšší soud
České republiky vydal v březnu
tohoto roku rozhodnutí ohledně
odvolání společnosti Prior proti
rozsudku Krajského soudu v Brně
na platnost smluv mezi statutárním
městem Prostějov a společností
Manthellan. Ta hodlá namísto „Kaska“ postavit v Komenského ulici obchodní centrum Galerie Prostějov.
Jenže... Rozsudek Krajského soudu
v Brně byl zrušen, což v praxi znamená, že se vše bude projednávat
znovu! A to hned v úterý 11. prosince před senátem Krajského soudu
v Brně. A Večerník bude u toho!

Na verdikt Nejvyššího soudu čekali
v březnu netrpělivě také prostějovští
zastupitelé. Ti se v poslední době
chtějí Manthellanu spíše zbavit.
Krajský soud v Brně na konci června
2016 smetl ze stolu rozsudek Okresního soudu v Prostějově, který zneplatnil smlouvy mezi prostějovskou
radnicí a Manthellanem. Vyhověl
naopak odvolání Manthellanu a statutárního města Prostějova. Tyto
dva subjekty v tu dobu ještě tahaly
za jeden provaz. Na jaře však zase
pro změnu uspěl u Nejvyššího soudu ČR Obchodní dům Prior, který
před lety neuspěl v konkurzu na pronájem pozemků v centru Prostějova.
Celá kauza se tak vlastně vrací na
úplný začátek...
„Krajský soud nyní buď potvrdí
svůj původní verdikt, nebo se naopak po apelaci Nejvyššího soudu

přikloní k názoru Okresního soudu v Prostějově, který už prvoinstančně rozhodl o tom, že veškeré
smlouvy mezi městem a společností Manthellan jsou neplatné. Tím
by se městu samozřejmě uvolnily
ruce a pro pozemky u Špalíčku by
se mohlo hledat jiné využití, než
je výstavba Galerie Prostějov,“
řekl Večerníku radní Zdeněk Fišer,
který v minulém volebním období
z pozice prvního náměstka primátorky vedl jednání se společností
Manthellan.
Tato společnost i nadále považuje všechny smlouvy za platné
a hodlá začít stavět obří obchodní
centrum. Na konci loňského roku
dokonce uzavřela parkoviště mezi
Wolkerovou a Komenského ulicí, které je částečně zablokované
vlastně dodnes.
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Majitel
nabízí odměnu
za vrácení

PROSTĚJOV Smutek, bezradnost a určitě i vztek. To jsou
pocity, které nyní prožívá rodina z domu v ulici Pod Kosířem
v Prostějově. Zatím neznámý
zloduch si počíhal na čtyřměsíční štěně bílého švýcarského
ovčáka, přelezl plot a z pozemku
před domem psa ukradl. Rodina
svého čtyřnohého miláčka usilovně hledá, pátrá po něm policie
a pomoci může i široká veřejnost.
Majitel štěněte za jeho nalezení
vypsal odměnu!

Michal KADLEC
Ke krádeži štěněte vzácné rasy došlo
minulý čtvrtek 6. prosince. „Ve večerních hodinách měl dosud nezjištěný pachatel překonat oplocení pozemku rodinného domu v ulici Pod
Kosířem a poté tam odcizit čtyřměsíční štěně bílého švýcarského ovčáka. Jeho majiteli tím způsobil škodu
vyčíslenou na dvacet tisíc korun.
dokončení na straně 5 >>>

18120711381

KONEC MANTHELLANU?

zpravodajství
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PROSTĚJOV Zatím ještě nikdo neví, co přesně stálo za
ničivým požárem dřevěné budovy na místním nádraží
v Prostějově, k němuž došlo v sobotu 1. prosince před čtrnáctou hodinou. Policisté i hasiči Večerníku aktuálně sdělili,
že na jakékoliv závěry je ještě příliš brzy. Redakci se však
ozvala majitelka vyhořelé výkupny starého papíru Jiřina
Grulichová, která prozradila přinejmenším hodně zajímavé
okolnosti předcházející požáru se škodou ve výši milionu
korun. Razantně přitom odmítá, že by ve sběrně nechávala
přespávat bezdomovce.
„Na konkrétní informace je ještě
příliš brzy. V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že okolnosti tohoto
požáru šetříme v úzké spolupráci
pro Večerník
s Hasičským záchranným sborem
Michal
Olomouckého kraje,“ odpověděl
František Kořínek, tiskový mluvčí
KADLEC
Krajského ředitelství Policie OloVečerník se snažil z oficiálních míst mouckého kraje pro Územní odbor
zjistit, zda už při vyšetřování příčin Prostějov. Podobně hovoří také hasipožáru existuje nějaké podezření. či, jejich mluvčí Zdeněk Hošák zo-

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pakoval, že příčina je v šetření. „Stále
platí, že s největší pravděpodobností
jde o nedbalostní čin nebo úmyslné
zapálení,“ uvedl.
Už během hašení požáru se předminulou sobotu ozvaly hlasy, že sběrnu
starého papíru mohli podpálit bezdomovci, které uvnitř nechávala přespávat sama majitelka. Jiřina Grulichová
se ale Večerníku ozvala s tím, že tyto
spekulace důrazně odmítá. „Mohu
odpřisáhnout na své děti, že jsme
s manželem uvnitř sběrny nikoho
přespávat nenechávali, a to za celých
šest let, co výkupnu starého papíru
na místním nádraží provozujeme. Je
pravda, že před sběrnou se lidé bez
domova často scházejí, v neděli jim
tady totiž charita rozdává jídlo. Když
ale vysedávali na rampě přímo před
naším vchodem, manžel je často vyháněl a měl s nimi kvůli tomu i spory,“
tvrdí majitelka výkupny papíru.
dokončení na straně 8 >>>
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MÍSTNÍ
NÁDRAŽÍ:
DEMOLICE!

Poděkování za dotace
Olomouckému kraji
Obec Otaslavice na základě své žádosti a následně podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace obdržela od Krajského úřadu
Olomouckého kraje účelovou investiční dotaci ve výši
500 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci
komunikace pod bytovkou v obci.
Provedená rekonstrukce velmi zkvalitnila život nájemníkům
o. b. domu č.p. 312, dále zkvalitnila přístup k nemovitostem
občanům žijících v místní části Trávník či Myslejovské ulici
a také lidem, kteří v letní sezoně navštívili nově vybudovaný
přírodní koupací biotop, který se ihned po otevření
stal vyhledávaným místem k odpočinku a relaxaci.
Fotodokumentace z průběhu realizace akce
a dokládající propagaci Olomouckého kraje
při realizaci akce lze najít na viditelném veřejně
přístupném místě a na webových stránkách obce

18112811328

www.otaslavice.cz
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DOBROMIILICE Tady nemusí Mikuláš se svou družinou chodit pěšky! Už
spoustu let vyráží na cestu za malými hříšníky z Dobromilic speciálně upravený pekelný vůz. Přestože čerti, andělé a Mikuláši se mění, za volantem
dvouválce z Agrostroje sedí vždy Antonín Vystavěl...
(mls)
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PRAHA, PROSTĚJOV Nejdřív
nabubřelé plány na nákladnou
rekonstrukci, teď už zcela zřejmé
plány na demolici! Současný majitel místního nádraží v Prostějově se
rozhodl stařičkou budou zbourat!
„Hodnotili jsme aktuální stav výpravní budovy a došlo se k jednoznačnému závěru, že je v naprosto
nevyhovujícím technickém stavu.
Rozhodli jsme o tom, že nejvhodnějším řešením bude demolice
celého komplexu zděných budov,“ uvedla pro Českou televizi
Kateřina Šubová, tisková mluvčí
Správy železniční dopravní cesty.
Právě s vedením SŽDC chce ale
ještě jednat prostějovský magistrát. „Součástní místního nádraží
je i pošta, kterou využívají stovky
občanů. A my ji chceme za každou
cenu zachovat,“ uvedl Jiří Rozehnal, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Podle Kateřiny Šubové ale o demolici rozhodne už příští rok Ministerstvo dopravy ČR. Je nějaká
naděje na zvrat?
(mik)
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pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
   DOMOV pro seniory v Bedihošti
PO STOPÁCH

     
PROSTĚJOV Na konci uplynulého roku přijel do Prostějova
bývalý premiér České republiky
Vladimir Špidla, a to v roli mediátora, který měl pomoci urovnat
spory mezi vedením magistrátu,
reálného gymnázia a základní
školy i občany města na straně jedné a zástupců Federace židovských
obcí a nadace Kolel Damesek
Eliezer na druhé straně sporu.
Během uplynulých dvou let navrhl
kuriózní řešení, které bylo pro vedení města nepřijatelné. Jeho mise
tím dle všeho skončila.
Bývalého premiéra a eurokomisaře
navrhla před necelými dvěma lety

do role prostředníka sporu tehdejší
primátorka Alena Rašková. Podle
jejího vyjádření byl doktor Špidla
dostatečně velkou osobností, která
by v dané věci mohla pomoci najít
rozumný kompromis.
To se ovšem dosud nepodařilo. Koncem letošního května Vladimír Špidla
představil plán, aby se prostor uzavřel
a zrušily se stávající parkoviště i chodníky. Děti by do největší prostějovské
školy po úpravách chodily po vysuté
lávce, která by směřovala od Studentské ulice ke vchodu do školy.
Z Lidické ulice by pak měla být postavena mlatová cesta, která by lávku
podcházela. Toto podivuhodné
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 ČEKÁ NA KOLAUDACI

a v mnoha ohledech kuriózní řešení
však vedení města zamítlo. „Autoři
nerespektovali naše připomínky,“
vysvětlila tehdejší primátorka Alena
Rašková.
Podle zástupců nadace Kolel
Damesek Eliezer zveřejněním
tohoto záměru magistrát porušil
dohodu o průběhu mediace. „Po
odjezdu mediátora z Prostějova
vedení na tiskové konferenci
rady města informovalo novináře
o svém odmítavém stanovisku,
aniž by blíže vysvětlilo důvody.
Dokonce jim poskytlo i pracovní
plánek, který nebyl určen ke
zveřejnění. Je to neprofesionální
přístup, který jde proti našemu
společně deklarovanému záměru
budovat konsenzus a vyhnout
se jednostranným prohlášením,“
napsal s odstupem času zástupce
židovské nadace Tomáš Jelínek
v reakci na dotaz Spolku Hanácký
Jeruzalém.
Pokus mediátora o hledání shody tak
po dvou letech vyzněl zcela naprázdno a reálně přinesl pouze jediný
zcela jednostranný návrh. „V celé věci
v tuto chvíli není vůbec nic nového,“
potvrdila Večerníku Alena Rašková,
dnes již náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
(mls)
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BEDIHOŠŤ Tak snad to už dobře
dopadne... Od roku 2015 se staví
dům pro seniory v Bedihošti.
Z celého projektu se stal skutečný
STÍN MINULOSTI, stavba se
totiž potýkala se značnými problémy a objekt často měnil majitele.
Dle posledních informací se měl
otevírat letos v listopadu. Přestože
se ani tento termín nepodařilo
dodržet, vše vypadá nadějně.
Ačkoli stavba měla být v těchto
dnech již obyvatelná, zkolaudovaná stále nebyla...
Letos v říjnu uplynuly tři roky, co v Bedihošti proběhlo položení základního
kamene domova pro lidi starší sedmdesáti let. Začal se tam stavět objekt

pro celkem deset nájemníků, kterým
měly sloužit šest jednolůžkových a dva
dvoulůžkové pokoje. Za celým projektem stála Kateřina Koldová z nedalekých Kraliček. Ta se však již v té době
nacházela v osobním bankrotu, když
celé řadě věřitelů dlužila přes deset milionů korun. Firmu, jež dům oficiálně
stavěla, nechala přepsat na svého syna.
Ten se však zajímal o docela jiné věci,
aby kvůli výrobě a pašování drog skončil ve vězení.
Před více jak rokem převzal firmu
Lázecká invest od Kateřiny Koldové nový majitel, který sliboval, že do
konce roku dům dokončí. Ukázalo
se však, že peníze z dotací jsou již vyčerpány. I to byl zřejmě důvod, proč

   

práce postupovaly velmi pomalu.
Rozestavěný dům letos v létě odkoupila brněnská firma. Díky tomu
se během poměrně krátké doby věci
pohnuly kupředu. Dle původních vyjádření mělo být vše hotové do konce
letošního listopadu. Ani tento termín
se však nakonec nepodařilo dodržet.
„Na domě se stále pracuje, uvnitř
by mělo být vše v podstatě hotové
a obyvatelné, zbývají už hlavně venkovní úpravy. Dům však stále není
zkolaudovaný. Nový majitel mi tvrdil,
že to celé letos dokončí. Rád bych
tomu věřil,“ reagoval na dotazy Večerníku starosta Bedihoště Jiří Zips.
Přímo s investory se nám opakovaně
spojit nepodařilo.
(mls)

Na statku ve Zdětíně se vařil pervitin
Napsáno
pred


8. 12. 2008

Velice úspěšný zásah má za sebou
prostějovská policie na úseku
drog. Zhruba čtyři měsíce strážci
zákona pracovali na případu nedovolené výroby drog ve Zdětíně.
A minulý týden spadla klec. V policejních poutech skončil devětatřicetiletý muž, který v pronajaté
místnosti na zdětínském statku vařil pervitin. A podle znalců vyráběl
velice kvalitní drogu!
Už před čtyřmi měsíci získali policisté určité informace o tom, že se v objektu bývalého zemědělského družstva ve Zdětíně děje něco nekalého.
Jejich podezření se naplno prokázalo
minulý týden, kdy na základě povolení k domovní prohlídce odhalili

kvalitně zařízenou varnu drog v pronajaté části statku. „Koncem letních
prázdnin 2008 si devětatřicetiletý
muž z Prostějovska pronajal ve statku
ve Zdětíně stavebně oddělenou část
haly za účelem oprav a montáže modelů. K hale patřily ještě dvě skladové
místnosti přistavěné ze zadní části.
Vstup do těchto místností z haly zabezpečil muž pouze nalepovacím
plakátem a posuvnou skříní, aby
vchod dovnitř nebyl zřejmý. Přesto
majitel objektu neměl ani tušení, že
by tam nájemce mohl vařit drogy,“
sdělila Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR Prostějov.
Při rychlé policejní akci a následné
domovní prohlídce neměl pacha-

tel nárok se na něco vymlouvat. časnosti je muž obviněn z trestného a jedů. Státnímu zástupci byl podán
Musel přiznat barvu. „Při zadržení činu nedovolené výroby a držení návrh na uvalení vazby,“ řekla mluvčí
osoby a předložení příkazů k pro- omamných a psychotropních látek prostějovské policie.
hlídce muž vydal veškeré zařízení
výrobny drog. V místnosti vyráběl
pervitin z léčiv za použití předmětů
k tomu určených. Šlo tedy o laboratorní sklo, odměrné válce, nálevky, Boj s drogami vyhlásila policie daleko před tímto konkrétním případem,
prachovnice, teploměry, kádinky, ovšem před rokem 2008 nebylo zas až tak moc časté, aby kriminalisté na
Prostějovsku odhalovali podobné výrobny omamných látek jako před
chemikálie potřebné k výrobě a po- deseti lety ve Zdětíně. Dá se ale říci, že od této chvíle byl nejen Večerník
dobně. Pachateli byly na místě dále informován o daleko častějších raziích. V bytech, rodinných domech,
zabaveny vyrobený pervitin a také osamocených hospodářských usedlostech a podobně. V Prostějově od té
menší množství marihuany,“ in- doby došlo k odhalení desítek varen pervitinu nebo pěstitelů marihuany.
formovala Alena Nedělníková. Jak Za zamyšlení ale stojí skutečnost, že drogami je místní region bohužel
policisté následně prokázali, zadr- i nadále zásobován stále ve značném množství a nepřetržitě. Vypadá to
žený muž nejenže pervitin vyráběl, tak, že jakmile policie zničí jedno drogové doupě, okamžitě je nahrazeno
ale sám ho také užíval, ale navíc ho dalším. Bohužel obchod s drogami je velice výdělečný a tím i lákavý pro
(mik)
prodával i druhým osobám. „V sou- mnohá individua...

 

    



jak šel čas Prostějovem ...





Blahoslavova ulice

NA UL. VÁPENICE 19 (348m)
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Opilý a bez léků



   

Uplynulou středu 5. prosince hodinu
před polednem bylo na lince tísňového volání přijato oznámení o starším
pánovi, který upadl na zem. Přítomní
mladíci se mu snažili pomoci, ale senior nebyl schopen chůze. Strážníci
na místě zkontaktovali šestasedmdesátiletého muže. Ten uvedl, že si
zapomněl vzít léky na tlak, proto mu
není dobře. Provedenou orientační
dechovou zkouškou byla u něj naměřena hladina 0,5 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že senior nebyl
schopen se postavit na nohy, natož
se samostatně pohybovat, přivolali
strážníci lékaře záchranné služby.
Ten rozhodl o převozu dotyčného
do nemocnice na vyšetření.

Během svátků buďte
velmi obezřetní!
Vánoce už tradičně přitahují kapsáře a drobné zloděje. Plné obchody
a tržiště jsou pro ně úplný ráj. Využívají tlačenic i toho, že lidé s sebou
při nákupech dárků nosí víc peněz
a jsou také méně opatrní. S blížícím
se adventem a nastávajícími vánočními svátky se lidé více zaměřují na
nákupy dárků pod stromeček a přípravy spojené s příchodem nového
roku. Velice často všichni chvátají,
a tím zapomínají na svoji bezpečnost
a ochranu svého majetku. Nejnebezpečnější jsou místa s větší koncentrací osob, tam lidé musí mnohem víc
pozorovat okolí a hlídat si své věci.
To znamená hlavně při nákupech
v supermarketech, v dopravních prostředcích nebo na vánočních trzích.
Peněženku a doklady by lidé měli
nosit odděleně, cennosti neukládat
do batohů na zádech nebo do bočních kapes oblečení. Při nakupování
je také nebezpečné odkládat tašky
s doklady a věcmi do nákupních vozíků. Čím více se Vánoce blíží, tím
více zavládá v ulicích chaos a zmatek,
lidé jsou roztržití. Na parkovištích
pak dochází k chaotickým situacím,
proto při ukládání nakoupených věcí
do vozidla je třeba se dívat kolem
sebe. Na parkovištích se mohou pohybovat osoby, které využívají vaši
nepozornosti při překládání nákupu
z nákupního vozíku a v nestřežené
chvíli vám mohou odcizit peníze
a doklady nebo i část nákupu. Apelujeme na řidiče, aby si ze svého vozidla nedělali výkladní skříň. I pouhé
ponechání igelitové tašky s bezcenným obsahem může potenciálního
pachatele zaujmout. Nebezpečí však
číhá i na internetu. Nákup dárku přes
e-shopy je poměrně rychlou a pohodlnou alternativou, jak se vyhnout
předvánočnímu shonu. Než dojde
k nákupu, je dobré si předem prodejní místa ověřit. Od soukromých
osob je vhodnější preferovat platbu
při převzetí zboží. V období Vánoc
přichází na řadu i večírky a novoroční oslavy, kde je obvyklá i konzumace
alkoholických nápojů. V těchto případech platí doporučení nepřehánět
to s nadměrnou konzumací alkoholu
a tím předcházet zdravotním problémům nebo různým konfliktním situacím, jako jsou rvačky, výtržnictví
nebo dopravní nehody..



Kopl i do kočárku s vlastní dcerou!

Zpronevěra
na benzínce

PROSTĚJOV Během uplynulých dní měli státní policisté
i strážníci městské policie plné ruce práce, aby pořešili množství
případů spojených s násilím. Je až s podivem, kde se v tomto
adventním čase bere v lidech tolik brutality. Nejdříve hlídka
městské policie vyjížděla v sobotu 1. prosince k prostějovské
nemocnici. Na chodníku před tímto zdravotnickým zařízením
totiž došlo k potyčce mezi mužem a dvěma ženami. A chlápek
se s tím vůbec nemazal. Dokonce nakopl kočárek,
ve kterém se nalézala jeho vlastní dcera!

MICHAL KADLEC
Posléze vyšlo najevo, že ten hlavní
konflikt začal mezi mladou ženou
a jejím bývalým přítelem.
„V odpoledních hodinách se na
strážníky prostřednictvím tísňové
linky 156 obrátila žena a sdělila, že
byla napadena bývalým přítelem
před prostějovskou nemocnicí. Na
místo byla okamžitě vyslána hlídka.
Až v jedné z ordinací byla zkontaktována jednatřicetiletá oznamovatelka. Ta uvedla, že šla se svojí tříletou

dcerou k lékaři, a to
v doprovodu svojí
matky. Bývalý přítel
je sledoval až před nemocnici, kde je fyzicky
napadl. Jí dal několik
facek, matku odstrčil
tak, že spadla na zem
a zranila se. Dokonce několikrát
kopl do kočárku s vlastní dcerou.
Při útoku jim neustále nadával
a vyhrožoval,“ popsala vyhrocenou
situaci Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
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Onen rabiát ale rozhodně nebyl žádný hrdina, který by se
dokázal ze svého jednání jako
chlap zodpovídat! Po zjištění,
že žena vše nahlásila na tísňovou
linku městské policie, muž

.G\æUR]YRGWDNUR]YRG

Násilník zablokoval auto, 
dcera s ním nechtěla mluvit

PROSTĚJOV Vztahy mezi manželskými páry jsou často nevyzpytatelné, a když jsou oba navíc v rozvodovém řízení, tak rozhodně není o co
stát. Jenže jeden ze zhrzených mužů
si rozpory se ženou a také s dcerou
vyřizoval opravdu nechutně. Na
parkoviště k nemocnici tak musela
rychle vyjet hlídka prostějovských
strážníků.
„V úterý čtvrtého prosince v odpoledních hodinách bylo přijato telefonické
anonymní oznámení o napadání ženy
mužem na parkovišti v ulici Josefa
Lady u nemocnice. Dotyčný měl poškodit i vozidlo,“ informovala o prvním kontaktu s napadenou ženou Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Na místo události byla vyslaná hlídka.
„Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že se jedná o bývalé manžele, kteří nedávno prošli rozvodovým

řízením. K incidentu došlo poté, co
se čtyřiačtyřicetiletý muž snažil na zastávce MHD zkontaktovat svoji dceru.
Ta se s ním nehodlala bavit. Po příjezdu matky pak nastoupila do vozidla.
Automobil dotyčný zablokoval svým
vozem a domáhal se vysvětlení postoje své dcery od bývalé manželky. Obě
se s ním odmítly bavit a uzavřely se
uvnitř auta. To muže rozčílilo natolik,
že začal do auta kopat a bouchat,“ popsala vyhrocený incident Greplová.
„Když došlo k poškození dveří a rozbití okna, tak se muž uklidnil a vyčkal
na místě do příjezdu hlídky. Nyní je
svým jednáním podezřelý z přestupku proti majetku a občanskému soužití. Strážníci dvojici poučili o předání
celé záležitosti příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Tam je možné
uplatnit i způsobenou škodu na vozidle,“ dodala mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)





z místa incidentu odešel. „Svým
jednáním je devětadvacetiletý
muž podezřelý z přestupku
proti
občanskému
soužití.
Celá záležitost byla předána
příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Ten má možnost muži
udělit pokutu do výše dvaceti tisíc
korun,“ konstatovala Greplová.

 

>>> dokončení ze strany 3
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody a přečinu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Den po tomto odsouzeníhodném činu se na redakci Večerníku obrátil majitel ukradeného pejska. „Brali jsme ho jako člena rodiny, obzvláště vnučka
na něj byla silně citově vázána. Byl bych moc rád, kdyby nám veřejnost
pomohla k tomu, abychom pejska znovu našli. Snad se ozve svědomí také
v onom zloději, který nám Lopiho ukradl. Nabízíme odměnu pěti tisíc
korun a případné informace přijímáme na mobilním čísle 608 709 834,“
sdělil Josef Kalabis.
(mik)
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ŠÉF OLACHŮ ODSOUZEN ZA VYHROŽOVÁNÍ ADVOKÁTCE
Ladislav Lakatoš neudržel nervy na uzdě ani při líčení...

PROSTĚJOV „Je to nespravedlnost! Někomu zavoláte
a oni vás za to odsoudí!“ láteřil minulé úterý při odchodu ze soudní síně Ladislav
Lakatoš. Jaksi už zapomněl
dodat, že během telefonátu
advokátce svého syna několikrát zopakoval, že tohle už
dotyčná nerozchodí a chcípne. Právnička se následkem
toho bála o svůj život a obrátila se na policii. A tak se spustilo vyšetřování, které vedlo
k soudnímu líčení. To klíčové
sledoval Večerník naživo.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Poškozená žijící v Prostějově se
naživo se známým prostějovským
aktivistou nikdy nesetkala. I její
svědecká výpověď byla vedena pro-

střednictvím videokonferenčního
zařízení z Brna. „Loni v říjnu mi
třikrát volal někdo, kdo se představil jako Ladislav Lakatoš s tím, že
mám zastupovat jeho syna Patrika,
od něhož on má plnou moc jej hájit.
Chtěl po mně některé informace,
které jsem mu odmítla poskytnout
s tím, že ho neznám a jeho totožnost
nemohu nijak ověřit. Byla jsem však
ochotná se s ním případně sejít,“
popsala prvnotní kontakt. „Na to se
ovšem jeho slovní agresivita začala
stupňovat. Byla jsem označena za
spolupracovnici Policie ČR s tím,
že na mě bude podána stížnost na
Českou advokátní komoru. Dále
mi už hodně rozčileným a výhružným hlasem začal sprostě nadávat
s tím, že mi udělá ze života peklo,
že to nerozchodím, že chcípnu, protože si mě najde, ať jsem, kde jsem.
Po tomto telefonátu jsem se z obav
o svůj život bála vycházet z domu.
Zároveň jsem požádala o zbavení zastupování Patrika Pilara a obrátila se
na policii, aby mi byl poskytnut policejní dohled. Jako advokátka pracuji
již od roku 1996, ale s ničím podob-

ným jsem se ještě nikdy nesetkala,“
vypověděla poškozená, u níž obavy
z výhružek ve zmenšené míře přetrvávají dodnes. Svědectví poškozené
nezůstalo osamocené. „Žena byla
vyděšená a nervózní, měla strach
o sebe i o naše děti,“ vypověděl manžel poškozené.

BYLI JSME
U TOHO

Køik v soudní síni
„Slyšíte to! Tihle lidé veřejně lžou. Je
to tvrzení proti tvrzení! Podám žalobu ke správnímu soudu,“ rozkřikoval
se na soudkyni Ladislav Lakatoš,
který tak přímo na místě sám podal
pádný důkaz toho, jak s lidmi dost
často jedná.
Státní zástupce pak obžalovanému
vzhledem k jeho dosavadní beztrestnosti navrhoval trest obecně
prospěšných prací. „Pan Lakatoš je
zdráv, přitom nebylo zjištěno, že by
byl někdy zaměstnaný. Myslím, že
by tímto způsobem dostal šanci přinést alespoň něco naší společnosti,“
vyjádřil se Ivo Černík.
Soudkyně se nakonec přiklonila
k půlroční podmínce. „Výpověď poškozené potvrzená navíc jejím man-
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želem působila velmi důvěryhodně
a není důvod jí nevěřit. Pokud obžalovaný v ženě skutečně vzbudil obavy o její život, pak se dopustil trestného činu,“ vysvětlila své rozhodnutí
Ivona Otrubová.
Ladislav Lakatoš se proti rozsudku rozhodl na místě odvolat s tím,
že byl odsouzen za něco, co dle něj
není trestný čin. Lhůtu pro možnost odvolání si ponechal i státní
zástupce.

Z přečinu zpronevěry podezírají
prostějovští policisté osmačtyřicetiletou pracovnici jedné z prostějovských čerpacích stanic.
Podezřelá se tohoto skutku měla
dopouštět minimálně v období od 9. srpna do 2. září tohoto
roku. Jako obsluha čerpací stanice si měla neoprávněně přisvojovat část tržeb. Takto měla
svému zaměstnavateli způsobit
škodu vyčíslenou na bezmála
21 000 korun. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení
podezřelé hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.



   

Dcera je mu
„ukradená“
Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají koničtí policisté sedmačtyřicetiletého muže
z Prostějova. Podezřelý se tohoto
skutku měl dopouštět v období od
března 2018 do současnosti tím,
že záměrně ničím nepřispíval na
výživu své devítileté dcery. Tato
povinnost mu vyplývá obecně
z ustanovení občanského zákoníku a Okresním soudem v Prostějově mu byla stanovena na částku
2 500 korun měsíčně. Za uvedené
období tak k rukám matky společné dcery dluží celkem 22 500
korun. Ve věci je konáno zkrácené
přípravné řízení.

Vyloupil kantýnu
V době od úterního odpoledne
4. prosince do ranních hodin
následujícího dne 5. prosince se
dosud nezjištěný pachatel násilím
vloupal do provozovny kantýny
ve veřejně přístupné budově nedaleko centra města Prostějova.
Z pokladny provozovny po jejím
násilném otevření pak odcizil finanční hotovost 4 000 korun. Na
dalších 4 200 korun provozovatel
vyčíslil škody způsobené poškozením. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže.

70 tisíc z auta!
Přibližně deset minut nechal uplynulý pátek 7. prosince odpoledne
majitel bez dozoru své nákladní
vozidlo v ulici Šárka. Neznámý
pachatel toho využil, rozbil sklo
ve dveřích a vnikl do kabiny. Odsud odcizil svazek klíčů, ovladač
garážových vrat a také peněženku
s osobními doklady, platebními
kartami a hotovostí přes 70 000 korun. Celkovou škodu majitel předběžně odhadl na více jak osmdesát
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu
krádeže a trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,
za které lze dle trestního zákoníku
uložit mimo jiné trest odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník


BLAHOPØEJEME!!!

Eliška SVOBODOVÁ
4. 12. 2018 50 cm 3,40 kg
Ochoz

Michaela NOVÁKOVÁ
5. 12. 2018 48 cm 3,25 kg
Olomouc

Vivien NADYMÁČKOVÁ
2. 12. 2018 51 cm 3,65 kg
Plumlov

Patrik BOKŮVKA
4. 12. 2018 51 cm 3,60 kg
Stínava

Stela BARTELOVÁ
3. 12. 2018 47 cm 2,70 kg
Olomouc

Jan MAREK
4. 12. 2018 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Silvie HORÁKOVÁ
3. 12. 2018 51 cm 3,40 kg
Určice

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

„Počty pravidelných dárců dlouhodobě klesají. Pravidelní dárci stárnou
a nejpozději v 65 letech jsou z databáze
vyřazeni, někteří ze zdravotních důvodů i dříve. Počet prvodárců přitom
nenarůstá, spíše klesá. V celém Česku
chybí noví dobrovolní dárci krve,“ dodává MUDr. Milena Lukešová.
Dárcem se může stát každý zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kilo,
který má zdravotní pojištění v České
republice. Ženy mohou darovat krev
čtyřikrát ročně, muži pětkrát do roka.
Interval mezi odběry by měl být minimálně osm týdnů. Naopak darovat
krev nemohou chronicky nemocní
pacienti, lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, anebo v minulosti
prodělali žloutenku typu B a C. Dárce
krve by neměl být ani diabetik a neměl
by být závislý na návykové látce.

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
ŠNovou laparoskopickou věž za
1,8 milionu korun pořídila na
svůj chirurgický operační sál Nemocnice Prostějov, člen skupiny
AGEL. Díky této investici mají
zdravotníci k dispozici aktuálně
již dvě věže a mohou tak operovat laparoskopickou metodou na
dvou sálech současně.
„Investici velmi vítáme. S původní věží
jsme prováděli více než 450 laparoskopických operací ročně. Laparoskopie,
tedy operace pomocí několika vpichů, je
přitom pro pacienta podstatně šetrnější,
než při takzvané konvenční laparotomii,“
vysvětlujeMUDr.JiříŠťastný,primářoperačních sálů Nemocnice Prostějov.
Moderní miniinvazivní metody
se podílejí v některých případech

což je zákrok, při kterém se provádí resekce žaludku, čímž se zmenší
jeho objem a pacient nemůže přijímat tolik potravy.
Chirurgické oddělení Nemocnice
Prostějov disponuje více než padesátkou lůžek a péči na tomto oddělení zajišťuje čtrnáct lékařů a více
než padesát nelékařských zdravotnických pracovníků. Oddělení zajišťuje péči především o chirurgicky
nemocné, ale rovněž poskytuje
akutní péči urologickým nemocným
ve spádové oblasti bývalého okresu
Prostějov. Důkazem rozvoje pracoviště je každoroční mírný nárůst
operativy a především významné
rozšíření spektra operačních výkonů
s důrazem na moderní a miniinvazivní postupy prováděné právě laparoskopicky.

téměř na 90 procentech operací.
Například jen v Nemocnici Prostějov zdravotníci na chirurgickém
oddělení každoročně laparoskopicky odoperují přibližně 150 slepých
střev, 150 žlučníků a kolem 100
pupečních, tříselných či bráničních
kýl. Zhruba pět desítek operací připadá na bariatrickou léčbu obezity,

Foto: www.nemocniceprostejov.agel.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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„Spolupráce s Nadačním fondem Naděje je další z cest, kterou chceme přivést
do naší nemocnice nové dárce a zvýšit
povědomí veřejnosti o dárcovství krve.
V průběhu roku pořádáme akcí samozřejmě celou řadu, většinou ale v rámci
vlastní aktivity. Tentokrát půjde o naši
první spolupráci s nadací a jsme sami
zvědaví, kolik dárců k nám v předvánočním čase přivede,“ říká MUDr. Milena
Lukešová, vedoucí lékařka transfúzní
stanice Nemocnice Prostějov s tím, že
krev je nenahraditelnou tekutinou, která
zachraňuje lidské životy. V zimním období navíc stoupá potřeba krve v souvislosti s vyšším počtem úrazů spojených se
zimními sporty a zimní rekreací.
Pro prvodárce jsou přitom v rámci akce
„450 ml naděje“ připraveny drobné dárky, ale třeba i losování o let horkovzdušným balonem od společnosti Balony.eu.

  !"#

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Každé tři vteřiny v Česku potřebuje
někdo krev a každý člověk dostane
za život průměrně asi pět transfuzí.
Pravidelní dárci ale stárnou, noví
přibývají pomalu. Nové dárce krve
chce proto nyní získat Nemocnice
Prostějov, člen skupiny AGEL, pomocí kampaně „450 ml naděje“.
Kampaň s názvem „450 ml naděje“
organizuje Nadační fond Naděje
a spolu s dalšími odběrovými místy se
do ní nyní zapojuje i hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Prostějov, které na čtvrtek 13. prosince od
6:00 do 8:00 hodin vyhlásilo speciální
akci pro všechny nováčky, kteří se na
registraci i odběry mohou hlásit přímo na oddělení, nebo se rovnou dostavit k odběru.

! 73 / / 3 33 /3 Novou laparoskopickou věž koupila
 3 /1 89:;  1. < na centrální operační sály Nemocnice Prostějov

Z NEMOCNICE ...

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!

Viktorie BUREŠOVÁ
4. 12. 2018 51 cm 3,50 kg
Smržice

Natálie FRÝBORTOVÁ
2. 12. 2018 49 cm 3,05 kg
Bedihošť

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

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

ovšem šel do zastupitelstva s tím, že jako
lidovci sice nebudeme ve vedení města,
ale budeme táhnout všichni za jeden provaz ve prospěch tohoto města. Jestliže má
být ale v Radničních listech prezentována
koalice vepředu, a my z opozice odděleně
vzadu, tak mě to hrozně uráží, jsem proti
tomu a žádám nápravu,“ pronesl hodně
zvýšeným hlasem Petr Kousal.
Proč se příspěvek lidovkyně Zuzany
Bartošové objevil až na zadní straně
Radničních listů, se snažila Petru Kousalovi vysvětlit mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová, která je zodpovědná za tvorbu magistrátního periodika. „Rozdělení článků v Radničních
listech není určitě podle koalice či opozice. Vepředu jsou vždy jen výstupy, které
projednaly orgány magistrátu a věcné
záležitosti, jež už prošly nějakým schvalovacím procesem a mají pro občany
informativní význam. Až po dalších rubrikách, kterými jsou například kultura či
sport, přichází na řadu příspěvky, které

nám posílají zastupitelé. A je jedno, jestli jde o koaliční či opoziční zastupitele,“
uvedla Jana Gáborová.
Do diskuse se pak zapojil i první muž Prostějova. „Trošku mě, pane kolego, mrzí, že
tady říkáte, že vás to uráží a berete to jako
nějaké rozdělení na koalici a opozici. Toto
zcela jistě odmítám! Věcné zprávy, které
informují občany Prostějova, musí být
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přece na předních stránkách tohoto periodika. A musí být odděleny od názorových článků typu myslím si či domnívám
se. Já to vidím jako naprosto logické. A názorové články může do Radničních listů
psát kdokoliv ze zastupitelů z řad koalice
nebo opozice. Já to nerad rozděluji na dva
tábory, ale je opravdu jedno, čí příspěvek
se v tomto periodiku objeví. Vy sám jste,
pane zastupiteli, říkal, že za minulého režimu jste četl noviny od zadní stránky. Já
jsem to dělal taky tak! A víte sám, že to neznamenalo a neznamená, že by sport byl
nějak opomíjen. Právě naopak,“ snažil se
Petra Kousala uchlácholit primátor František Jura (ANO 2011).
Jestli tato slova padla na úrodnou půdu?
Těžko říct. Petr Kousal se netvářil příliš
uspokojeně... „Spoustu věcí chápu, ale
i tak to vypadá, že to v Radničních listech
rozdělujete na koalici a opozici. A to já nechci. Já chci, aby všech pětatřicet zastupitelů táhlo za jeden provaz,“ podotkl znovu
lidovecký zastupitel.

PROSTĚJOV Hodně humorné, to
tedy opravdu. Minulé úterý mělo
v obřadní síni prostějovské radnice
dojít k naprosté formalitě. Zastupitelé schvalovali nové jméno čerstvě
budované ulice v Čechovicích. Na
základě schválení předchozí radou
města padla volba na název Hrušňová. Primátor František Jura (ANO
2011) však nakonec tento bod jednání zastupitelstva navrhl odložit...
Už začátkem října byly s novým pojmenováním čechovické ulice problémy.
Tehdejší radní v čele s primátorkou Raškovou už málem hlasovali o názvu Hrušková. „Byli jsme ale upozorněni češtináři, že je to nespisovný název, správně
je podle nich Hrušňová. Takže novou

ulici nazveme takto,“ uvedla tehdy dnes
už bývalá primátorka Alena Rašková
(ČSSD). Potvr
zení tohoto názvu mělo být minulé úterý pro zastupitele už skutečnou formalitou, jenže ke hlasování nakonec vůbec
nedošlo. „Máme zde takový problém.
Investor, který v této ulici staví nejvíce
domů, si název Hrušňová nepřeje. Navrhuje jiný název, a ten zní Meruňková.
A já v tuto chvíli doporučuji odložit
tento materiál. Ať se tamní lidé domluví
a my jejich návrh na pojmenování nové
ulice následně schválíme,“ navrhl současný primátor František Jura.
A stalo se, drtivá většina zastupitelů mu
dala za pravdu a odklad podpořila svými
hlasy.
(mik)
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Zastupitelé „stopli“ název nové ulice v Čechovicích

Místo Hrušňové chtějí Meruňkovou

„Vždycky za komunistů jsem všechny
noviny četl odzadu, tedy od sportovních
stránek. Bylo to fajn, bylo to nejzajímavější. Poslední vydání Radničních listů jsem
ale neotočil od zadní strany, ale četl jsem
ho naopak od prvních stránek. A nemile
mě překvapilo, že článek mé kolegyně
se objevil až na úplně poslední straně
Radničních listů. Důrazně proti tomu
protestuji, abychom měli naše příspěvky až úplně vzadu. Dozvěděl jsem se, že
jde o rozdělení koalice a opozice. Já jsem

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Vážnou, i když nakonec i úsměvnou vsuvku mělo jednání
zastupitelstva města během minulého
úterý. Opoziční zastupitel Petr Kousal
(KDU-ČSL) se rozčiloval, že textový
příspěvek jeho stranické kolegyně
Zuzany Bartošové do Radničních listů
byl otištěn až na poslední straně tohoto periodika prostějovského magistrátu. A svoji zlobu dal najevo veřejně...

Na úvod přednesl konečný návrh
rozpočtu pro příští rok pochopitelně
primátor František Jura (ANO 2011).
„Probíhala řada jednání k tomuto rozpočtu, na stole bylo hned několik jeho
variant. Finanční výbor jej také projednal a schválil hom, tudíž nyní za celou
radu města předkládáme i doporučujeme ke schválení konečnou verzi rozpočtu,“ řekl na úvod přítomným zastupitelům první muž radnice. Poté si vzal
slovo zhruba na dvacet minut vedoucí
finančního odboru prostějovského
magistrátu Radim Carda, který zastupitele seznámil s jednotlivými položkami nového rozpočtu a také s celkovými

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

výdaji i příjmy. „Takřka čtvrtina výdajů
rozpočtu města v příštím roce bude
směřovat na investice a opravy majetku.
Plán hospodaření počítá s výdaji ve výši
1,027 miliardy korun. Většinu z nich
kryjí příjmy města přesahující jednu
miliardu, na část investic a oprav město
využije své rezervy z předcházejících
let. Nová Rada města Prostějova navrhla, aby takřka 245 milionů korun
směřovalo do oblasti investic a oprav
majetku. Investice si vyžádají přes 176
milionů, opravy pak dalších 68,5 milionů,“ vyjímá Večerník to nejdůležitější
z prezentace nového rozpočtu, kterou
zastupitelům přednesl Radim Carda.
„Nechceme jej takzvaně projíst. Kromě
provozních výdajů proto hodláme především zhodnocovat majetek Prostějova a zvelebovat veřejná prostranství ve
městě,“ doplnil jej primátor Jura.
Ten ještě předtím, než dal slovo opozičním zastupitelům, aby se k návrhu
vyjádřili, přednesl svůj vlastní návrh na
doplnění nejdůležitějšího dokumen-

PROSTĚJOV Tak tohle tady už dlouho nebylo! V novodobé historii po sametové revoluci v roce 1989 se tak stalo teprve podruhé, kdy prostějovští zastupitelé schválili rozpočet města na
následující rok všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva.
V úterý 4. prosince při zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova věnovaném nejvíce právě schvalovacímu procesu
rozpočtu města na rok 2019 se navíc o jednotlivých položkách
diskutovalo jen poměrně krátce. Zato výstižně a konstruktivně,
což v uplynulém volebním období nebývalo zvykem. Hospodařit
bude magistrát tentokrát ve schodkovém režimu, celkově bude
tozpořet v mínusu o sedmatřicet milionů korun.

tu města pro rok 2019. „Doporučuji
zařazení dalších šestnácti investičních
akcí a oprav stavební povahy v celkové
částce 11,26 milionu korun. Jedná se
o investiční akce, kterých je celkem šest
a dále deset akcí zacílených na opravy
i údržbu stavební povahy, které se dotknou mateřských a základních škol,“
pronesl František Jura.
Rozpočet města Prostějova pro rok
2019, včetně pozměňovacího návrhu primátora, byl nakonec po zhruba
dvouhodinové rozpravě schválen. Hlasovalo pro něj všech třiatřicet zastupitelů, kteří seděli v obřadní síni prostějovské radnice. Svůj hlas nepřidali pouze
nepřítomní Aleš Matyášek (Na rovinu) a Hana Naiclerová (Změna pro
Prostějov). „Pokud si dobře pamatuji,
tak je to skutečně teprve podruhé od
roku 1989, kdy byl rozpočet schválen

naprosto jednomyslně. Možná vám to
neřeknu přesně, ale poprvé se nám to
stalo v roce 2006, jindy už to tak stoprocentní nebylo,“ svěřil se Večerníku
bývalý primátor Prostějova Miroslav
Pišťák (ČSSD). A měl pravdu. V ostatních případech se vždy objevily hlasy
vyjadřující nesouhlas. „Jsem velmi
rád, že pro nejdůležitější dokument
samosprávy hlasovali členové koalice
i opozice. Předcházela tomu řada mých
schůzek s předsedy všech zastupitelských klubů, nakonec jsme nad plánem
hospodaření našli společnou řeč a já si
toho moc vážím. Děkuji také bývalé
radě města, rozpočtovému výboru,
zaměstnancům magistrátu a dalším
lidem, kteří se na přípravě dokumentu
podíleli. Odvedli kus dobré práce, na
kterou chceme navázat,“ přidal současný primátor města Prostějova.
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lionů. Plán hospodaření dále zahrnuje investice a opravy v mateřských a základních
školách zřizovaných městem, peníze do
veřejných sportovišť a finance pro zlepšení
zázemí sborů dobrovolných hasičů. Nové
vedení města Prostějova dává od začátku najevo, že mu v důležitých tématech
půjde o dobrou komunikaci s opozičními kluby v zastupitelstvu.

2x foto: Michal Kadlec

* „Dáme si deset minut přestávku,
mám zprávy od mnoha kolegů zastupitelů, že je jim tady horko!“
Primátor František Jura (ANO
2011) možná při poruše klimatizace
správně postřehl, že řada komunálních politiků je zapocena a je potřeba se provětrat.
* „Žádám o dodržování doby přestávky! Využijte ji k hygieně a my,
co máme ten zlozvyk, ke kouření!“
Podruhé prostějovský primátor tentokrát k poloprázdnému sálu obřadní síně v době, kdy už dávno bylo po
přestávce.
* „Stihl jsem zaběhnout do kanceláře ve Školní a zpět na radnici za
čtrnáct minut!“
Zadýchaný vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček musel
rychle doběhnout pro písemné materiály, a prokázal podle svých slov
výbornou fyzickou kondici...
* „Čtrnáct minut je moc, pane Zajíčku, budete muset trénovat! Anebo budeme muset zavést pro úředníky nějaké sportovní hry!“
Primátor František Jura byl ovšem
na výkon šéfa odboru jiného názoru.
* „Zdravím z nejvzdálenějšího
místa v obřadní síni! Musím si tak
vyměnit brýle z blízka na dálku,
abych na vás, pane primátore, viděl. Na mém původním lepším místě sedí Boženka Sekaninová. Já jí to
ale přeju, je to krásná žena!“
Zastupitel Petr Kousal (KDU-ČSL)
se jen těžce smiřoval s tím, že sedí
o jednu řadu dál než v minulém volebním období.
* „Já se, pane kolego, budu snažit
váš problém řešit, seženu vám alespoň nějaký měkký polštářek!“
Primátor by snahu pomoci Petru
Kousalovi tedy rozhodně měl...
* „Možná zasekneme sekeru do fondu rezerv, ale snad v něm do konce
roku zůstane dost peněz!“
Václav Šmíd (KSČM) si pochvaloval velké množství nových investic
v roce 2019, ale finanční zdroje by
podle něj nemusely být bezedné.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Úterní jednání
prostějovských zastupitelů věnované především schvalování rozpočtu města pro příští rok se ani
tentokrát neobešlo bez vtipných
hlášek komunálních politiků.
Nebylo jich sice tolik jako při
delších zasedáních v průběhu
roku, nicméně Večerník pár
nejlepších perliček zachytil.

PERLIÈKY
  

rekonstrukce Národního domu
výstavba dopravního terminálu na Floriánském náměstí
dokončení rekonstrukce Plumlovské ulice
rekonstrukce domu v Knihařské ulici
dokončení rekonstrukce sídliště Šárka
dokončení průtahu Žešova
rekonstrukce silnic a chodníků - B. Šmerala
rekonstrukce bazénu a střechy ZŠ Dr. Horáka
přístavba hasičské zbrojnice ve Vrahovicích
Poznámka: částky jsou uváděny v milionech korun

NEJVÌTŠÍ INVESTICE V ROCE 2019

Velkou položkou rozpočtu v roce 2019 se
stanou opravy a investice do Národního
domu. Dílo architekta Jana Kotěry si vyžádá takřka 63 milionů korun. Návrh rozpočtu počítá také s dokončením rekonstrukce
Plumlovské ulice za 32 milionů korun,
pokračováním regenerace sídliště Šárka za
13,6 milionu a výstavbou dopravního terminálu na Floriánském náměstí za 34 mi-
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„Po listopadu 1989 je to teprve podruhé v historii,“ zavzpomínal exprimátor Pišťák

ROZPOČET MĚSTA SCHVÁLEN JEDNOMYSLNĚ
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Pravidelně je zveřejňuje také Večerník.
Nejsou to však jediné způsoby,
kterým jsou občané upozorňováni
na strojní čištění daných lokalit.
„Strážníci s megafonem několik dní
předem objíždějí ulice, ve kterých
se bude čistit, a upozorňují občany
na tuto skutečnost. Zároveň jsou
na vchodových dveřích větších
domů vylepovány plakátky. Občany
upozorňujeme i na fakt, aby svá vozidla nestavěli na ulici ihned po strojním vyčištění. Zaměstnanci firmy
FCC Prostějov pak totiž nemohou
vozovku řádně dočistit! Zákaz stání
v zóně je platný po celý časový úsek
uvedený na dodatkové tabulce,
pokud nejsou značky odstraněny
dříve,“ zdůrazňuje Jan Nagy s tím,
že pokud řidiči uvedenou dopravní
značku nerespektují nebo své vozidlo
v daný den nepřeparkují, musí počítat
s postihem. „Strážníci mohou v tomto
případě udělit blokovou pokutu do
výše dvou tisíc korun. U správního
orgánu je pak pokuta do dvou a půl tisíce, ale navíc musí přestupce zaplatit
správní poplatek,“ prozradil velitel
Městské policie Prostějov.
V letošním roce ale kupodivu došlo až
k dvojnásobnému poklesu spáchaných
přestupků při blokových čištěních ulic
v Prostějově. To Večerník samozřejmě
zaujalo na první pohled. „Je to tak, letos
jsme zaznamenali jen 665 přestupků
tohoto druhu. Bohužel to ale není
tím, že řidiči by byli disciplinovanější
než v předešlých letech. Je to tím,
že společnost FCC zvětšila zóny
úklidu a tím se zmenšil počet blokových čištění. Tím pádem dochází
i k menšímu počtu přestupků,“ objasnila Tereza Greplová.

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (red) – Hned v prvních
měsících roku 2019 se Rada města
Prostějova bude zabývat novými
pravidly pro jednání komisí rady,
výborů zastupitelstva a osadních výborů. Změny dozná i Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova. „Nové
jednací řády, které připravujeme, by
měly být do určité míry jednotné.
Samozřejmě v detailech se budou
pravidla lišit zejména s ohledem na
skutečnost, zda jde o orgán zřizovaný
zákonem, nebo o orgán poradní. Dílčí úpravy předpokládám i v Jednacím
řádu Zastupitelstva města Prostějova,“ nastínil primátor města Prostějova František Jura (ANO 2011).

  
"#

Prostějov (mik) – Šikovná to firma!
Kompletní uzavírka Plumlovské ulice
mezi velkým rondelem u čerpací stanice OMV a křižovatkou u nákupního centra Haná měla trvat celý týden.
Neuvěřitelný fofr při frézování staré
vozovky a pokládání nového asfaltového koberce zapříčinil to, že stavbaři
ukončili veškeré práce s rapidním
předstihem! „Uvedená část vozovky
v Plumlovské ulici měla být uzavřena až do neděle devátého prosince.
Zásluhou rychlého sledu všech prací
ovšem firma vše zdárně dokončila už
ve čtvrtek šestého prosince, tudíž už
od následujícího dne byla Plumlovská opět zcela průjezdná v obou směrech. Rovněž autobusová doprava se
tak vrátila do svých obvyklých tras,“
prozradil koncem uplynulého týdne
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
Jak je již z pravidelných zpravodajství
Večerníku známo, druhá etapa rekonstrukce Plumlovské ulice je v plánu na jaře příštího roku a dotkne se
zbývajícího úseku od nákupního centra Haná až po křižovatku u hudební
školy v centru města.

 
s 

Prostějov (mik) - Přesně po týdnu
se prostějovští zastupitelé opět sejdou v obřadní síni radnice k dalšímu
jednání tohoto vrcholného orgánu
města. Po schválení rozpočtu minulé
úterý je 11. prosince čeká vůbec poslední sešlost komunálních politiků
v tomto roce. Na programu jednání
je celkem čtrnáct bodů, k těm zásadnějším budu zcela jistě patřit diskuse
o fungování spolku Prostějov olympijský a také o problematice výstavby Galerie Prostějov společností
Manthellan. Zastupitelé budou zítra
rovněž schvalovat některé majetkoprávní záležitosti, především prodeje
či směny pozemků.
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„Není to ale o tom, že by řidiči byli disciplinovanější...,“
přiznává mluvčí prostějovských strážníků Tereza Greplová
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mínech. Ti, kteří mají zájem vědět
s časovým předstihem, kdy a kde bude
strojní čištění probíhat, najdou bližší
informace na internetových stránkách
města,“
připomíná
Greplová.
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Zdroj: Městská policie Prostějov
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vat právě na to, že o úklidu lokality
nevěděli předem, když už přehlédli
dopravní značky... „Blokové čištění
komunikací se provádí podle daného
harmonogramu v určených ter-
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takový problém, od roku 2015 však
už toto opatření využívat nemůžeme,“
zkonstatoval při tomto tématu šéf
prostějovských strážníků. „Jestliže by
se odtahování vozidel mohlo využívat
i nadále, působilo by to možná
více preventivně na všechny řidiče.
I jako odstrašující případ. Poplatky
za odtažení jsou totiž velice vysoké.
Možná by si pak nesvědomití řidiči
rozmysleli, zda svá auta nechávat
v zónách blokového čištění, či nikoliv... Pravdou ale je, že spousta řidičů
při řešení těchto přestupků namítá,
že dopravní značky označující zóny
úklidu jsou nedostatečné nebo jsou
instalovány velice nepřehledně. Tak
to ale není, zóny blokového čištění
jsou instalovány správně a vždy
s dostatečným předstihem,“ přidává
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Lidé, se kterými strážníci během
blokových čištění řeší dopravní
přestupky, se často snaží vymlou-

ci svoji rezignaci shodně vysvětlili
svojí značnou pracovní vytížeností
v Poslanecké sněmovně. V úterý 4.
prosince tak složili slavnostní slib
zastupitele jejich nástupci. Poslance
nahradí v lavicích prostějovského
zastupitelstva Vojtěch Burda (ANO
2011) a Martin Křupka (SPD - Tomio Okamura).
Zastupitelstvo statutárního města
Prostějova tak nyní čítá opět pětatřicet
členů a je tedy opět kompletní. (mik)

PROSTĚJOV Po městě se nám rozmáhá takový nešvar, řekla by paní
profesorka z legendárních Pelíšků.
Nicméně případy nabouraných
zaparkovaných vozidel a následný
újezd viníků nehody, to už taková
sranda není. A těchto případů v Prostějově přibývá. Ten další z nich řeší
policisté ve Švýcarské ulici.
„V dosud přesně nezjištěné době v noci z pátku na
sobotu prvního prosince
došlo ve Švýcarské ulici
k dopravní nehodě zatím
neznámého automobilu.
Tím dosud neztotožněný
řidič z nezjištěných příčin
poškodil zaparkovaný osobní automobil značky Audi.
Promáčknutím a poškrábáním levého boku a levého zadního
kola majiteli vozidla vznikla škoda
předběžně vyčíslená na sto tisíc korun. Při ohledání místa dopravní nehody policisté zjistili, že řidič Audi

zaparkoval v místě, kde je to obecnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

Zatímco policisté po neznámém
viníkovi nehody pátrají, špatně
parkující šofér vyfasoval pokutu.
„Tento přestupek s řidičem na místě
vyřešili policisté uložením pokuty. Po
totožnosti druhého účastníka dopravní nehody i jeho vozidle policisté pátrají,“ potvrdil Kořínek.
(mik)
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Nabourané auto ale stálo v zákazu...

PROSTĚJOV K neštěstí v ulici E.
Valenty došlo předminulý pátek.
Řidička osobního auta tam po školní výuce srazila desetiletého chlapce. Ten podle policistů nečekaně
vyběhl zpoza autobusu přímo před
projíždějící BMW. Řidička podle
všeho neměla nárok včas zareagovat a chlapci se vyhnout. Zraněný
hošík byl převezen do nemocnice.
„V pátek třicátého listopadu před
třináctou hodinou došlo u zastávky
městské hromadné dopravy v ulici E.
Valenty k dopravní nehodě osobního
automobilu s chodcem. Podle dosavadního šetření měl desetiletý chlapec
přebíhat komunikaci přímo před auto-

busem. V tom okamžiku však místem
projížděla devětačtyřicetiletá řidička
s vozidlem BMW. Střetu s chodcem
se jí již nepodařilo zabránit. Chlapec
při střetu utrpěl zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice,“ sdělil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě
na majetku nedošlo. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)
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Školák vyběhl zpoza
autobusu, řidička
nezareagovala...

Škoda za 100 tisíc, 7 . ???   
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PROSTĚJOV Úvod úterního jednání zastupitelstva, v němž hlavní
úlohu hrálo schvalování rozpočtu
Prostějova na rok 2019, byl ryze
slavnostní. Slib zastupitele složili
dva noví členové tohoto nejvyššího orgánu města.
Jak Večerník informoval již s předstihem, na mandáty zastupitelů rezignovali již dříve Jaroslav Faltýnek
(ANO 2011) a Radim Fiala (SPD
- Tomio Okamura). Oba poslan-

Dva noví zastupitelé SLOŽILI SLIB

Každoročně probíhá v ulicích města
strojní čištění pozemních komunikací,
čímž dochází ke zkvalitnění vozovek.
Motorové automobily ponechané
v zóně blokového čištění však tomuto úkonu často brání. „Příčinou je
především skutečnost, že si řidič údajně
nevšimne dopravního značení, které
je v dané lokalitě umístěno sedm dní
dopředu. Dalším důvodem je, že notná
část nezná význam dopravní značky
IZ 8a ´Zóna s dopravním omezením´,
kterou ruší pouze značka IZ 8b ´Konec
zóny s dopravním omezením´. Zónu
s dopravním omezením IZ 8a neruší
křižovatka, jak se mnoho řidičů dom-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

nívá. Je zřejmé, že nerespektováním
tohoto značení je značně obtížné dané
ulice vyčistit,“ uvádí Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov.
Od roku 2012 docházelo v Prostějově
každoročně v průměru k 1 200 dopravním přestupkům, při nichž řidiči
nerespektovali vymezenou zónu blokového čištění a strážníci je řešili za
prohřešky proti zákazu parkování.
„Stávaly se případy, kdy jsme během
jediného dne, například v okolí
Tylovy ulice, řešili až tři desítky
přestupků! Byl to nepěkný pohled
na řadu zaparkovaných aut ve chvíli, kdy se na tato místa chystaly
pracovní čety technických služeb...
Pokud se nám okamžitě nepovedlo
kontaktovat majitele auta a vyzvat
ho, aby si urychleně přeparkoval,
tak vozidla bohužel zůstala i nadále
na ulici a tím pádem místo pod ním
i okolo něj nemohlo být uklizeno
a vyčištěno. Dokud jsme ještě mohli
využívat odtahy, tak to nebyl zas až

PROSTĚJOV Je to opakované trápení. Během blokového čištění ulic města zajišťovaného každoročně od dubna do konce
října společností FCC Prostějov se vždy najdou stovky naprosto
nezodpovědných řidičů, kteří absolutně nerespektují dopravní
značky vymezující prostor a nechávají v něm svá auta i tak odstavená. V těchto případech pak nastupují na scénu strážníci městské policie a událost řeší jako přestupky, přičemž za prohřešky
hrozí maximálně dvoutisícová sankce. Do roku 2015 přitom bylo
možné auto odtáhnout a lidé tak mohli i s pokutou dohromady
zaplatit až pět tisíc korun. Jenže právě nejbolavější sankce zmizela, odtahy byly zrušeny...

PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ O POLOVINU MÉNĚ
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věřil bych jí ani slovo! Jako mnohem
pravděpodobnější mi přijde to, že žena
muži pizzu vyrazila z rukou prostě proto, že se s ní nechtěl rozdělit! A pokud
padly nějaké sexuální narážky, pak spíše z její strany. Nebo si snad dokážete
představit dvaačtyřicetiletou ženu, která by dokázala odolat muži s čerstvou
a voňavou pizzou?
Jak praví titul jedné úspěšné divadelní
hry: Láska je láska, ale řízek je řízek!
Volit totiž mezi sexem a jídlem je sice
pekelně těžké, nicméně zejména u žen

se chuť na milování pravidelně dostavuje až s příjemně naplněným žaludkem. Snad právě proto pro ně bývají
obzvláště atraktivní muži, u nichž se dá
předpokládat, že jim tento požitek dokáží zajistit co možná nejčastěji.
Pokud vám tedy žena řekne, že krásně
voníte, nemusí to být díky tomu, že
jsou z vás cítit bergamot, černá levandule, máta a kdo ví jaké další tajuplné
ingredience přidávané do pánských
parfémů.
Ne, někdy stačí, když voníte po pizze..

P

P

rosinec 1968 sčítal ztráty v hospodářství, které vznikly po
srpnové okupaci vojsky Varšavské
smlouvy, bylo konstatováno, že žádný z prostějovských závodů nesplnil
plán. V prosinci 1978 byla dokončena
přestavba hospody v Držovicích na
Hotel Romže včetně restaurace. Zemřeli Karel Hejdušek, učitel a sbormistr Orlice a Vlastimily, a Alfons
Jindra, hudební skladatel v oboru populární hudba. Oficiální představitelé
místní kultury zcela ignorovali knihu
vydanou nakladatelstvím Čs. spisovatel pod názvem „Odskok z Oxfordu“, kterou napsala Herma Svozilová
Johnová. V knize jsou popsána okupační léta v Prostějově.
rosinec 1988 se nesl ve znamení obnovených revolučních
nálad, dokonce se v Prostějově opět
objevily myšlenky představitelů
Charty 77, docházelo k otevřeným
vystoupením. To ovšem nezajímalo tehdejší rodičky, jelikož byla
zcela uzavřena porodnice v Plumlovské, a to z důvodu generální rekonstrukce, takže děti přicházely
na svět v jiných nemocnicích.
rosinec 2008 byl nejstudenějším v celém roce. Průměrná

P

teplota dosáhla pouze 2,27 °C. Začaly první dražby pozemků u nové
nemocnice, které město připravilo
pro výstavbu rodinných domů. První aukce se uskutečnila 3. prosince
2008 a vyvolávací cena činila 1 300
Kč za metr čtvereční. Městský úřad
v Prostějově ve spolupráci se společností .A.S.A. TS Prostějov otestoval
regulátor veřejného osvětlení za
účelem posouzení možnosti snížení spotřeby elektrické energie při
osvětlení města.
Co bude letos? Snad jen klid a mír.
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a Krále. Další architekti Liebscher
a Kumpošt pracovali na plánu nové
zástavby města, jelikož v roce 1948
bylo postaveno jen dvacet domů.
Byly dokončeny sjednocovací procesy v organizaci Sokol a také politické prověrky v této tělocvičné jednotě. Župní systém byl změněn na
okresní a krajský. Celkem osmatřicet členů bylo zbaveno funkcí na
různých stupních, jedenatřicet
bylo vyloučeno, jeden člen dočasně a pětačtyřicet členů dostalo
důtky. Všem postiženým pak byl
zakázán vstup do sokoloven.
rosinec 1958 potěšil prostějovské seniory, byl pro ně oficiálně založen klub důchodců, který měl
dvě vybavené místnosti. Byla dokončena stavba podniku Stavební stroje
v Dolní ulici. Od Olomouce byl do
města přiveden tlakový plynovod.
MNV založil pamětní knihu, kde
byla zaznamenána významná životní
jubilea občanů města, také pak jejich
stříbrné, zlaté a diamantové svatby.
Smutnou událostí bylo odsouzení
člena prostějovského řádu Milosrdných bratří Františka Klevety, který údajně utýral chovance
v nemocnici, a to na tři roky.

Oni nestojí o pomoc!
Docela jsem se podivil nad názory bezdomovců, kteří nelegálně přespávají
v nebezpečné ruině za místním nádražím. To, že se ten polorozpadlý barák bude
bourat a místo něj se postaví něco užitečného, je jen dobře. Co však nechápu, že
tito bezdomovci požadují po městu nějaké jiné řešení, nebo dokonce náhradní
bydlení. Netvrdím, že se těmto lidem nemá pomoci, ale copak v Prostějově nefunguje azylový dům? V něm tito lidé mohou přespávat skoro zadarmo a přes den
si hledat práci. Jenže já vidím největší problém v tom, že právě tito lidé nemají vůbec snahu bydlet v nějakém azyláku, takovou pomoc nechtějí. Mají rádi svobodu
a tak si podle mě najdou jiný opuštěný barák, ve kterém budou opět protizákonně
pobývat.
Marek Opletal, Prostějov
Peklo u benzínky
Jestli se naší městské policii skutečně podaří rozšířit své řady o dva nové strážníky, tak prosím jejich velitele, aby alespoň jednoho posílal pravidelně
ve večerních i nočních hodinách k čerpací stanici v Plumlovské ulici! Co se tam děje, je totiž na pováženou. Nedávno mi pozdě večer došly u televize
cigarety, takže jsem se sebral a šel si pro ně právě na tuto benzínku. U ní jsem však spatřil skupinky opilé či zdrogované omladiny, dva mladí hošíci se
dokonce prali jako koně, a to vše provázely křik a sprostá slova. Takže, páni strážníci, dohlížejte tam na pořádek, prosím!
Jiří Sequens, Prostějov

Deset let stejné
Máme na náměstí nádherný vánoční strom, hodně se mi líbí. Přestože jsem
při slavnostním rozsvícení kolem sebe slyšela i kritické hlasy, například že
douglaska je malá, já jsem opačného názoru. K čemu mám ovšem připomínku, je vánoční osvětlení v ulicích Prostějova. Když se rozsvítí, je alespoň
poznat, že jsou Vánoce a ulice nějak tímto svátkem žijí, to bezesporu. Jenže
toto osvětlení umístěné na sloupech veřejného osvětlení je stále stejné, minimálně už deset let neprošlo žádnou inovací. A jak jsem si na několika místech
všimla, kolikrát i hodně žároviček v celém systému nesvítí. Chtělo by to něco
nového. Když jsme tak bohaté město, tak by přece tato investice nemusela až
tak zahýbat s rozpočtem.
Veronika Kolářová,Prostějov

Buïme rádi za tu silnici
Pracuji jako profesionální řidič, takže samozřejmě velice často sleduji dopravní situaci v Prostějově. Musím říct, že uzavírka zatím jen krátkého úseku Plumlovské ulice skutečně nepřinesla žádné komplikace, jak si původně snad někdo mohl myslet. Podle mého názoru to bylo ale jen díky fungující severní obslužné komunikaci, která byla páteřní objízdnou trasou. A moc dobře si vzpomínám na dobu zhruba před deseti lety, kdy mnozí obyvatelé Prostějova budování
této silnice odmítali a protestovali proti ní. Nejen teď bylo vidět, jak je pro město tato komunikace důležitá.
Petr Nadymáček, Prostějov

P

P

rosinec 1918 byl v našem městě velmi bouřlivý, zrušeny byly
dočasné národní výbory, jako byl
třeba ten okresní, který sídlil na radnici a pak v budově dnešní Střední
školy designu a módy na Vápenici.
To se stalo ke 12. prosinci. Bylo vytvořeno městské zastupitelstvo v čele
s Ondřejem Přikrylem, jehož prvním
úkolem bylo provést administrativní
sloučení města a židovské obce, což
se podařilo k 1. lednu 1920. Ještě
divočejší sérii událostí vyvolala
návštěva předního představitele
českého bolševismu Aloise Muny,
který proklamoval veřejně, že by
bylo dobré, aby Československo
následovalo bolševické Rusko.
Byl zatčen, ale následně osvobozen dělníky. Ti jej odvedli do Dělnického domu a tam přednášel své
levicové názory. Situace ve městě byla
velmi napjatá, jelikož radikální názory přiživovali i tři profesoři místního
gymnázia, a sice Kamenář, Tuček
a Dokoupil, ač sami byli členy stran
y sociálně-demokratické.
rosinec 1948 přinesl dostavbu
okresní nemocenské pojišťovny, později polikliniky v Trávnické
ulici, a to od architektů Turečka

A máme to tady. Rok utekl jako voda, ti šílenější běhají po obchodech a snaží se tímto
způsobem vybudovat vánoční atmosféru, ti klidnější postávají u stánků na náměstí a pilně
tuto atmosféru nasávají v podobě svařáku či punče, což zakusují klobásami, bramboráky
a jinými dostupnými pochutinami. Každému co jeho jest, ale není špatné se podívat, jak
vánoční čas probíhal v našem městě kdysi dávno. A tak pojďme letos naposled zalistovat
kronikami a nasát dobovou atmosféru.

aneb   3  /4   1 ???

že toto pořadí by zvolila většina mužů
a všechny ženy.
Proč to píšu? Ve Večerníku jsme zveřejnili zprávu o tom, jak měl muž na
ubytovně napadnout ženu, která mu
u výtahu vykopla z ruky pizzu, již si nesl
k večeři. Naprosto chápu, že jej to rozčílilo. Na svoji obhajobu dvaačtyřicetiletá žena strážníkům uvedla, že se měla
stát cílem mužových nemravných
návrhů.
Sice jsem u celého incidentu nebyl,
ale přesto musím napsat jediné: ne-

PROSINCOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

Sex, nebo jídlo? Postavit člověka před
tuto volbu je jako nechat Sophii vybírat
mezi jejími dvěma dětmi. Všichni chceme obojí a obvykle řešíme pouze pořadí. Stačí si představit, že bychom vešli
do restaurace, kde se svlékají atraktivní
dívky či muži a zároveň by tam voněla
lahodná jídla. V takové situaci by při
naší volbě prvotně rozhodovaly míra
a palčivost hladu. Pokud bychom byli
skutečně vyhládlí, většina z nás by se
nejprve dobře najedla a teprve pak řešila prostopášnosti. Jsem přesvědčen,
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Ahoj všichni,
netušil jsem, že to budu muset udělat,
ale musím se ještě vrátit k letošním
oslavám 17. listopadu. V roce 1989
jsem byl studentem, stávkoval jsem na
filozofické fakultě, byl i na demonstracích v Praze a věřil stejně jako všichni
v nějaké ideály.
Již tehdy jsem však pozoroval, že to
společné semknutí nepotrvá věčně,
a pamatuji si, že po týdnu stávkování
řady rebelů prořídly a mnoho mých
kolegů zůstalo doma, mnoho dalších si
vesele odjelo lyžovat na hory a na celý
proces demokratizace se lidově řečeno
vykašlalo. Po dnech revolučních nastaly ty dny běžné, vše nové se učilo za
pochodu, ale stále tady byla víra v budoucnost.
Teď udělám střih a vrátím se k letošnímu 17. listopadu. Myslím, že oslavy
v našem městě proběhly důstojně
a kdo chtěl, svátek si připomněl. Oceňuji kulturu všech politických subjektů,
že i když na sebe dokážou na zastupitelstvu doslova štěkat, tak v době
nějakých svátků zachovají důstojnost,
a byť třeba odděleně si významná výročí připomenou. To, co se dělo letos
v Praze, byl totiž absolutně nehorázný
příklad toho, kam nemá dospět proces
demokratizace a demokracie vůbec.
Ta Praha, která nám byla v roce 1989
vzorem a kam jsme jeli čerpat energii
pro další boj s režimem, tak tato Praha
mne letos absolutně zhnusila. Mohu
mít jakýkoliv názor, mohu někoho
hrubě nenávidět, ale pokud házím něčí
květiny do koše, pak jsem prachsprostý
dobytek a nepatřím do demokratické
společnosti. Nemohu se pak divit, že
jsem nazván lůzou a spodinou.
To, co nám předvedli rádobydemokraté, nepatří do tradic Masarykovy republiky, jejíž výročí jsme si připomněli
nedávno, ale do tradic banánových
republik. A pokud by pan Masaryk
mohl, nepochybně by si nad svými krajany dnes odplivl, i když to byl decentní
pán. Za rok slavíme třicet let od sametové revoluce a já doufám, že tentokrát
bude vše důstojné.
Marty
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Manthellan věří ve vítězství 3 0,45" 2+"04"#"
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Jak v úterý všechno
dopadne? Před opakovaným projednáváním celé záležitosti u Krajského soudu v Brně nechce nikdo
ze zainteresovaných nic předjímat.
Ani zástupci Manthellanu.
„Věříme, že rozhodnutí soudu bude
příznivé, pomůže napravení vztahů

s městem a po mnoha letech také
otevře možnost realizace projektu.
Nicméně rozhodnutí soudu a naše následné kroky nebudu předjímat,“ vyjádřil se pro Večerník Lukáš Čepelka,
manažer projektu Galerie Prostějov.
„Pokud Krajský soud v Brně potvrdí
neplatnost smluv, mohli bychom se
konečně dočkat i uvolnění pozemků,
které Manthellan dosud blokoval,“
přidal opoziční prostějovský zastupitel



Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Je samozřejmě ještě nutné dodat, že
Okresní soud v Prostějově má na stole
další kauzu. A to žalobu ze strany statutárního města Prostějova ohledně
uznání neplatnosti nájemních smluv
na pozemky v centru města, které si
Manthellan stále nárokuje.
Večerník bude v úterý u toho
a v příštím vydání přineseme
(mik)
podrobnou reportáž!
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>>> dokončení ze strany 3
Vzápětí se vrátila k oné osudné sobotě, co její sběrnu, kterou provozuje s manželem, pohltily plameny.
„Odjeli jsme společně odtud těsně
před polednem a zamířili na nákup do supermarketu. Domů do
Rakůvky jsme dojeli asi o půl druhé a hned nám volala policie, že
ve sběrně hoří. Nechápali jsme to,
uvnitř není žádné topení, ani elektrika, jen plynové bomby a vařič.
Ihned jsme se rozjeli zpátky do Pro-

stějova a viděli tu spoušť,“ popsala
Večerníku hektické okamžiky ze
svého pohledu Jiřina Grulichová.
Na otázku, zda je možné, že se
jim někdo za něco mstí a mohl
tak výkupnu starého papíru zapálit, jen pokrčila rameny... „Podívejte se, něco vám řeknu. Sběrnu
provozujeme už šest let a vždycky
tady s námi byl náš pes. Šlo o rotvajlera, který celý objekt hlídal.
Jakmile se tady objevil někdo nepovolaný, štěkal a přivolal nás. Byl

to výborný hlídač. Ale týden před
požárem nám ho nějaký ničema
otrávil! Co si o tom tedy mám
myslet? Sama nevím. Ale opravdu si nevzpomenu, že bychom
s někým měli nějaký spor, kvůli
kterému by se teď někdo mstil,“
svěřila se nešťastná majitelka. Ani
ona sama ještě nemá průkaznou
zprávu o příčině požáru. „Policie
nám slíbila, že nás bude ihned informovat, jak něco zjistí,“ prozradila Grulichová.
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➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Mnohé z našich
dětí už prostě nejsou „děti“ za jaké
je považujeme. Vyplývá to i z vyprávění paní Veroniky, z něhož
skutečně mrazí. Večerník získal
svědectví, nad kterým bychom
měli nejen zakroutit hlavou, ale
hlavně se zamyslet a řešit ho!
„Bydlím na jednom z prostějovských
sídlišť. Dcera měla kamarádku, se
kterou se znala od první třídy. Často se potkávaly a chodily spolu na
gymnastiku. Občas u nás i přespávala a moje holka zase u nich. Zhruba
před půl rokem ovšem tyto návštěvy
ustaly. Dcera mi řekla, že se pohádaly. Když jsem byla zvědavá proč, tak
mi nebyla schopná odpovědět. Bylo
jasné, že přede mnou něco tají,“ začala své vyprávění čtyřicetiletá žena,
která se dlouho zdráhala souhlasit
se zveřejněním celé záležitosti, a to
s ohledem na její citlivost. Nakonec
souhlasila. Ovšem jen pod zárukou
zachování anonymity.

konec řekla, že se už spolu nebaví
kvůli fotkám, co měla Nela posílat
jistým klukům, které obě znaly. Prý
za některé z nich chtěla opakovaně
i peníze. Za jednu fotku to mělo
být pět stovek,“ vypověděla žena
s tím, že se tomu zpočátku zdráhala uvěřit. „Holka mi ale ukázala vyfocené zprávy z messengeru, kde
Nela ze svého facebookového účtu
jednomu z těch kluků psala, že
´pětistovka je její normální taxa´.
Dokonce tam připsala, že kdyby
chtěl něco víc, tak si musí připlatit,“ popsala paní Veronika.
„Vyšetøování by
nikomu nepomohlo“

jsem si to nechala pro sebe. Myslím, že by nějaké vyšetřování stejně
nikomu nepomohlo, a kdo ví, jak
by to celé dopadlo. S dcerou jsem
se ale shodly na tom, že bude lepší,
pokud se už s Nelou nebudou vídat tak často,“ uzavřela své vyprávění žšokovaná maminka.
Šetøí policisté
  # (

S dotazem, zda prostějovští policisté aktuálně v regionu řeší případ, kdy by nezletilé dítě ze své
vlastní vůle a za úplatu slibovalo
zaslání vlastních pornografických
fotografií či nabízelo jakékoliv jiné
sexuální služby, se Večerník obrátil
na Policii ČR. „Žádný takový případ aktuálně neevidujeme,“ zareagoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že
s ohledem na jejich citlivost a věk
zúčastněných se policisté obvykle
k podobným případům stejně nikterak nevyjadřují.
(mls)

Maminka nezletilé dcery dlouho
přemýšlela, jak s uvedenou informací naložit. „Jasně že jsem uvažovala, že zajdu na policii. Vždyť
to celé zavání prostitucí, navíc
dívce je teprve patnáct let! A důkazy jsem viděla na vlastní oči...
Jenže jsem nakonec nikam nešla.
Znám Nelu i její maminku, vím,
že to ani jedna z nich neměla v žiA co vy, víte o podobných
votě lehké. Pokud vím, potýkají se
„Pìtistovka je
pořád s dluhy, sama jsem jim něco událostech či vás dokonce něco
normální taxa“
málo na konkrétní věc půjčila a už podobného potkalo? Napište
To, co se paní Veronika dozvěděla, ani nečekám, že mi to někdy vrátí.
na redakce@vecernikpv.cz!
ji doslova šokovalo. „Dcera mi na- I když je nechci omlouvat, přesto
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DOBROMILICE Naprostá rozdrobenost panovala po volbách
v Dobromilicích. Do devítičlenného zastupitelstva se v této
obci dostali zástupci hned šesti kandidátek. Adepti na starostu byli dva. Zvolen byl nakonec Stanislav Mrňka, přestože ze
všech devíti zastupitelů v samotných volbách získal nejméně
hlasů.
Někdejší starosta Dobromilic Pavel
Drnovský se rozhodl ve funkci již
nepokračovat. Navíc na ustavující
jednání zastupitelstva, které se konalo v polovině listopadu v Regionálním muzeu v Dobromilicích, vůbec
nedorazil. Jednání zastupitelstva
tak vedl jeho nejstarší člen Stanislav
Mrňka. Ten jako první navrhl, aby ze
schůze byl pořízen zvukový záznam.
Bezprostředně poté se ukázalo, že
schůze zastupitelů se neobejdou bez
sporů. Již proti prvnímu víceméně

formálnímu usnesení se ozvaly protesty a nakonec s ním hned trojice
z devíti zastupitelů nesouhlasila.
Nelze se divit, že obdobné kontroverze panovaly i při samotné volbě
starosty. Na tento post byl navržen
právě Mrňka, kterého podpořil Josef
Prusenovský. Ten přitom pronikl do
zastupitelstva s nejnižším počtem
hlasů, nejvíc jich získala Hana Žondrová těsně před Prusenovským.
Jeho protikandidátkou byla Kateřina Bombíková, šest zastupitelů na-

EXKLUZIVNĚ

konec hlasovalo pro Mrňku a pouze
tři pro variantu první dámy.
Nově zvolený starosta následně
coby místostarostu navrhl Josefa
Prusenovského. Kromě něj byla
ještě navržena Hana Žondrová.
Místostarostou byl nakonec zvolen první z nich, a to stejným poměrem jako starosta.
Tohle vše ovšem byla pouze předehra. Skutečná mela se strhla v souvislosti s hlasováním o odměnách
pro neuvolněného místostarostu.
Návrhy se pohybovaly od 26 551
korun až po 10 000 korun. Ani jeden z nich ovšem nebyl schválen,
nejnadějněji to přitom vypadalo při
částce 19 tisíc korun, kterou pobíral
minulý místostarosta. Ovšem ani ta
neprošla.
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Mezi všemi přítomnými zastupiteli i občany rozhodně nepanovala plná spokojenost ani s volbou
uvolněného starosty. Následné
spory se vedly zejména ohledně výstavby plánovaného chodníku. Někteří místní upozornili, že se proslýchá, že po nástupu nového
starosty se tento projekt realizovat

nebude. „Příprava stavby je v této
věci již skončena, nic jsem proti ní
nenamítal,“ reagoval na tyto výtky
Stanislav Mrňka.
Zastupitelstvo, na kterém se rozhodne o výši odměny pro neuvolněného
místostarostu, by se v Dobromilicích mělo konat ještě do konce letošního roku.
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MOŘICE Nejasná situace nastala
po letošních komunálních volbách
v Mořicích. Zvítězila tam kandidátka „Volby pro Mořice“ vedená místním knihovníkem Tomášem Pavel-

kou, většinu v zastupitelstvu ovšem
nezískala. Došlo totiž k navázání na
předchozí spolupráci zbývajících
tří sdružení, což vedlo ke „svržení“
dlouholetého starosty Jaroslava
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RYCHLÝ

NÍK

Veterináøka
starostkou
Hradčany-Kobeřice (mls) Mladá veterinářka Zuzana Weinlichová se stala novou starostkou
Hradčan-Kobeřic. Jednička kandidátky „Kobeřice a Hradčany spolu pro děti“ ve volbách získala
nejvyšší počet hlasů. Nahradila
tak předchozího starostu Karla
Svobodu, který se rozhodl po aféře
s prodejem pozemku na soukromou střelnici vůbec nekandidovat.
Nová starostka svoje volební období započala společnou prohlídkou obce, na kterou poslední
listopadovou neděli vyrazila s ostatními zastupiteli. Lidé během ní
mohli vyjadřovat své připomínky
ke zlepšení své vesnice.

) 
pokraèovat
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Knapa. Post starosty díky tomu obhájil Martin Obruča, místostarostou se stal zástupce sdružení „Volby
pro Mořice“ Lukáš Najman.
První vyjednávání bylo na lídrovi
vítězné „Volby pro Mořice“ Tomáši
Pavelkovi. Ten navrhoval sebe jako
neuvolněného starostu a Martina
Obruču jako uvolněného místostarostu. Vše dopadlo nakonec jinak.
Po vyjednávání byl starostou jednomyslně zvolen Martin Obruča,
Pavelka nakonec neprošel ani jako
místostarosta. Tím se posléze stal
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strážník Městské policie Prostějov
Lukáš Najman. Paradoxně se tak stalo, přestože se on i zástupci kandidátky, za kterou byl zvolen, při jeho volbě zdrželi hlasování. Odměnu pro
místostarostu zastupitelé odhlasovali ve výši pět tisíc korun měsíčně.
„Myslím, že všichni zastupitelé mají
stejné cíle, což se projevilo i v předvolebních programech. Nyní uvidíme, jak si sedneme lidsky. Věřím, že
by to mohlo šlapat,“ okomentoval
povolební situaci staronový starosta
Martin Obruča.

Hlavní prioritou obce je dle něj
příprava na kompletní rekonstrukci chodníků a vybudování nových.
„Součástí celého projektu by měly
být i rekonstrukce autobusové zastávky a vybudování nových parkovacích míst, kterých tu máme
skutečně málo. V současné době se
snažíme o získání stavebního povolení. Dále plánujeme přestavbu objektu školy, která již přes dvacet let
neplní svůj účel. Vzniknout by zde
mělo osm sociálních bytů,“ nastínil
Obruča.

OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ
 

 



Hluchov (mls) - Vladimír Dvorský coby uvolněný starosta Hluchova byl jmenován poprvé v roce
2011, a to po mimořádných komunálních volbách. Svůj post
obhájil i po posledních „komunálkách“. Do role místostarosty
byl na ustavujícím zastupitelstvu
zvolen Dušan Lysický, který dostal
více hlasů než Eva Weisgärberová.

*  #
Mazal
Horní Štěpánov (mls) - Lídr
vítězné kandidátky „Za stabilitu
a další rozvoj obce“ Vladimír Mazal
nahradí v čele obce Vladimíra Svobodu. Místostarostou byl zvolen
Josef Zemánek, který byl dvojkou
vítězné kandidátky. Bližší informace obec nezveřejnila.

+ # %
Hrdibořice (mls) - Oblíbený Bohumil Kovařík zůstane starostou
Hrdibořic. Místostarostou byl zvolen Stanislav Hraj. Oba neuvolnění
zástupci obce budou měsíčně
pobírat 11 000 korun.
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SLATINKY Před zhruba třemi lety museli ve Slatinkách opakovat volby. Následně se podařilo zvítězit kandidátce složené dlouholetým starostou Jaromírem Crhou, který tak obhájil svůj post. To samé se mu již letos na podzim nepodařilo.
Uvolněnou starostkou Slatinek byla koncem listopadu jmenována Monika Prokopová (na snímku), jejíž kandidátka„Rovně“
získala většinu v sedmičlenném zastupitelstvu. Místostarostou
se stal Ondřej Jakubec ze stejné kandidátky, který ve volbách
získal nejvyšší počet hlasů. Nové starostce Večerník položil několik otázek.
yy Stala jste se starostkou obce.
Co to pro vás znamená?
„Především velkou zodpovědnost.
Jsem poměrně svědomitý člověk,
ráda dělám věci pořádně, tak se teď
musím hodně učit. Starostou se nikdo nerodí, není žádná škola, která
by vás na takovou funkci připravila.
I když musím říct, že bývalý pan sta-

rosta Jaromír Crha je mi nápomocen
radou a spoluprací. Také samozřejmě
existuje množství vzdělávacích seminářů a odborné literatury. V tuto chvíli se mi diář poměrně úspěšně plní zablokovanými termíny. Ráda bych v co
nejkratší době získala alespoň rámcový přehled, protože problematika je
opravdu široká.“

yy S čím do nové funkce nastupujete?
„Naše sdružení Rovně šlo do voleb
s představou ‚průhlednější‘ obce.
Chtěli bychom, aby zde panovaly
větší otevřenost, přátelská komunikace a informovanost obyvatel.
O všech důležitých událostech
chceme informovat s dostatečným
předstihem. Jsme malá obec, nic
se zde neutají a je zbytečné, když
pak z nedostatku informací vznikají
fámy a falešné domněnky. Budeme
pokračovat ve vydávání obecního
zpravodaje ‚Novinky v obci Slatinky‘,
ve kterém jsme ještě coby opoziční
sdružení v uplynulých čtyřech letech
informovali obyvatele Slatinek.“
yy Na co po předchozím starostovi chcete navázat a co chcete naopak změnit?

„Naše obec je díky předchozímu vedení bez dluhů, existují zde spolky nadšených lidí, kteří nelení obětovat své
pohodlí ku prospěchu spoluobčanů.
Organizují společně celou řadu akcí,
mezi které patří předvánoční zpívání
koled u kapličky, novoroční výstup na
Kosíř, ostatky, dětské šibřinky, stavění
a kácení máje, fotbalový turnaj, pohádkový les pro děti, hody, výlov rybníka
a mohla bych takto pokračovat dál. Je
tedy na co navazovat. Chtěli bychom
také více zaměřit svou pozornost na
seniory – rozšířit pro ně nabídku kulturních, poznávacích a společenských
akcí, společně se zprostředkováním
potřebné pomoci, pokud se ocitnou
v obtížné životní situaci.“
yy Jaké jsou aktuální priority
obce?

„Palčivým problémem Slatinek, který
se táhne už desetiletí, je vybudování chodníku k autobusové zastávce
Slatinice Větřák. Téměř kilometr se
musí chodit po úzké silnici, která má
několik nepřehledných a nebezpečných úseků, takže dětem i převážně
starším občanům nezbývá nic jiného
než mnohdy uskakovat před projíždějícími auty. Rádi bychom docílili
i zvýšení četnosti autobusového spojení směrem do Olomouce. Velkým
problémem v obci je také parkování.
Když začne turistická sezóna a z okolí
přijedou výletníci na Kosíř, není kde
zaparkovat. Je potřeba dobudovat
chodníky, postupně dokončit výměnu veřejného osvětlení ze sedmdesátých let minulého století. Chtěli
bychom dokončit probíhající pozem-
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kové úpravy. Je toho k řešení hodně,
ale jsem přesvědčená, že uděláme, co
je v našich silách, aby občané byli spokojení a Slatinky byly ještě krásnějším
místem pro život.“
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Ve čtvrtek 6. prosince po dvacáté
hodině kontrolovali policisté ve
Víceměřicích osobní automobil
značky Alfa Romeo a jeho jednačtyřicetiletého řidiče. Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže změřili hodnoty 3,01
a 3,03 promile alkoholu v dechu.
Muž s naměřenými hodnotami
souhlasil a přiznal vypití tří dvanáctistupňových piv a čtyř odlivek lihoviny během podvečera.
Další jízdu policisté muži zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Nyní je muž pro své jednání podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

Tři promile za volantem

Přes noc ze středy 5. na čtvrtek
6. prosince se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do provozovny
autobazaru v obci na Prostějovsku. Po překonání oplocení pachatel z jednoho z vystavených
automobilů demontoval a odcizil
všechna čtyři litá kola s pneumatikami a poté v areálu odcizil volně
odloženou sadu čtyř litých disků
s pneumatikami a jeden litý disk
s pneumatikou Bridgestone. Majiteli autobazaru pachatel svým
jednáním způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 36 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Pokud se jim
podaří zloděje zjistit, hrozí mu až
dva roky kriminálu.

Řádil v autobazaru

Minulé pondělí 3. prosince přijali policisté na Prostějovsku dvě
oznámení o vniknutí do neuzamčeného vesnického rodinného
domu. K oběma skutkům došlo
krátce po poledni, při obou majitelé domů přišli o částky kolem 1 500
korun a z domů odešli pachatelé
nezpozorováni. K jednomu případu došlo na Konicku a ke druhému
na Určicku. Policisté z obvodních
oddělení Konice i Prostějov 2 ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody. Za ten pachatelům obou skutků v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Vloupání jako přes
kopírák





10

V sobotní podvečer se kolem kulturního domu dalo jen stěží zaparkovat,
uvnitř se totiž odehrávalo zvykové
Adventní posezení. Herci, muzikanti
a hlavně tanečníci v tradičních krojích představili nadšenému publiku
Pro někoho je Hanáčtina v podstatě ciz í jazyk, pro jiného je to nejkrásnější řeč. zábavnou formou, jak se dřív žilo na
Pokud jde o vesničku Kralice na Hané, tam vítězí určitě druhá varianta.
Hané.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
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nek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na dva tisíce korun. Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uzavřel tiskový
mluvčí.
(mik)
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osobního automobilu s jízdním kolem.
Podle dosavadního šetření šestadvacetiletá řidička Opelu při jízdě z centra Víceměřic směrem na Nezamyslice z dosud
přesně nezjištěných příčin nedala přednost po hlavní komunikaci jedoucímu
osmapadesátiletému cyklistovi. Při následném střetu cyklista utrpěl zranění,
se kterým ho řidička ihned převezla do
prostějovské nemocnice. Poté věc oznámila policistům,“ uvedl František Koří-

 !           *!  !*"

VÍCEMĚŘICE Udělala fatální chybu, nakonec se ale zachovala naprosto zodpovědně. Mladá řidička
vozu Opel srazila na křižovatce ve
Víceměřicích cyklistu, protože mu
nedala přednost. Zraněného muže
ale okamžitě naložila do auta a odvezla do nemocnice!
„V úterý čtvrtého prosince před šestou
hodinou ráno došlo v křižovatce na
okraji Víceměřic k dopravní nehodě

D**
  $ 

způsobené na svodidlech a vozidle
byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Jak dodal, policisté věc řešili jako přestupek a mladému řidiči uložili pokutu.
(mik)
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na dálnic
usnul...
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do Březského vrchu, kde je spousta zatáček. Tam jsem
si myslel, že to opravdu nezvládnu. Nechápu, jak tudy
mohl projet třeba autobus. Teprve, když jsem dojel za
Hvozd, kde se již o komunikace stará cestmistrovství
z Litovle, bylo vše v naprostém pořádku. Něco podobného jsem přitom nezaznamenal poprvé,“ upozornil
Večerník pan Kadlec z Přemyslovic, který pravidelně
dojíždí do zaměstnání v Mohelnici.

Vedoucímu konické pobočky Správy silnic Olomouckého kraje se tento podnět celkem logicky pranic nelíbil. „Ve středu jsem službu neměl. Pokud mám
informace, tak dispečer byl v tento den na kontrole zhruba ve tři hodiny ráno. Sypače pak vyjížděly před šestou
hodinou. Máme na starost zhruba tři sta kilometrů silnic,
takže nějaký čas trvá, než je všechny náležitě ošetříme.
Pokud pán tvrdí, že za Hvozdem byla silnice v lepším
stavu, tak já jsem zase v některých případech měl opačnou zkušenost,“ zareagoval vedoucí cestmistrovství Petr
Walter, který jedním dechem zdůraznil, že za problémy
řidičů na silnicích často stojí fakt, že nestihli včas přezout
na zimní pneumatiky. „Minimálně každé třetí auto,
které v listopadu skončilo v příkopu, bylo na letních
pneumatikách. Netýká se to pouze osobních vozů, ale
ve velké míře i kamionů,“ dodal Walter.
Dle meteorologů by se po teplých dnech mělo od středy začít opět ochlazovat. Dá se tedy očekávat, že se na
silnicích náledí opět dočkáme.

PLUMLOV Incident v jednom
z barů v Plumlově měl policejní
dohru. Hlídka Policie ČR byla nucena zpacifikovat opilého mladíka,
který kromě vulgárních výkřiků
i směrem k policistům brutálně napadl vlastního bratra. Nebylo divu,
že mladík skončil v poutech a byl
okamžitě převezen na záchytnou
stanici.

Minulé pondělí 3. prosince po dvacáté
hodině jsme byli přivoláni do provozovny baru nedaleko centra Plumlova, kde
mělo docházet k verbálnímu napadání
hostů. „Po příjezdu na místo policisté
na ulici nedaleko provozovny zjistili
zjevně opilého třiadvacetiletého muže
hlasitě vykřikujícího různé vulgarismy.
Zprvu se jej neúspěšně snažil uklidnit
jeho o pět let mladší bratr, ve vykřiko-
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Nedobrzdila a nabourala

PROSTĚJOVSKO Na dálnici nedobrzdila a sama si pak
způsobila zranění. Mladá řidička škodovky minulou
středu odpoledne nedávala při jízdě po dálnici pozor
a zezadu narazila do jiného auta. Míru zavinění ale stále
prošetřují policisté.
„Ve středu pátého prosince před sedmnáctou hodinou došlo na 25,5 kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova
na Vyškov k dopravní nehodě dvou osobních automobilů.
Čtyřiadvacetiletá řidička Škody Felicie, dle dosavadního šetření zřejmě z důvodu nedodržení bezpečného rozestupu,
narazila do zadní části před ní jedoucího automobilu typu
Škoda Superb. Řidička Felicie při střetu utrpěla zranění,“ popsal karambol na dálnici František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na
80 000 korun. „Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou nadále předmětem šetření,“
dodal František Kořínek.
(mik)

Ke zranění osob ani ke škodě na majetku při zákroku podle jeho slov nedošlo.
„Pro své jednání je nyní muž podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití, za
který mu hrozí pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun. Protože v agresivních útocích
nepřestal ani po zadržení, byl k vystřízlivění
umístěn do protialkoholní záchytné stanice,“ dodal Kořínek s tím, že opilý násilník se
odmítl podrobit dechové zkoušce. (mik)

HVOZD Náledí na silnicích trápilo
řidiče na Prostějovsku i ve středu
5. prosince. Před pátou hodinou
došlo na komunikaci ve Hvozdu
k dopravní nehodě osobního automobilu, jehož řidička vzhledem ke
kluzké vozovce nepřizpůsobila jízdu. Sjela z komunikace a autem to
bočně „naprala“ do sloupu.
„Pětatřicetiletá žena sedící za volantem Citroënu Berlingo nepřizpůsobila
rychlost jízdy stavu a povaze vozovky.
V důsledku toho se vozidlo dostalo

do smyku a neovladatelné narazilo
do sloupu veřejného osvětlení vlevo
mimo komunikaci. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pětadvacet tisíc korun,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Alkohol u řidičky policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Její
přestupek vyřešili uložením pokuty,“
doplnil mluvčí policie.
(mik)
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vání sprostých slov však pokračoval
i po příjezdu a výzvě policistů, aby toho
zanechal. Když krátce po jejich příjezdu
svého bratra fyzicky napadl údery pěstí
do hrudníku, policisté jej za použití donucovacích prostředků zajistili,“ uvedl
k násilnému incidentu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

V poutech na záchytku: opilec mlátil i do bratra!

S velkými problémy se museli potýkat řidiči v průběhu
minulých dnů. Největší potíže panovaly v pondělí 3.
prosince na méně využívaných silnicích, které se i kvůli
ochraně pitných vod nesolí. Našli se přitom tací, kteří
dopravní komplikace přičítali na vrub silničářům. „Ve
středu pátého prosince po páté hodině ráno jsem vyjížděl z Přemyslovic. Přestože bylo náledí, silnice, o které
se mělo starat konické cestmistrovství, nebyly posoleny ani nijak jinak ošetřeny. Nejhorší to bylo na silnici

Martin ZAORAL

KONICKO Provoz na silnicích v regionu komplikovalo uplynulý týden náledí. Nejhorší to bylo
v noci na pondělí 3. prosince, v menší míře se situace opakovala ve středu. Do redakce pak dorazila
stížnost na činnost konických silničářů. Přestože
byla ojedinělá, rozhodli jsme se námět čtenáře zveřejnit a o reakci požádali i vedoucího konického
cestmistrovství.
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pohybovali své boky a pod pódiem nenápadně doplňovali hlavní představitele.
Kromě vystoupení si mohli návštěvníci
také zakoupit vánoční hvězdy prodávané u vstupu do sálu. Na závěr soubor pospolu zazpíval koledu Narodil se Kristus
Pán, kterou se zatajeným dechem sledovalo celé nadšené publikum.
„Pokaždé je ta akce jiná, takže je už
pak jen na divácích, jak se jim představení líbilo. Ale všichni jsou šikovní
a zvládli to bez větších komplikací,“
zhodnotila akci Vladimíra Šolcová,
členka souboru.
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ně ženských hanáckých krojů, nebo
děti, které si musely zasloužit koledu,
zdobení stromečku a také popíjení
domácí slivovičky. „Máme rádi tento
styl akcí, konkrétně hanácký folklór
tohoto souboru nás velmi baví. Moc
jsme si to užili,“ reagoval po skončení
akce Petr s rodinou.
Na dvouhodinové představení plné
tance, zpěvu a muziky zavítali návštěvníci všech věkových kategorií a radostné písně či koledy zaujaly ouška i těch
nejmenších. Nejednou se totiž stalo, že
při nějaké živější hudbě i ti nejmenší roz-
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PROSTĚJOVSKO
Pokud je člověk
unavený, neměl by za
volantem
vůbec co pohledávat. Na
to ovšem nedbal mladý šofér
osobního vozidla, který minulé úterý havaroval na dálnici ve směru od
Vyškova na Prostějov. Přemohl ho
mikrospánek a s autem skončil na
svodidlech...
V úterý 4. prosince před polednem
došlo na 20,5 kilometru dálnice D46
ve směru od Vyškova na Prostějov
k havárii osobního automobilu typu
Citroën Berlingo. „Čtyřiadvacetiletý
řidič přiznal, že při jízdě v levém jízdním pruhu vlivem mikrospánku ztratil nad vozem kontrolu a ten narazil
do středových svodidel. Ke zranění
osob při havárii nedošlo. Výše škody

% *! ! +    !   *
   $

sama ho zraněného odvezla do špitálu
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jak to vypaddallo v Kr
Krallicííchh...

Ve Víceměřicích srazila cyklistu, 
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Vendula PROVAZOVÁ

pro Večerník

„Líbilo se mi to strašně moc. Ráda
bych k tomu ještě řekla, že pro mě je
to hodně srdeční záležitost, protože
jsem také kdysi vystupovala v takovém folklórním hanáckém souboru,
když jsem byla mladší, a velice mě to
baví. Já jsem zpívala a moje vnučka
tady tancovala,“ vyjádřila se k představení i senátorka Jitka Chalánková,
která na toto vystoupení s velkým
nadšením zavítala. Na pódiu jsme viděli vystoupení s odkazem na někdejší
zvyky v adventním čase na Hané. Ať
už to bylo typické tancování polky,
obohacené o krásné rozevláté suk-

Nadšenci z Hanáckého souboru písní a tanců divákům totiž připravili Adventní posezení

KRALICE NA HANÉ Jako vždy úžasné vystoupení představily uplynulou sobotu
všem návštěvníkům hanácké lidové soubory KLAS, KLÁSEK, KLÁSEČEK a v neposlední řadě hudecká muzika POZDNÍ SBĚR z Pivína. Na pódiu Kralického kulturního
domu totiž předvedly nejen perfektně secvičené tance, ale i krásu hanáckého jazyka. U toho všeho prostě Večerník chybět nemohl.
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STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ
   
V PLATNOSTI


NA ul.VÁPENICE 19

 

Konice (mls) - Začátkem prosince
každoročně zahajuje provoz kluziště v Konici. Plocha o rozměrech
16 x 32 metrů bude pro veřejnost otevřena každý den od 14:00 do16:00
hodin, od 17:00 do 21:00 hodin si
jej mohou pronajmout zájemci o hokej. Dopoledne jej budou využívat
i místní žáci a studenti. Za dvouhodinový blok zaplatí děti 30 a dospělí
60 korun. Hokejisty přijde hodina na
600 korun. Pronájem kluziště je nutné předem dohodnout se správcem
Ivo Šťastným na telefonním čísle:
773 082 315.

Kryté kluzištì opìt
v provozu

Výšovice (mls) - Potok Vřesůvka ve
Výšovicích se pravidelně zanáší. Proto dojde k jeho vybagrování. V úseku pod silničním mostem a lávkou
pro pěší se odstraní nánosy ze stávajícího opevnění dna. Dojde i na vykácení stromů a keřů, které ztěžovaly
plynulý průtok.

Vøesùvka se
bude bagrovat

Mostkovice (mls) - Chatařům
v Mostkovicích, těm je hej. Nejenže podstatné části z nich obec před
časem nechala vybudovat novou
silnici, zanedlouho se tam dočkají
také nového veřejného osvětlení.
Konkrétně se to bude týkat ulice
Chatařská a celého jejího okolí. Přibyde šest nových stožárů veřejného
osvětlení a nová svítidla přibydou na
dalších sedmi stávajících sloupech.
Celková délka kabelového vedení
bude cca 300 m.

Nad pøehradou se
rozsvítí

Konice (mls) – V předminulém vydání vyšel článek týkající se prodejny
CBA v Konici, její sklad musel být
uzavřen kvůli zanedbanému úklidu
a myším. Firma CBA přitom provozuje v Konici dva obchody, jeden se
nachází v Husově ulici a druhý v ulici Chmelnice. Zmiňovaný text se
týkal toho druhého. Obchod v Husově ulici při kontrolách pravidelně
prochází bez problémů. „Můžete se
u nás zastavit a přesvědčit se, jak to
u nás vypadá,“ napsala do redakce
Večerníku vedoucí prodejny Dagmar Faltýnková, která nás na celou
záležitost upozornila.

V CBA v Husovì ulici
myši nebyly
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„ZŮSTÁVÁM NEZAŘAZENOU SENÁTORKOU“
Jitka Chalánková a její první rozhovor poté, co se chopila funkce

PROSTĚJOV Nově zvolená senátorka za Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko Jitka Chalánková (na
snímku) má za sebou první týdny
práce v horní komoře Parlamentu
České republiky. Večerník využil
jejího návratu do Prostějova k rozhovoru, v němž známá dětská lékařka popisuje své první dojmy ze
senátorské práce. Jak sama přiznala,
na potvrzení svého mandátu vzhledem k soudnímu projednávání
stížnosti na průběh senátních voleb
ve Slatinkách čekala s napětím, ale
podle vlastních slov by se nebála
ani opakovaných voleb. Dozvěděli
jsme se ještě, že svoji práci rozděluje
na dvě poloviny. Jednu povinnostem zákonodárce v Praze, druhou
věnuje setkáním s občany ze svého
volebního obvodu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
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yy Vy už jste z minulosti s Prahou
spjata, takže vaše současné působení v hlavním městě asi není pro vás
nic nového, že?
„Zvykat si na velkoměsto opravdu nemusím, v minulosti jsem tam už sedm
let pracovala. Bylo to v době mého
působení v Poslanecké sněmovně.
Nicméně žádná ´Pražanda´ ze mě
není a nikdy nebude, i teď zůstanu
prostějovskou patriotkou. Doma jsem
tady na Moravě a vždycky tomu tak
bylo. I když jsem byla poslankyní, stále
jsem se těšila na své návraty do Prostějova. Jen sednu do Pendolina a za dvě
hodiny jsem doma.“ (úsměv)
yy Jak si zvykáte v Senátu České republiky?
„Měla jsem trošku obtížnější začátek,
a to vzhledem k soudnímu projednávání údajného pochybení komise při
prvním kole senátních voleb ve Slatinkách. Vlastně až do šestého listopadu
jsem musela čekat, jak to všechno
dopadne. Mohlo se klidně stát, že by
soud volby zneplatnil a lidé by tak museli přijít volit znovu. Nakonec soud
rozhodl tak, jak rozhodl, a výsledky
byly potvrzeny. Teprve potom jsem
až mohla v podstatě s klidným srdcem
poděkovat všem, kteří mě jako senátorku zvolili a kteří mě vůbec podporovali.“
yy Neměla jste malou dušičku
z toho, že by nakonec mohlo skutečně dojít k opakování voleb, čímž

vání případu Čapího hnízda rezignoval na svoji funkci. Jaký na
to máte názor?
„Jsem přesvědčena, že ze strany senátorů to byl velmi racionální požadavek. Většina z nás, kteří se na celou
problematiku okolo premiéra této
země díváme, spatřuje v jeho současném působení v čele vlády velký problém. Je nepředstavitelné, že předseda
vlády, který je trestně stíhaný, je současně i šéfem veškeré exekutivy. Já sice
věřím, že policie a státní zástupci pracují nezávisle, ovšem onen střet zájmů
premiéra Babiše je zde zcela zřejmý.“
yy Do Prahy nyní dojíždíte, nebo si
už v hlavním městě sháníte byt?
„Podle potřeby. Uvidím, jak častá budou
jednání ve výboru a komisi v Senátu. Navíc nás stále častěji volají do parlamentních výborů ke společným jednáním, za
což jsem ráda. Na tomto poli se
mezi oběma komorami Parlamentu ČR rozvíjí užší
spolupráce. Zatím do
Prahy jezdím vlakem,
což je příjemné cestování. Vždyť z Olomouce jste v Praze
za dvě hodiny. Během týdne strávím
v hlavním městě tak
zhruba polovinu
doby, tu druhou
jsem tady v Prostějově. Chci totiž
i nadále pokračo-

Propagační letáky a plachty mám srolované
v koutě, stačilo by je jen znovu vytáhnout
a vyvěsit. Předvolební kampaň mě bavila natolik,
že jsem byla připravena na všechny eventuality,
které by nastaly v případě opakování voleb...
byste teoreticky mohla ztratit senátorský mandát?
„Ne, to opravdu ne. Spíše mi bylo
hrozně líto té nešťastné členky volební
komise ze Slatinek, která při prvních
volbách v životě zažila před Nejvyšším
správním soudem takový stres. Neměla jsem žádný strach o svůj nabytý
senátorský mandát, i kdybych o něj
přišla. V životě jsou mnohem důležitější věci. Já jsem v době soudního
projednávání stížnosti jednoho pána
na průběh voleb ve Slatinkách dávala
novinářům k dobru, že jsem na případné opakování voleb připravena.
Potisky z předvolební kampaně jsem
totiž nesundala ze svého auta dodnes.“
(směje se)
yy Takže byste byla schopna ihned
naskočit do opakovaných voleb?
„Propagační letáky a plachty mám srolované v koutě, stačilo by je jen znovu
vytáhnout a vyvěsit. Předvolební kampaň mě bavila natolik, že jsem byla připravena na všechny eventuality, které
by nastaly v případě opakování voleb.
Nakonec ale všechno dobře dopadlo,
výsledky voleb byly potvrzeny a já konečně mohu v klidu začít pracovat.“
yy Čemu se tedy aktuálně věnujete?
„Senát už měl první procedurální
hlasování a volili se předseda i místopředsedové. Zároveň se pak hlasovalo
o zařazení senátorů do jednotlivých
výborů. Já osobně jsem velmi potěšena tím, že jsem získala členství ve
zdravotně sociálním výboru, což jsem
si vždycky přála. A navíc jsem byla
zvolena členkou stálé komise pro činnost médií. A to jsem si moc přála taky.
A pokud jde o vlastní práci v Senátu,
pak ještě proběhlo hlasování o zákonech, které již projednaly výbory ještě
před naším příchodem do horní komory Parlamentu ČR.“
yy Vy osobně jste již vystoupila
s nějakým projevem?
„Ano, v Senátu jsem už interpelovala
ministra zdravotnictví. Poukázala jsem
totiž na zoufalý stav v počtu zubařů na
venkově. Tento problém je aktuálně
tak závažný, že jsem k němu takto vystoupila a pana ministra jsem požádala
o vysvětlení, jak ho hodlá řešit. A podle

mých informací se pan ministr rozhodl
touto záležitostí zavývat.“
yy Po ustavujícím jednání obměněného Senátu proběhlo celostátními
médii, že jste jedním ze tří nových
senátorů, kteří se zatím nepřihlásili
k žádnému politickému klubu...
„I nadále zůstávám nezařazenou senátorkou. Dokonce jsem neusilovala ani o žádnou vyšší funkci
v horní komoře Parlamentu. Velice se totiž cením
toho, že jsem mohla jít
do voleb jako nezávislá kandidátka a rovněž
tak nezávislá chci zůstat
i jako senátorka. Ostatně
voliči mi jako nezávislé
dali svoje hlasy a já je
nechci zklamat. I do
budoucna stojím
o jejich podporu
a názory, které
chci co nejobšírněji poznat.“

yy To znamená,
že se i jako nezávislá
budete v Senátu rozhodovat zcela sama?
„Uvidíme, jak se všechno bude
vyvíjet dál. Myslím si ale, že
postoje k jednotlivým zákonům budu konzultovat
s mnohými členy politických klubů, to je přirozené.
V Senátu totiž nepanuje
taková rivalita mezi politickými subjekty, jako je tomu v Posla- vání vždycky rozhodne spíše rozum
necké sněmovně. Věřím, že při hlaso- než politická orientace. Ale čeho jsem
si zatím povšimla, poslední dobou nejsou zákony poslané ze Sněmovny do
Senátu příliš rozumné...“
yy Předsedou Senátu byl nakonec
po delších tahanicích zvolen Jaroslav Kubera z ODS. Čtenáře Večerníku to bude určitě zajímat, koho
jste volila vy?
„Volba předsedy dopadla tak, jak dopadla. A v situaci, jaká v Senátu České
republiky nyní panuje, si myslím, že
jde o dobrou volbu.“
yy Odpověděla jste poměrně šalamounsky, takže i vy jste volila pana
Kuberu?
„Nezlobte se, volba byla tajná, takže
zatím si to nechám pro sebe.“
yy Jak cůbec vidíte budoucí vztahy
mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou České republiky? Mnohdy
totiž nebývají příliš korektní...
„Je pravda, že spousta věcí je potřeba
ještě vyladit. Každopádně si myslím,
a nejsem sama, že na projednávání
zákonů bychom v Senátu měli mít
více času, takto jsme zatím příliš tla-

Foto: Michal Kadlec

čeni ke zdi krátkými termíny. Věřím,
že obě komory Parlamentu ČR začnou více spolupracovat a vycházet
si vstříc.“
yy Senát už za vaší účasti v nedávné aféře vyzval premiéra Andreje
Babiše, aby do ukončení vyšetřo-

vat ve výjezdech za obyvateli obcí tohoto
regionu a na to si rovněž musím najít čas.
A pokud to byla už opravdu poslední
otázka, tak mi ještě dovolte, abych všem
čtenářům Večerníku a všem občanům
vůbec, popřála klidný Advent, a šťastné
požehnané Vánoce.“

vizitka
JITKA CHALÁNKOVÁ
✓ narodila se 23. března 1957 v Bruntále
✓ je vdaná a má čtyři děti
✓ své dětství prožila v Náměšti na Hané
✓ vystudovala Gymnázium, Olomouc - Hejčín
✓ v roce 1982 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, obor
všeobecné lékařství
✓ pracovala jako dětská lékařka v Prostějově
✓ je společnicí společnosti ProMedica, provozovatele nestátního
zdravotnického zařízení
✓ v letech 2010 až 2017 byla poslankyní Parlamentu České republiky
✓ od roku 2004 do 2014 byla zároveň zastupitelkou Olomouckého kraje
✓ v letech 2015 až 2017 byla místopředsedkyní TOP 09
✓ v říjnu 2018 zvítězila ve druhém kole senátních voleb, ve kterém porazila
Boženu Sekaninovou.
✓ kandidovala jako nezávislá a v této pozici zůstala i jako senátorka
zajímavost: její manžel Tomáš Chalánek je členem olomouckého
krajského předsednictva TOP 09, tedy strany, s níž se nerozešla v dobrém...
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Kam s ním? Tento problém řešil už Jan Neruda
v proslulém fejetonu, ve
kterém psal o tom, co si
počít se starou slámou
z jeho slamníku. Zbavit
se odpadu může být občas pořádně zapeklitá
záležitost. Zažijete při
tom věci, které sice mohou být i k smíchu, ale
pokud je právě prožíváte, rozhodně se bavit nebudete. Abyste se takovým ošemetným situacím vyhnuli, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
Texty připravil:
Martin Zaoral



téma Večerníku

@  @

Krabice od mléka patrí do kontejneru na plast!
Chcete třídit, ale nejsou u vás speciální nádoby, kam patří obaly od
mléka, jogurtů či tetrapaky? Myslíte
si, že patří do modrého kontejneru,
do něhož se dává vytříděný papír?
Jste na omylu! Obvykle patří do
žlutého, kam se ukládají plasty.
Krabice například od mléka, jogurtů
nebo džusů nazýváme nápojovými
kartony. Kontejnery, do kterých lze
použitý nápojový karton odkládat,
jsou černé barvy s oranžovým víkem
nebo jsou sběrné nádoby označeny speciální oranžovou nálepkou
s označením „Nápojový karton“.
V obcích, ve kterých nejsou speciální sběrné nádoby na nápojové kartony, je kontejner na plast označen
nálepkou jak na plast, tak i na nápojové kartony.
Není to chyba, taková nálepka na
kontejnerech bývá v případech,
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kdy v obci není samostatný sběr
nápojových kartonů a ty se sbírají
dohromady například s plastovými
odpady. Při následném dotřídění
jsou tyto materiály odděleny.
Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme.
Plastová víčka neoddělujeme, bude
tak učiněno následně při zpracování odpadu v zařízeních k tomu vaší
obcí či městem určených.
Jiná situace je v případě obalů od
Lipánků, Pribináčků a podobně.
Ty jsou z papíru, který je potažen
jen supertenkou vrstvou polyethylenu, která nezpůsobuje problém
při zpracování společně s vytříděným papírem. Tyto obaly je tedy
možno házet všude do nádob na
papír.
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Konstelace hvězd Prostějova
e

nákupní servis
pro vás

Ja
Vánoční šílenství už dopadne na Prostějovany naprosto stoprocentně.
A obzvláště na ty, kteří nechali nákup vánočních dárků na poslední
chvíli. Ještě je nějaký ten čas, tak se rychle uklidněte a udělejte si rodinný výlet do nákupní zóny.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Konečně doděláte to, o co vás už hodně
dlouho žádá většina rodinných příslušníků. Doteď jste rodinu hodně
zanedbávali, takže si uděláte menší
„očko“. Při tom všem ale nezapomeňte na resty v práci.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Prožíváte
krušnější období, navíc vás brzy čeká
stěhování, aniž byste to nyní tušili.
Změna je ale život, takže k tomu také
tak přistupujte a nelamte si s tím hlavu. Na konci týdne vás potká dávná
láska, zajdete na skleničku.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nemáte tolik zkušeností, abyste se
pouštěli do větších akcí. Ať se kolem
vás děje, co chce, vy zůstaňte při zdi.
Pokud vás přece jen popadnou roupy, přebytek energie si vybijte doma
při úklidu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Všechno,
co doma při předvánočním úklidu
najdete, a považujete to za zbytečné,
okamžitě vyhoďte. Hodně let se nedokážete zbavit věcí, které absolutně nepotřebujete. Sentiment tady
není na místě.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Váš život byl
doposud hodně bouřlivý, to ale teď
musí na nějaký čas přestat. Dostanete se do situací, při kterých budete
muset vzít rozum do hrsti a hlavně
zachovat chladnou hlavu. To moc
neumíte, ale zvládnete to.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Se svým
protějškem si nemáte co vyčítat,
také vy nejdete pro vulgární slovo
příliš daleko. Nebude tedy divu, že
vaše hádky budou prošpikovány
hodně štiplavými výrazy. Ale co se
škádlívá, rádo se mívá!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Užijete
si klidu a pohody, ovšem nesmíte
zanedbávat předvánoční úklid, což
vás může stát značné nervy. Když
ale mezi vysáváním a utíráním prachu posedíte s partnerem a dáte si
skleničku, bude klid.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Urychleně navštivte lékaře, váš zdravotní
stav není vůbec dobrý! Není třeba
vás nijak strašit, ale pokud zrovna
teď přechodíte další chřipku, bude
to mít dalekosáhlé následky. Mějte
přece rozum!
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38,90

34,90

37,90

69,90
(2,5 kg)

36,90

38,90

Cibule 1 kg

29,90

19,90

19,90

19,90

24,90

22,90

Hrášek Bonduelle 200 g

23,90

-

23,90

25,90

-

28,90
(265g)

Brambory pozdní 2 kg

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vám
se člověk prostě nezavděčí! Hodně
lidí je schopno snést vám modré
z nebe, vy ovšem nad nimi ohrnujete nos. A to se vám v těchto dnech
vymstí. Tak dlouho budete vybírat,
až přeberete.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Více než kdo jiný vyhlížíte vánoční svátky. Potřebujete totiž nutně
odpočinek a klid, což je balzám na
vaše pocuchané nervy. Co kdybyste
si vzali dovolenou dřív než ostatní?
Určitě by vám to prospělo.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Potřebujete si vymyslet důkladné alibi,
protože tento týden zhřešíte více
než kdy jindy. Půjde o nevěru, takže si dobře rozmyslete, co řeknete
doma partnerovi. Někdo vám musí
dosvědčit, že jste byli v práci.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Na nákup
vánočních dárků si rozhodně nepůjčujte! To, co máte našetřeno,
vám bohatě stačí, vaši blízcí vám
budou vděční i za skromnější dárky. V novém roce by se vám mohlo
udělat zle ze splátek.

Mrkev 1 kg

19,90

22,90

22,90

21,90

19,90

17,90

Hamé sterilizované okurky 7-9
cm 680 g

44,50

-

39,90

27,90

-

-

Celer 1kg

24,90

19,90

24,90

24,90

24,90

-
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Blíží se doba vánočních svátků, k čemuž kromě rodinné pohody a sváteční atmosféry
patří také nejrůznějších pochutiny. K tradičním pokrmům nejen na štědrovečerní stůl
patří bramborový salát. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější brambory i celer momentálně nabízí Lidl, sterilizované okurky značky Hamé Kaufland, pro mrkev se vyplatí
stavit v Penny marketu, hrášek od Bonduelle jsme objevili cenově nejvýhodnější v Albertu
a Bille, cibuli pak hned na třech místech (Lidl, Billa, Kaufland). Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 5. prosince.

MUZEUM  
    

OD 10. DO 16. 12. 2018



NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ DVĚ ŠKOLENÍ

PRO ÚČETNÍ V TOMTO ROCE!



->
=

v Národním domě. Pan Líbal je ekonomickým poradcem a účetním s mnohaletou praxí, tímto oborem se
zabývá již od roku 1991. Věnuje se i publikační a poradenské činnosti, spolupracoval při vývoji nových výukových pomůcek pro účetnictví využívající výpočetní
techniku.
Podrobnosti naleznete na: www.ohkpv.cz.



18120571365

Roční zúčtování mezd za rok 2018 a novinky ve
zdaňování 2019 přednese 12. prosince od 9 hodin
v Národním domě Ing. Milan Lošťák. Tento lektor působí v daňové správě nepřetržitě od roku 1985 a věnuje
se také publikační činnosti v oblasti zdaňování mezd.
Účetní závěrkou za rok 2018 nás provede Tomáš
Líbal hned následující den 13. prosince od 9 hodin

 

  

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE VH NRQi Y SRQGČOt YH
þWYUWHNDYSiWHNRGGRKRGLQ1D6OXQFLVH
QDFKi]tYHOPLPiORVNYUQ3URMHNþQtPGDOHNRKOHGHPO]H
QDYtF]REUD]LWSRN\E6OXQFHSRQHEL9VWXSQp.þ
ƔVEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí
a v pátek od 18:30 hodin Ve středu od 17:30 hodin pořádáme večerní pozorování pro děti. Ve čtvrtek se večerní pozorování oblohy z provozních důvodů nekoná. Na setmělé obloze spatříme planety Mars, Uran a Neptun a dále
vzdálené objekty hvězdné oblohy (dvojhvězdy, mlhoviny,
hvězdokupy a galaxie) Vstupné 40 Kč.
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „ZIMNÍ POHÁDKA“. Vstupné děti 20Kč,
dospělí 40Kč.
Ɣ Výstavy NOBELOVA CENA a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na
začátku všech akcí.
ƔVe čtvrtek 13.12. od 18:00 hodin se koná přednáška
Tomáše Přikryla Buran: PŘÍBĚH ZBYTEČNÉHO
KOSMOPLÁNU.
Ɣ VÝSTAVY VE HVĚZDÁRNĚ pokračují až do
30.12.2018
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Je jen málo slov, která by vyjádřila náš zármutek….

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

řádková inzerce / vzpomínky

Léta běží jako voda,
zdá se to být jako včera, v uších
zní ta smutná slova, že jsi
odešla a nevrátíš se zpět....

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla, za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.
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Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti
na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Pronajmu pokoj a kuchyňku pro 2 osoby,
k dispozici sušárka, hala a zahrada, celkem 80m2. Nástup ihned. Soběsuky 91,
Plumlov. Tel.: 773 919 167
Pronajmu 2 kanceláře + soc. zařízení,
29m2 v přízemí, ul. Karlov, Pv. Po rekunstrukci, internet. Nájem 5.000 Kč/měsíc
vč. topení. Tel.: 608 328 617
Pronajmu garáž na ul. Moravská zn.
ihned volná. Tel.: 605 874 574
Prodám byt 2+1 (72m2) v klidné lokalitě
v PV. Cena 1.600.000 Kč, nízké provozní
náklady + inkaso. Nabídky do inzerce.
Koupím byt 2+1(1+1) i pův. stav,
platba ihned. Tel.: 774 409 430

a dne 23. prosince 2018
Dne 2. prosince 2018
vzpomeneme
tomu bylo 22 let,
2. smutné výročí úmrtí
kdy nás navždy opustil
paní Anežky KŘÍŽKOVÉ.
pan Radoslav KŘÍŽEK
Za tichou vzpomínku děkuje rodina
Roky utekly jako voda, zdá
se to být jako dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.

Škoda je, že už tu s námi
nemůžete být, abyste mohli své
narozeniny oslavit. My na vás neustále
vzpomínáme a své myšlenky
Vám posíláme.

Dnes, tj. 10. prosince 2018
uplynulo 7 smutných let,
kdy nás opustila
slečna Ivunka HÁJKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene maminka
s manželem, bratr Standa
s rodinou, rodiny Vaňourkova
a Vomáčkova.

Dne 15. prosince 2018
uplynou 3 smutné roky od
úmrtí naší milované
paní Boženy MACHALOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a nikdy
nezapomene rodina.

Pronajmu byt 1+1 blízko centra města
v PV, cena 7.500 vč. inkasa, RK nevolat. Tel.: 607 151 633 po 10 hod.
Pronajmu cihl. byt 2+1, 65m2, po
rekonstrukci, ul.Máchova PV, vlastní
kot. a měř. Nájem 8.000 Kč + ink. Tel.:
604820358

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

V Prostějově okolí PV koupím rodinný
dům. Tel.: 605 913 562

Dne 16. prosince 2018
by oslavil 50. narozeniny
náš syn, bratr a strýc
pan Vojtík DOSTÁL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1.
Děkuji, tel.: 737 530 368

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Pronajmu 1+1, Prostějov Olomoucká
ul., tel.: 735 979 460

Dne 8. prosince 2018
by oslavil 38. narozeniny
pan Tomáš DOLEŽEL
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 15. prosince 2018
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
paní Blanky ROZSYPALOVÉ
z Krasic.
Všem kdo vzpomenou
s námi děkuje manžel,
rodina Rozsypalova
a Hrazdilova.

Dne 11. prosince 2018
vzpomeneme 10. výročí, co nás
opustila moje maminka,
paní Jenovéfa TŘÍSKOVÁ

SLUŽBY
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování
Provádíme dokonalé stroj. čištění
čal. sed. souprav. M. Revay tel.
604 439 302, 582 382 325 www.revay.cz

Dnes, tj. 10. prosince 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Antonína VYBÍHALA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 12. prosince 2018
by se dožil 100 roků
pan Jan DOLEŽEL
z Určic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinou
Není zapomenut ten, jenž nás
miloval, ještě dlouho chtěl s námi
být, ale musel náhle odejít.

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

Dne 9. prosince 2018
tomu bylo 14 roků,
co nás navždy opustil
pan prap. David BLÁHA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853

Dne 2. prosince 2018
by se dožil 90 let
pan Božetěch KALA
z Domamyslic.
S láskou vzpomínají dcery
Božena a Marie s rodinou a syn
Miroslav s rodinou

a dne 15. února příštího roku
tomu bude 9 let od úmrtí tatínka
pana Bohumila TŘÍSKY.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Miluška s rodinou.

Dne 7. prosince 2018
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
pana Františka SKOPALA.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Luděk a Radek,
družka Lucie.

To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.
Dne 8. prosince 2018
uplynulo 5 let smutku,
kdy zemřela naše milovaná
manželka, maminka a babička,
paní Vladimíra HORÁKOVÁ
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují manžel
Jaroslav a dcery Martina a Zuzana
s rodinami. Žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou, jak tiché
řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.

Dne 12. prosince 2018
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Dne 14. prosince 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí naší drahé maminky,
paní Boženy JOSEFÍKOVÉ.
S láskou v srdci vzpomínají synové
Pavel a Jiří a dcera Hana
s rodinou.
Život je krásný,
ty jsi ho měl rád, proč osud
byl tak krutý a musel ti ho brát.

Dne 13. prosince 2018
si připomeneme
8. smutné výročí úmrtí
pana Josefa HLAHŮLKA
z Lešan.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou manželka Olga,
synové Ivo a Petr
s rodinami.

Dne 9. prosince 2018
uplynulo 15 let od úmrtí
pana Oldřicha RŮŽIČKY
z Malého Hradiska.
Za vzpomínku děkuje syn
Oldřich s rodinou

Dne 8. prosince 2018
uplynulo 4. smutné výročí úmrtí
paní Heleny TŘÍSKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera
s vnukem.

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

Za tvou něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova
a starosti, zachováme v srdci,
naše drahá Marcelko,
pocit neskonalé vděčnosti.

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

18050570474

15012920079

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 15. prosince 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí, co nás opustila
paní Marcela POSPÍŠILOVÁ.
S láskou vzpomíná milující
rodina. Děkujeme těm,
kteří vzpomenou
s námi.

Dne 11. prosince 2018
vzpomeneme na 5. výročí,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a švagr
pan Jindřich VELIČKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie, dcera Alena
s rodinou, dcera Hana s rodinou,
švagrová Jarmila.

: 6 
Alois Dvořák 1937
Lutotín
Jaroslav Navrátil 1923
Seloutky
Libuše Vybíhalová 1931 Protivanov
Jan Pokorný 1927
Prostějov
Jiří Vychodil 1946
Pěnčín
Ing. Oldřich Papica 1963 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 10. prosince 2018
Věra Handlová 1932 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Kratochvíl 1946 Rozstání 14.00 kostel Rozstání
Úterý 11. prosince 2018
Ing. Pavel Šišák 1947 Dětkovice 14.00 kostel P+P Prostějov
Středa 12. prosince 2018
Marta Šimarová 1942 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jan Cetkovský 1939 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 13. prosince 2018
Marta Čížková 1942 Ivaň 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 14. prosince 2018
Ludmila Vítková 1934 Zdětín 13.30 kaple Zdětín
Antonín Vlach 1940 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dnes, tj. 10. prosince 2018
vzpomeneme
1. výročí úmrtí maminky
paní Věry MEZULIÁNKOVÉ
z Prostějova.
S tichou vzpomínkou
syn David

: 6 
Poslední rozlouèení
Květoslava Hudcová 1930 Prostějov Pátek 14. prosince 2018
Marie
Valášková
1929
Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Františka Hanáková 1949
Lipová
Prostějov Petr Brablec 1950
Ján Janošec 1953
Kralice na Hané Karel Krump 1939
Radomír Parobek 1928
František Štěpánek 1947 Prostějov Věra Vorálková1931
Čechy pod Kosířem
Vladimír Živniček 1947
Krasice

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Pátek 14. prosince 2018
Jarmila Krátká 1932 Otaslavice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Korhoň 1931 Štětovice 14.00 kostel Dubany

Prostějov
Prostějov
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řádková inzerce / nabídka pracovních míst
KOUPÍM

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
ZD Moravan Domamyslice
Rudolfovo pekařství přijme praSvatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sad Mostkovice
covníky do pekařské výroby, noční
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Prodej jablek
směna. A pracovníky na zkrácený
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKonzumní i do kvasu
úvazek, vhodné pro důchodce, nutnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
ný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Tel.: 602 510 465
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Přijmeme brigádníky na trhání jablek,
Bezpečnostní a úklidová agentura
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme více info na uvedeném tel.
přijme do pracovního poměru invaza kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
lidní důchodce na pracovní pozici
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra- Prodejna IVKA, Plumlovská 21 nabízí vrátný pro ostrahu objektů v Prostěně, stříbrné předměty, šperky a veškeré zákazníkům kvalitní zimní koženou obuv jově, zkrácený pracovní úvazek, denní
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní s pravým beránkem, protiskluzovou, čes- i noční směny. Náborový příspěvek.
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky ká výroba. České důchodky, oteplené Informace na tel. čísle: 602786692.
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.: gumáky, softshelová zimní obuv a velký
výběr domácí obuvi (papuče – přeska,zip),
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Do našeho kolektivu přijmeme
dárkovou kosmetiku. Telefon: 603 445 601
manažera/-ku autoservisu. Praxe v oboru automotive výhodou. Nástup možný
ihned. Platové ohodnocení 25000 - 35000.
ZVÍŘATA
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: milan@pneufloryk.cz.
Nabízím mlad. kohoutka – hněd. – 160
STUDIO 365 hledá nové
Kč. Tel.: 582 331 598; 737 607 098 – PV
tváře pro módní přehlídky
a reklamu. T.: 605427271
Prodávám psa, 3 roky, lovecký pes, bez PP,
od 9-12h. www.studio365.eu
vhodný do rodiny, poslušný. Cena 5.000,
Koupím hutní barevné sklo a porcelánové
možná dohoda.Tel.: 739 136 912
figurky. Tel.: 605 138 473
Zavedená strojírenská firma v Prostějově
hledá na HPP nebo brigádu zamečníka
– svářeče. Tel.: 603 211 144
SEZNÁMENÍ
Příjmeme pracovníka úklidu. Prac.
doba PO – PÁ. Možno i zkr. úvazek.
Info na tel.: 731 657 705 v době 7:00
– 9:00 a 13.00 – 15.00.

Ozvi se samotářko, budeme společně spolu, okolí Pv. Auto mám.
Rozvedený, 74/174. Tel.: 776 210 670

16011421482

FINANCE
Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, mezd
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, a daní. Znalost účetního programu PohoEXPRESSCASH Peníze ještě dnes. da výhodou. Nástup možný ihned. PlaTel.: 603 218 330
tové ohodnocení 25000 - 30000. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail:
Půjčka Pv a okolí. Tel.: 776 087 428
info@pneufloryk.cz.
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
Oděvní firma Lorgit hledá švadleny,
ihned. Tel.: 604 42 59 86
pro šití dámské konfekce. Jednosměnný provoz, dobré platové pomínky.
Informace na adrese J. Olivetského 27,
Prostějov, tel.: 777 793 100

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


HLEDÁTE PRÁCI?


   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Obsluha archového ofsetového
tiskařského stroje
18 000 Kč
Svářeči
22 000-35 000 Kč
Obsluha CNC
obráběcích strojů
19 000-40 000 Kč
Zubní instrumentář/ka
16 000 Kč

Provoz
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné

třísměnný
střední odborné
pružná prac. doba ÚSO s maturitou

Firma
Toray Textiles Central Europe, Prostějov
Strojírny Prostějov
Strojírny Prostějov
Kozák-Dental, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Pracovníci pro rozvoz stravy 80 Kč/hod.

Provoz

Kvalifikace

dělené směny

základní+praktické

Firma

Švehlova střední škola, PV

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

<<< www.vecernikpv.cz


   
  
  

17102621270

PØÍŠTÍ ÈÍSLO
S DVOJNÁSOBNÝM
OBJEMEM magazínu
TV POHODA
A SPECIÁLEM
PROSTÌJOVSKÉ
VÁNOCE

Společnost M Security and Cleaning,
s.r.o. hledá nové pracovníky na pozici
vrátný, informátor na HPP. Práce pro
osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nástup možný ihned. Více info na tel.:
770 123 234

18120511363
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

PRÁCI HLEDÁ
SŠ hledá práci. Znalost programu POHODA a zkušenosti s prodejem. Tel.:
604 686 928
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

 & 

I padesáté číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života,
ježjegrafickymírně"poupravena",námizachycenýobjektzměstaProstějova,nechybístáleoblíbenějšíbádánísčísly,anihrátkyspísmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 13. prosince 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Plumlovská 64
Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400Kč na koncert
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 0
12
Gabriela Jančíková
Marie VODRÁŽKOVÁ, Soběsuky
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 390 Kč
OSMISMĚRKA
 0
12
NA ZÁMKU
Oldřich DVOŘÁK, Prostějov
Výherce získává: ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč

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

SU
DO
KU

SUDOKU
 0
12
2,1,6,3
Lenka VÁVROVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
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KŘÍŽOVKA
 0
12
Dárky pro babičky a dědečky
František PÁLENÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:

Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává osobní údaje
o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi e-mailem, SMS
zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též
údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti
v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po
vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

STŘÍŠKA, ATOL, MASA, ŠITÁ, PLOUTVE, KUŘÍ, NÁVAN, TOKAT,
DRANC, ZMOL, ŘASA, LUCERNA, EMANY, SANICE, TAXA,
TRDLO, VANY, OPLATKA, TRAKAŘ, ZLOM, TÉMA, OKNA, BUŘT,
ZÁPALKY, ARAB

Výherce získá 'È5.29é328.$=



18100661155

16020561568

VÁNOČNÍ DÁRKY..............VYBRAT.

Výherce získá '9ċ96783(1.<

    

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1487594482576

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili oporu
prostějovských volejbalistek na univerzálu,
která táhne výrazně obměněný tým VK...

Výherce získá 'È5.29é328.$=



18110961274

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

Výherce získá -('1896783(1.8
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milujeme vecerník


zveme vás...

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

TIPku
ŠPORCL PŘINESE VÁNOCE
KDY: SOBOTA 15. PROSINCE, 19:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 4, PROSTÌJOV
V „Kasku“ se odehrává jedna akce za druhou. S blížícími
se Vánocemi se do popředí dostávají akce spojené právě
s Adventem. Tuto sobotu se například můžete těšit na vánoční koncert plný koled a dalších tematických skladeb
Pavla Šporcla a jej doprovázejícího Janáčkova komorního
orchestru i Dětského pěveckého sboru ZUŠ Vladimíra
Ambrose Prostějov.
Ve Společenském domě se Pavel Šporcl nepředstaví poprvé, tentokrát tomu bude se svým koncertem Vánoce 2018. Tento známý houslový virtuóz je jedním z nejžádanějších českých umělců.
Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vy-

stupování slaví úspěchy na nejvýznamnějších pódiích u všech
generací. A nyní můžete jeho vystoupení zažít i vy! Na pódiu
jej doprovodí Janáčkův komorní orchestr a Dětský pěvecký
sbor ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov. „Na programu budou
vánoční koledy a melodie z alba Christmas on the Blue Violin
(v překladu Vánoce na modrých houslích, pozn. red.), Corelli
Vánoční Concerto grosso a jiné vánočně laděné skladby,“ vzkazují pořadatelé.
Předprodej vstupenek probíhá v sítích Ticketstream a Ticketkultura a v kavárně Společenského domu, kde si je můžete
zakoupit od pondělí do pátku vždy od 10:00 do 18:00 hodin.

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. prosince
17:30 DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH
česká krimi komedie
20:00 ÚTĚK
psychologické drama Polsko
úterý 11. prosince
17:30 DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH
20:00 SMRTELNÉ STROJE
akční fantasy USA
středa 12. prosince
17:30 ZA HRANICEMI
MOŽNOSTÍ
sportovní film Polsko
20:00 SMRTELNÉ STROJE
čtvrtek 13. prosince
17:30 SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
animovaná komedie USA
20:00 AQUAMAN
americké sci-fi
pátek 14. prosince
15:30 SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
18:00 VÁNOCE A SPOL.
rodinná komedie Francie
20:00 AQUAMAN
sobota 15. prosince
15:00 SPIDER-MAN:
PARALELNÍ SVĚTY
17:30 AQUAMAN
20:30 SMRTELNÉ STROJE
neděle 16. prosince
10:30 MIMI&LÍZA:
ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA
animovaná pohádka Slovensko
14:00 PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
animovaný film ČR
15:30 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
17:30 AQUAMAN
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
pondělí 10. prosince
8:30 ŽIJÍ MEZI NÁMI
předvánoční setkání dětí a žáků speciálních
škol a uživatelů sociálních služeb, které je určeno pro širokou veřejnost
středa 12. prosince
14:00 NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
americko-britské drama
19:00 PROSTĚ OBYČEJNÉ VÁNOCE
romantická komedie ČR
sobota 15. prosince
8:30 VÁNOCE V KINĚ
pásmo pohádek ČR
10:00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNE A LEDU

Kulturní klub

animovaná komedie Rusko

DUHA

aneb, co se
kde děje…

Tower Cafe
& Cocktail bar

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 13. prosince
9:00 O HANÁCKYHO KOHÓTA
oblastní kolo postupové soutěže dětí ZŠ ve
zpěvu lidových písní
do 2. ledna
UMĚNÍ LIDEM SCHOLASTIKA
dvě souběžně probíhající výstavy fotografií

Školní 4453/49, Prostějov
do 31. prosince
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
fotografie z ostrovní země od P. Bouchala

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. prosince
„LIDE ČESKOSLOVENSKÝ, TVŮJ
ODVĚKÝ SEN STAL SE SKUTKEM!“
výstava u příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky je věnovaná „Velké
válce“ a část „První republice“

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 10. prosince
20:00 LISTOVÁNÍ Č. 3:
KLUK Z KOSTEK
Účinkují: T. Drápela, V. Hollá, P. Oubram
středa 12. prosince
19:00 4TET
koncert seskupení ve složení: Jiří Korn,
Jiří Škorpík, David Uličník, Dušan Kollár

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 11. prosince
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
desátý ročník oblíbené výtvarné dílny
zaměřené tentokrát na leptání skla
14:00 SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ
tradiční setkání profesionálních i dobrovolných
knihovníků okresu Prostějov
čtvrtek 13. prosince
15:00 PORADNA SOS
pátek 14. prosince
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
do 31. prosince
SRDCOVKA MADAGASKAR
výstava fotografií prostějovských cestovatelů
Jany Římské a Miloše Kouřila
(na Půdě)

Zámek Prostìjov
do 27. ledna 2019
VIII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava fotografií

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 28. ledna
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
výstava o železničním modelářství

Sokolovna
Skálovo nám. 4, Prostějov
16. prosince 2018
14:00 a 16:00 O ZVĚDAVÉ PANENCE
loutkové divadlo

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 28. února
SVĚTLO
výstava Daniely Benešové

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 31. ledna
17:00 ŽIVOTNÍ TVORBA Z.HORÁKA
výstava fotografií k 80. narozeninám autora

Zámek Konice
do 4. ledna
OBRAZY
vánočnívýstavaK.BurešovéaZ.MuzikantJeřábkové
do 31. ledna
PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů Jarmily Lhotské

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
do 19. prosince
9:00 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Pátek
Neděle

14.12.
16.12.

9.00 - 10.00
15.30 - 16.30

* v úterý 11. prosince od 19:00 hodin se koná
kurz rodinného poradce Ing. P. Mečkovského, M.A. „KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI IV.“
* ve čtvrtek 13. prosince se uskuteční tvořivá
dílna „VÁNOČNÍ OZDOBY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU“

ICM
informační centrum
pro mládež,Prostějov
* v pondělí 10. prosince od 14:00 hodin
se koná 1. adventní kreativní odpoledne
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov

* v pondělí 10. prosince od 14:30 hodin se koná
RELAXAČNÍ CVIČENÍ
* ve čtvrtek 13. prosince od 9:00 se koná PLETENÍ Z PEDIGU

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
Tento pátek 14. prosince od 19:00 hodin
se na půdě Apoštolské církve
(Raisova ulice 1159, Prostějov) odehraje
ADVENTNÍ KONCERT v podání
hudebního uskupení Amor Christi.
Na programu budou vánoční písně
ze starých bratrských kancionálů
i soudobé křesťanské písně a koledy.
Statutární město Prostějov pořádá přímo na
magistrátu ve spolupráci s Muzeem a galerií
Prostějov v období od 26. 11. do 23. 12. putovní výstavu STOLETÍ 1918 - 2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI, která je určena široké
veřejnosti, především pak žákům základních
a studentům středních škol.

18:00 hodin

(námìstí T.G.Masaryka)

13. prosince 2018
DISCO NA LEDÌ

16:30 - 19:00 hodin

(námìstí T.G.Masaryka - kluzištì)

14. prosince 2018
SNÌHOSKØÍTCI

17:00 hodin

(námìstí T.G.Masaryka)

14. prosince 2018
VÁNOÈNÍ ODPOLEDNE S MÍŠOU

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

12. prosince 2018
ÈESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Tradiční ADVENTNÍ KONCERT skladatele
i zpěváka Richarda Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky Dity Hořínkové se uskuteční
v sobotu 15. prosince od 17:00 hodin v prostějovském Husově sboru (Demelova 1).
Koledy se živou hudbou, vystoupení žáků
a ukázka sportovního utkání. To vše se uskuteční tuto středu 12. prosince od 9:30 do 11:00 hodin v rámci akce VÁNOCE PRO SENIORY,
kterou bude hostit Národní sportovní centrum
v ulici Za Velodromem 7 v Prostějově.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
Nota Bene Prostějov pořádá v kostele
sv.Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici
VÁNOČNÍ KONCERT, jehož hosty budou
členové Kosteleckého chrámového sboru,
pěvecký sbor Horáček. Akce se koná
v neděli 16. prosince od 17:00 hodin.

15:30 a 17:30 hodin
(námìstí T.G.Masaryka)

akce v regionu...
Vánoční trhy v Konici i s ohňostrojem
MěKS společně s Flame in stars zvou na 24. ročník vánočních trhů
v Konici, které odstartují tuto sobotu 15. prosince. Připraveny budou
vánoční stánky, prodej ryb, zvonička na přání, svařák i punč. Akce, kterou bude moderovat Petr
Polák, bude zahájena v 9:00 hodin. Od 9:15 pak začne vánoční dopoledne se ZUŠ Konice.
Postupně se představí dětský pěvecký sbor Koníček, kapely Oceán a Flames s hosty. Od 14:00
hodin zazpívá pěvecký sbor Schola Konice s doprovodem a poté vystoupí folkrockový Koňaboj.
Od 15:00 do 17:00 hodin bude probíhat soutěž Muzea řemesel Konicka v ručním řezání dřeva
o ceny, v 16:30 vystoupí rocková skupina z Vysočiny Morava, po níž dojde na vyhlášení vítězů
soutěže. V 17:30 hodin se spustí oblíbený ohňostroj, po jehož skončení dojde na vánoční tombolu a nakonec zahrají ZZ Top Litovel a skupina Skyway.

Cestovatel Kolbaba v Jesenici

Obec Jesenec pořádá Dia show cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby, která se bude konat tento pátek
14. prosince od 18:00 hodin v kulturním domě v Jesenci. Tématem akce bude Velký okruh jihem Afriky.

Kekeši na zámku

Zámek Plumlov zve v pátek 14. prosince od 18:00 hodin na Vánoční koncert Karla Kekešiho,
který zazpívá skladby F. Schuberta, G. F. Händela. G. Giordaniho a J. S. Bacha.

Polovina 4Tetu u kočárů
Muzeum kočárů zve na koncert zpěváků D. Uličníka, J. Škorpíka a jejich hostů, který se bude konat v sobotu 15. prosince od 17:00 hodin. Oba všestranní zpěváci, kteří se s lehkostí pohybují v mnoha stylech
od jazzu přes muzikál až po klasickou hudbu, jsou členy populárního 4Tetu vedeného J. Kornem.

do 6. ledna 2019

otevírací doba kluzištì

9:00 - 21:00 hodin
(námìstí T.G.Masaryka)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 15. prosince:
17:00 Minihokej Olomouckého kraje
(utkání ročníku 2011, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

VOLEJBAL:
sobota 15. prosince:
10:00 a 14:00 TJ OP Prostějov – TJ Sokol Šlapanice (17. a 18. kolo 2. ligy žen,
sk. „C“, letní hala u zimního stadionu Pv).

FLORBAL:
neděle 16. prosince:
8:00 11. kolo 2. ligy žen - sk. 7 (týmy K2
Prostějov, Šumperk, Opava, Kopřivnice,
Bílovec, SH ve Studenské ulici v Pv)

,6 stromeèek?
:(;<  '#===
 

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

ADVENT

Foto: Martin Zaoral

V MUZEU

Èechy pod Kosíøem
v sobotu rozezpíval
první ze tøí koncertù
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ƔƔ Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek
předal v pondělí 3. prosince ocenění
krajským vítězům soutěže Hejtmanův pohár. První místo získala Základní a mateřská škola ve Ptení na
Prostějovsku. Čtěte v příštím čísle!
ƔƔ V pražském Motole se konal
v pořadí už třetí Český pohár na dráze pro mládežnické kategorie a tým
PARDUS-TUFO Prostějov byl opět
úspěšný. Závodníci modrožlutých barev vybojovali v olympijské disciplíně
omniu dvě zlata, jedno stříbro a bronz.
ƔƔ Od pondělí 10. prosince, tj, dnes,
začínají fungovat pracoviště oddělení
důchodového pojištění a oddělení
lékařské posudkové služby (LPS)
v budově bývalé porodnice na adrese Plumlovská 458/36, Prostějov, 1.
patro. Telefonní čísla na oddělení důchodového pojištění a oddělení LPS
zůstávají beze změny.
ƔƔ Prostějovský tenista TK Agrofert
Jiří Lehečka se na mezinárodním turnaji mužů kategorie futures v Říčanech
s dotací 15 000 amerických dolarů probojoval do finále dvouhry i čtyřhry, ale
pro nevolnost nemohl nakonec do posledního zápasu ve dvouhře nastoupit.

Olomoucká 10

Vápenice 19

        

SPORT

MILUJEM
E






3. 12.
2018

KULTURA

SPOLEČNOST

)e#+#,y-"#f#*y"-y0)-31)

)y-*-+-3!)-

8)-3fl
.'4-2

Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOVSKÁ
ZIMA JEDE

pokračuje, multimediální kamion přivezl na náměstí ladovskou
atmosféru.
strana 23

FOTBAL
EXTRA
        

PROSTĚJOV V dalším průběhu sezóny už nebude dres BK Olomoucko oblékat
zkušený Michal Křemen. V probíhajícím ročníku Kooperativa NBL už nedostával na
palubovce větší prostor a rozhodl se pro změnu. „Sedli jsme si a společně jsme se
dohodli na ukončení smlouvy. Michalovi děkujeme za výkony, které odvedl v našem
klubu, a přejeme mu hodně štěstí ve sportovní kariéře i osobním životě,“ potvrdil
Křemenův odchod sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek, podle něhož
bude bývalý reprezentant hrát basketbal ve druhé rakouské lize.
Naopak novou tváří v kabině se stal 213 cm vysoký pivot ze Slovinska

Josip Mikulič, který přichází na měsíční zkoušku. Přestože počet ci
zinců v týmu je momentálně o jeden vyšší, než je povolený limit, ve-  

dení klubu v tuto chvíli neplánuje, že některého z legionářů uvolní.
38
„Nejprve uvidíme, jak se Mikulič ukáže,“ objasnil Pekárek.

I stánky
pomáhají

ƔƔ Tradiční seriál ohlédnutí za
podzimem se zaměřuje na počínání
druholigového 1.SK Prostějov
strana 30 - 32

POHÁROVÝ
POSTUP

ƔƔ Volejbalistky Prostějova zvládly
lehce proti Levski Sofia i odvetu a jsou
v osmifinále Poháru CEV strana36-37

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

Dva super zápasy: DNES
Jihlava, v sobotu DERBY!

CHARITĚ
Ve čtvrtek 29. listopadu se o tom mohli přesvědčit
návštěvníci stánku nejblíže radnice, kde proběhla charitativní akce podporující listopadový projekt MOVEMBER. Jeho prostějovská pobočka uspořádala ve
spolupráci s nájemci stánku U růžového prasátka tematický večer, kdy každý z návštěvníků mohl záslužně
věnovat padesátikorunu na výzkum rakoviny prostaty
a varlat. Za to mu byla nabídnuta placka www.prostemov.cz s tématem kníru, dále se mohl vyfotit se stylizovaným knírem na speciální placce, a navíc se skýtala
příležitost pohovořit si s představitelem PROSTE-

Číslo 50•Ročník 22
Pondělí 10. prosince 2018

ƔƔ Bohatý program seriálu akcí

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Je vcelku logické, že od
vánočně laděných stánků očekáváme
především přísun jídla a pití, případně
možnost dokoupit nějaké netradiční vánoční dárky. Prostějovské stánky
v adventním období ovšem pomáhají
i dobré věci...

18111511284

 

 OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ




NA ul.VÁPENICE 19
(348M)

PROSTĚJOV Další zápasově nabitý týden čeká ve vrcholícím předvánočním
čase hokejisty LHK Jestřábi Prostějov.
Oba domácí duely Chance ligy mužů
ČR 2018/2019 přitom disponují maximální diváckou atraktivitou.
V případě dnešního střetnutí 33. kola soutěže proti Jihlavě (od
18:00 hodin) půjde o souboj se suverénním lídrem tabulky. „Dukla
hrála v minulé sezóně extraligu. Sice nakonec sestoupila, ale většinou předváděla kvalitní výkony. Zpátky v první lize se nějakou
dobu hledala, potom se rozjela a teď je těžko k zastavení,“ prohodil
směrem k pondělnímu spektáklu kapitán ptačích dravců Matouš
Venkrbec.
Naprostý trhák konce tohoto kalendářního roku pak přijde v sobotu
15. prosince od 17:00 hodin, kdy jestřábí letka přivítá na vlastním
ledě HC ZUBR Přerov. „Víme, kolik derby pro fanoušky znamená.
A my sami jej také samozřejmě chceme po delší dobře vyhrát. Bez
ohledu na fakt, že se Přerovu poslední dobou moc nedaří a klesl až na
hranu postupové osmičky pro play-off, to bude jako obvykle hrozně
těžké,“ odhadoval Venkrbec.
Větší bodový zisk z obou nadcházejících šlágrů by potvrdil výtečnou
aktuální formu elhákáčka. „Stále platí, že se na každé utkání musíme
co nejlépe připravit a od začátku jít za vítězstvím. Snad fandům před
rychle se blížícími svátky uděláme další radost,“ přál si lídr kabiny Jestřábů.
(son)

vs.

  +

MOV. Potěšitelné je zjištění, že tato pobočka funguje
už od roku 2012 a její členové se snaží všemožně podporovat projekt MOVEMBER nejen v našem městě,
ale v celé republice.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník hřeje konstatování, že informoval o projektu MOVEMBER již před lety jako
vůbec první v regionu a lze uvažovat o mediálním partnerství. Je třeba zdůraznit, že takovou dobrou věc, jakou
v tomto případě představují především lidské životy, je
třeba vždy všemožně podpořit. I o tom jsou naše prostějovské vánoční stánky.
(mm)

22

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


výsledkový servis

G[G  .| 4 

GGI% JG (J KLJ%

!"# +#&>%N><

[$+E?Z>!"#+/A

4
2

R<A&Q3 0! Q( CI  <  D   M C<   Q(D "
I  CQ(  MD ") ' & C< 8 A&(8D O 0F >
C7  <*DF (C&7  D< (- 
ATO7 * <Z , (-F-G &( -'  aC (D!
  , Z(-0-0P *(--A& -0")

%+<#<!"#<3
G ZO &(98I < 8'+O
' & A&(8 G   O  M <   Q(
O6 X * A&+O9 M78
+ADE>3>+( ,   K&78  

R"#A/ "\+ *#+*'> F&?A/ *
#/!5AD:&AS+ >+( ,   >+*V
<A<4X

 ,  )

4:2

 `cgbeh_ib]b`j,h`eckn+pqe+
=<'P/ #)'+*&Q 4 &'<3 +&D RF*!"#>,
S+R+A?&QA$T3UAV3K34K43,3W
R<A&Q37M C * 3D0"78
C N D  78 C3D F"
7M  C3D FH 3 C * D 
78 CN   * D   . '  *
O!9I
CP8D0)>(P8
CQ*  9 I
D " P8 C9 I
D
FP8C9I
DF)' C>(D
=>#?S>3"!)RE+#$>:'<#<3XV3K3K
3WR<A&Q3!9'  &(C3'  &(D
0 I*+ C=8# M D O  +  C>
7 D0S MC>7   * D"
?TC3D")/*C# &DA&$
-!"R<*<YFZ<43V3K3K3W
R<A&Q3H# MC>9UD0'( 
C'VW  * D">MCW  * 'VDO
!=  C >'X D""=  C>
'X  D=>#?S>30R[<#/E# >,
\!E>S+3V3K3K3WR<A&Q3!0N$
 C< 8< MDO0>( C7,*, 
  D0H>'C9'  D=>#?S>3 974
R]/A<* <Z+\ E+Z/;3V3K3K3W
R<A&Q3  U C  ZD FH   ,
C< 8  MD=>#?S>3"0

4&'3

%ber]nsetaX[\]^_[` 1:3
?v'v<v'><-'-w
R<A&Q3 F" 7VZ C'  >(D O 
6 X CI  <  D  I  C $
* '.+(D * CI 6 XD
5:*;/33  O3&   * 
Q'F;+A/3F-"<#/S3A&(8F [
  ( QF^>/3 !-!  '<Z+A/3 -
=>#?S>30!
%+<#<R+A?+&3 \ O' ' 
 &( QV G 7 ' O >(
W 7VZO<, &MG . 3 O
S 7 / O'    Q* 
+ADE>3>+('   ?(G 
U G Z O 98  &( I  Q& 
'+< 8 Z OA&(8G  9 M
O' &78<  OA&+ * 
6 XOA*8N . '.+(
+ADE>3>+( ,   K&78  

`=Z?*+N+A5>#<#;+'+
FZF+F^>'+\A?\5<">>'<
*<'P/#/!5#/`
>+( J'P]'?6 >+*V


 35

=<'P/ #)'+*&Q 4 &'<3 %'<#>< <:< 
E+# 34 V3K 3K 3W R<A&Q3  Z
C D" CA   DO) 
C7 D 0 3 '  &( C9 '  &(D
0!#=>#?S>3!00R'<*AFZ<43
V3K 3K 3W R<A&Q3 ! ' Z( C9

& D ! >( C9
 G  D F)
>( C9
D O " > 'X  C ,  
P& (D =>#?S>3 0F R >\!E>S+  ]/
A<* <Z+\ U3 V3K 3K 43W R<A&Q3 0
9 '   C7 &  9  D 0 9   C9
'  D0LC9'  >( D".$
CL  DF0>'C' 
7 & DF>'C9'  7 & DOF>
 &C< *(D!!>MC#>  D=>#?,
S>3!HR()*+&,./+&[<#/E#43TV34K
3K3XWR<A&Q3!)9 ,C7D
' C D"H9 ,C'8  D
O ! '   C=+8 +  D ) N   CP
7  < 8D!0W +C9   =+8D
"!'  C=+8< MD""'  C=+8D
"FQ &C9   W *D"P7$
 C9  < 8D=>#?S>3!FR+/A
<*<Yf3V3K3K3WR<A&Q3!!7 
C' >D!F<*C7  #D
0 '  % C+  '
 ,D F0 <*
C& >D F <* C, \ >D
OFH9 8 C  3 DFHW  * 
C3^&('VDA& -0HR$>:'<#<+,
&D RF*!"#>S+ 3 V3K 3K 3W R<A&Q3
0'  *CSD"H * C
A 8D=>#?S>3")F

R 4 3

! >  & 
!)
0 ' 
!"
4 !"#
4 T
" S_ T.&  !
F (
0!""
  &(+&
!F
H 6T+ 
!"
) 7+&
!!F!
 #+*(
0!
! & 7  0!0
!!7 * 
!!
!0NM$9(  !0
!,
 0
!"'  X
H !
!F`( 6 *  

0 H !-F0
 H - F
  f3U fT
0  "-H" F
0  !-)F0
 !0-H F!
0 !! -) F
0 !)F-)! "
 !)0-H "0
 !! )-H "0
! !FH-!""
0 ! !0-!)
F !HH0-!!0 0H
0 0-!"!0F
" 0H)-!)00

VOLEJBAL

  .|, 

.}~I 3

X[\]^_[`a\b]ce

%+<#<+/A<3
=*  C") 3T&D O N > >
&< 9 8P  O
< 7 '  aO<*7  >
O+ '
 , & O (3 &M
' +ADE>3>+(A  6 *8>

:

HOKEJ
CHANCE LIGA

4&'3

3

V3K3K3W

44&'KA*!'/>AS+K33
'  O ( C!H-!FD S_  T.& 
O  &  7  C!H-D #+*( O 6T+ 
C!H-D $+E?Z> !"#  =F&'< $>:'<#<,
'  XO, >  &(+&O7 $
*
4X&'KE+*<>AS+K33
(O &(+&C!H-D, > O
' C!H-DA  >  & O'  XC!H-D
NM$9( O #+*( 7 *  O `(  
6 * %'<#>< <:<  $+E?Z> !"#K
7+&OS_ T.& 
4f&'KZ<f>AS+KT33
' O>  & C!-D`( 6 *O $
(C!-D>+*7T.&O7+&'  X
O  &  7  6T+  O NM$9(
 &(+&O, > C!H-D#+*(
O7 * C!H-D

 
  &6

         ! "#
 $ %&%'   (   
     )*    (
   + ,         ". (    /01
!         
     '0%  . !* 
          
203  !  4      
(  5       #  /01  ,6    
47  8   9    
   *    : 
; .         *   :<0% 

=>! >. 

JUNIORKA
 $? =* >!  >. <0%@10A10A'0%B
C  $0 Mikeš (J. Tichý), O. Tichý,
(Hladiš), Hladiš (Poledna), Šabršula (Hladiš),
R!+ 2F* 5 D  Y  2B5$
1 !  D! x D   27=$ .5
y Z + B   F D+
Y  y -  F*  ; D ,
 R!+ -*  ($ R+ T$ R+
F $
D 0 (! . $
+(!  0 /$ R  . /0 9$
z !+ . /? '  $%2 <$ T * 6
8$ B+ ,-!  0 ?$ % + (  0 :$ .! ,
 0 0$ Z  > 4" {4 : 6$ ; * 8$

DOROST
 $?# /01@20AA0%%0%B
. D! x B  2R* ; * 5
. 2C  R* 5 B  21 *5 R,
*  R* 2; * 5$
1 !  D! x F y 1 * > ! ,
+ Y D .   y B  ; * 
R* - . Y R* 
C $
D 0- ( $
+(! 0/$ T  9< 1  $
%& 7$ T * /0 <$ R   . /: 8$ Y  /<
?$ >! -    /7 :$ ; * 6 0$ . 
0 6$ Z  > 4" {4 8 /=$ % + (  8$

*q{|}~
? $10/@%0%A0%%0'B
C   $0 '$ ;+ F   -,
 !+ - !+ '$ ;+ 2>$ ;+5$
"  $0 (   y F*  > ,
! + %  F  -"  ; X*
- !+ F   R*  '$ ;+ Y,
 >$ ;+ F  Y$
D 0 - ( $
+(! 0 /$ F  9/ 1  $%& 7$ z  /6 <$ T  /6 8$ D 
/= ?$ T /= :$ Z  > 4" {4
/= 0$ % + (  6 6$ ; 7$

<{)}~
? $302@A0120A101B
C  $0 D 2R$ - 5 Y 
2R$ - 5 D Y $
"  $0 F y ; + F$
D*  B| F * -$ >*  D  D R$
-  4! A$ B Y $
D 0 B 1 $
+(! 0 /$ T  9? 9$ D  9/
'  $1A <$ z  /6 8$ F  /7
?$ Z  > 4" {4 /= :$ % + (  ? 0$
T 8 6$ ; =$

G+')\<A;<N*ZE+
Z?A>'>;>

9  ?<?6d' ' 



 =/

X[\]^_[`a[,ecbXbnb`
=y'=v?>v'-Bw
5:*;/3 '.(  9   , (- 0-
,-cF-HcH=>#?S>3
%+<#< < Z<A&Q !"#<3  &( O
=#N . F  7&0
> (<N . )cFS&M)>N . "
 3+V& #_+-#8
S( ? , ,&
+"#/S+Z<A+&='A/G++&#+3 !0cH
9 8 G ;,"

'+*A/ 5?< *5>\F
"\+ S:!'> 5< &<^*F S+AF
#Q:?


#8SL<GdSL'_7T.&



X[\]^_[`
c\]bn


,6
 $(
:(;<
 '#===

!)
!H
!
!
!F
!"
)
)
H

"
!

OBJEDNEJTE SI
NAŠE PØEDPLATNÉ

.}~I 3
&'K4<XA<3
$%&'!"#,%[G.<'\!E>S+
R,  9+((O> &WP$
 !OK&   $%&'+'+S
A[,[, $=G++&+#  $''7
# $'' +

STRANA

28

PROSTĚJOVSKA
1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO

/  $E 7  F; 0
B@ T# y -     ?x9 T ! y .# =x8 '! 69 y -     7x/ .# y B@
T# <x< '! 69 y T ! ?x9 -     y .# ?x9 T ! y B@ T# 9x8 '@ 4
y .   D /x9 X ,1 % ! y '@    9=== 9x? B@ '  y .   D 9x9 '@
   9=== y '@ 4 <x9 .   D y X ,1 % ! <x9 B@ '  y '@    9===
7x< X ,1 % ! y '@ 4 6x9

% 6

/$ 1; '! 69 D
9$ '@    9===
7$ B@ 4 S D!
<$ X ,1 % !
8$ -     D!
?$ .# D!
:$ B@ T#
0$ B@ ' 
6$ -; .   D
/=$ '  1" }.~
//$ T !  D
/9$ T !
/7$ '@ 4

%+<#<!"#<3
-G&!!  H!)# $
% &F'()I   &0*
 &(& +( ,- / & '.$
&
+ADE>-6 *(78 6 89

6
/=
0
//
0
0
0
6
/=
:
0
0
/=



6
0
:
?
8
<
<
7
7
9
/
/
/

?=]

=
/
=
=
=
7
/
9
/
/
/
/
/

=
/
/
8
7
/
7
<
?
<
?
?
0

88x/9
</x9<
76x/7
<<x77
7/x98
96x97
78x97
7/x96
9=x79
/0x78
9?x76
/6x<?
90x:=

9:
98
9/
/0
/8
/8
/7
//
/=
:
<
<
<


=->
>v-B

Olomoucká 10

A&  F =;&  0 7&  0
A &  ! ' &   J & 
!! * 7&  +( ,- K& &  =
 & L & ! +ADE>3< $
 &   & 6, * A* & 

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

VWUDQD



    

!"# $%&'()*+&,./+&

3
+3
+3

Vápenice 19

        

0

25:14
25:15

4+3

5:*;/3  
=>#?&@3

25:11

  <3   

    
%+<#<!"#<3
      !" # $
% &  '( ) *  &(&
+( ,-'.&"/ &0
3(&
+ADE>36 *(78 6 89

%+<#<()*&F,./&F3
3(& 7 && !! 9;  0 3,&
! & & !  & ! *
< &.&& +( ,- 3 & 0 #$
& =,;& 3 & ! 8&
+ADE>3>  &  ?@  A&

Ä+RON\RGHKUiO\]iSDVSUHFL]QČDEH]YêSDGNĤ³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

VWUDQD


   
  
  
PØÍŠTÍ ÈÍSLO
S DVOJNÁSOBNÝM
OBJEMEM magazínu
TV POHODA
A SPECIÁLEM
PROSTÌJOVSKÉ
VÁNOCE

7HOHYL]QËSURJUDPQD9¿QRFH
6LOYHVWUDL1RYÛURN
jDQFHY\KU¿WFHQ\YKRGQRWø
.2581
WRYxHYUR]xËĆHQÇPY\G¿QËe7932+2'$r

Y¿QRêQËUDG\WLS\D]DMËPDYRVWL
RGUHGDNFHLQDxLFKSDUWQHUĎ
VRXWøæHRDWUDNWLYQËG¿UN\
QHMHQSRGVWURPHêHN
WHVW\QRYÇWUHQG\
LSOQRGDOxËFK]DMËPDYRVWË
WRYxHYHVSHFL¿OX3URVWøMRYVNÇKR9HêHUQËNX






 


XX / 2018


+, -/
?=@Bw

%+<#<%O+3

`cgb`j,h`eckn+pqe+

%'   7 %'   * %< AA
 0

  T y
E   B+ ,-!  y D   T
D y ;D . T!  y F  
2/0$==5$
%2   ( %/   * %< AA
 0
     F  
y T D E   y T!  2/0$==5
;D . y B+ ,-!  2/0$==5 D  y
>  . 2/0$==5$

 =/

 3
  0 0)-0H"
) ! ! !-0H0
)   F)-0)0
)   0F-0H)
H !  !-0)"
H  " 0)-0
 0  !"-0H
 0  0"-00
 !  0H)-0"
  ) 0"H-0F
0   0)-H
 ! ! 0"-

#)'+*+& #A/: F&?A/3 -   .-
7T.&

 ,  )

Xxibna
3:0

=<'P/#)'+*&Q&'<3 >Z++S,I+A,
Z+& 43 VKKWK ?'# '+ , ,
<#< 43 VKK,K4WK E+# , 'Q\
34V,K,K,fWK'\FS,RA43
VKfKW
] J R  
! ]7P  !0 !0   -H F
0 'A  6*  !0 !!!  "-!!0
4 !"#    4X3U 
" .*  !0    0"-0 !
F '&7 !0 F H  0!-0 !
 P,7  !0 F H  00-0 !F
H .* 7+& !0 F H  !)-0!"
) NM$9( !0    !"-0)!
 3* !0 0 ! - 
!P & 
!0 ! !! !!- F
.}~I 

=<'P/#)'+*&Q&'<3 9+((
O K&   -" W P  ! $
'' + 8  O> &
F-0# $W9 T+ -0!
] J R
!  
!!
0'' +
!
# 
!!
"K&  
!!
F#>' $' !!
 9+((
!!
H#>KK7T.& !!
)> &
!!
WP ! !
!#>AW&
!!
!!''7
!!
!0W9 T+  !!

a

25:15

4+3

5:*;/3 $6  C&D  9  
CE D<3!- ,=>#?&@3F

&'3

-/'=>?B'-@w
5:*;/3  ,   3  , (- -
S'-' * MC+(&, (D%+*\>;&Q3
Fc-"c=>#?S>30!
+"#/S+Z<A+&RA<R3 ;7 F
%+<#<<Z<A&Q+'S+39 ,=  O
'8!>7807 !_ FAF
7 M0E( +0c06  (HG& 
7  !c!#_+-9   ( A &
3&(

0

25:14
25:17

Ä3URMHYLOVHYêNRQQRVWQtUR]GtOPH]LREČPDWêP\³

UNIQA EXTRALIGA

%Xe[%a[\]b,bge



+3
+3

2019
Nìjaký drah
ladìný inzeý exkluzivní do modra
rát
nebo sponzovysoký 59 mm :))
r pøílohy :)



YSURGHML
RGSURVLQFH
GRSURVLQFH


Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


společnost

23

Mikuláš rozdával v Kostelci na Hané
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radost, sladkosti i rozsvítil strom

KOSTELEC NA HANÉ Přesně
na svátek svatého Mikuláše připadlo letos tradiční adventní
rozsvícení vánočního stromu
spojené s mikulášskou nadílkou
v Kostelci na Hané. V pohotovosti byli zejména místní dobrovolní
hasiči, nikoli kvůli své profesi, nýbrž z titulu hlavních organizátorů
podvečerního programu. U toho
prostě Večerník nemohl chybět.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Husté mraky nad Hanou utlumily světlo
už krátce po čtvrté hodině odpolední,
takže se vánoční strom před kosteleckou
radnicí rozzářil v celé kráse. Na pódiu se
s nacvičeným programem prezentovaly nejen svým rodičům a blízkým děti

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

% ]  
$

*  !  !

  $  

PROSTĚJOV Bohatý program letošní Prostějovské zimy nabídl uplynulý pátek na náměstí T. G. Masaryka
multimediální kamion. Ten do města
přinesl ladovské Vánoce, které byly
kromě všeobklopujících motivů známého malíře obohaceny o zpívání
vánočních koled, tematické soutěže
FOTOGALERIE
pro děti, vánoční poštu, scénky či růzA    -*        
klikni na
né průpovídky ponocného Třebka
www.vecernikpv.cz
  &$
-+/ 0
i bohaté občerstvení. Večerník akci
z místní mateřské a základní školy, na Z opačného směru od kostela důstojným pozorně zdokumentoval.
řadu přišla i oceněná zumba v provedení krokem přikvačil Mikuláš v doprovodu
menších capartů i děvčat z prvního stup- anděla s množstvím dárků, které mu Tereza MACHOVÁ
ně základní školy. Před radnicí si příchozí ochotně dopravili na pódium právě hasiči. Páteční odpoledne a podvečer se nesly
mohli vybrat na školním jarmarku z pest- „A nastává stěžejní část programu, podle na vlně tradičních českých Vánoc. Na
délky fronty máme v Kostelci jedny náměstí T. G. Masaryka zastavil multiré škály výtvorů školáků.
Poté už moderátorka Rádia Haná Marti- z nejhodnějších dětí,“ komentoval mi- mediální kamion, který návštěvníkům
na Procházková, jejíž zraněná levá ruka ji kulášskou nadílku místostarosta města nabídl bohatý program s podtextem
nikterak nelimitovala v práci, tedy prová- a náměstek hejtmana Ladislav Hynek. Ladových motivů. Děti mohly psát
zením mikulášským podvečerem, ohlásila Ty stydlivější pódiem doslova prosviště- dopisy Ježíškovi na speciální Ladovy
příchod čertů pekelnou branou, kterou ly, některé si drobné dárky od Mikuláše pohledy, načež několik z nich bylo
zdařile imitovaly pyrotechnické efekty. vysloužily básničkou či písničkou.
vylosováno a odměněno. Pro dospělé pak bylo přichystáno zabijačkové
občerstvení, pro menší zase chutná
vánočka. Největší pozornost však
 -+/ 0
upoutalo pódium vsazené do kamionu, na němž se odehrávaly nejrůznější
scénky, hudební vystoupení a soutěže.
Dějem na pódiu provázeli moderátor
a houslista Jakub Třasák a humorný
BYLI JSME
U TOHO

jaký byll kosteeleecký mikkulááš....

 *    *   *!   *    
* 
 !   !$

+  

"  !  
   $   %
PROSTĚJOV Družina složená z Mikuláše, andělů a čertů dorazila ve středu 5. prosince do Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL.
Zpovědi z hříchů, básničky a písničky
si přitom čerti s Mikulášem vyžádali
nejen od malých pacientů, ale také
od pacientů léčebny dlouhodobě
nemocných. Odměnou všem zúčastněným byly příjemné chvíle strávené
ve svátečním duchu, ale samozřejmě
také mikulášská nadílka.
Na dětském oddělení probíhala akce
formou individuálních návštěv mikulášské družiny, v rámci kterých děti
spolu se zdravotníky zpívaly i recitovaly. Odměnu od Mikuláše si každý ze
zájemců musel zasloužit.
„Letos byla akce opravdu vydařená.
Všechny děti se úplně ponořily do sváteční nálady a Mikuláš si během svého
putování poslechl celou plejádu pěkných
písniček, koled a básniček. Pro naše pacienty to bylo jednoznačně milé zpestření
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i vytržení z nemocniční atmosféry,“ popisuje Mgr. Marie Jouklová, hlavní sestra
Nemocnice Prostějov, s tím, že nadílky se
dočkalo přes 15 aktuálně hospitalizovaných dětí dětského oddělení a také více
než šest desítek pacientů oddělení léčebny dlouhodobě nemocných.
Rolí Mikuláše, čertů a andělů se přitom
letos netradičně ujaly dobrovolnice z řad
veřejnosti spolu se studenty Střední zdravotnické školy Prostějov. „Se studenty
spolupracujeme již dlouhodobě a za je-

jich věrnou pomoc jim moc děkujeme.
Překvapivá letos ale byla nabídka pomoci z řad veřejnosti. Jmenovitě bych proto
ráda poděkovala slečnám Ivaně Košťálové a Michaele Faltýnkové, které samy iniciativně nabídly svou pomoc a darovaly
pacientům mikulášské balíčky. Takovouto ochotu v dnešní době již často nevidíme a nejen pro nás, ale zejména pro naše
pacienty, je přímo neocenitelná,“ uzavřela
Barbora Olejníková, marketingová manažerka Nemocnice Prostějov. (lud)

Do Jesence zavítá Originál
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ponocný Třebek. Připomněli, že Vánoce jsou zejména o tradicích. A proto si každý rok o Štědrém dni většina
z nás na večeři dopřává kapra s bramborovým salátem. Následně tedy ponocný Třebek vyzval na jeviště místní rybářský spolek Plaváček čítající
zhruba na deset dětí, které se utkaly
v chytání kapříků. „Taková úroda by
vystačila pro celý Prostějov!“ konstatoval ponocný. Veškerou drobotinu

za jejich snahu nakonec dvojice mužů
odměnila. „Dejte všem dětem šampáňo, ať vidí, že na to máme!“ komentoval s nadsázkou a humorem Třebek.
K Vánocům neodmyslitelně patří také
koledy. A tak se u kamionu objevila
coby host zpěvačka Marta Vančová,
která si společně s návštěvníky zazpívala známé vánoční písně. Stejně tak
později přišel na scénu Jakub Třasák
s houslemi a zahrál tematické skladby.

Vánoční odpoledne s Anděly
potěšilo nejen dětské oči
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ

PROSTĚJOV Stejně jako loni
i letos se děti těší z bohatého
programu Prostějovské zimy.
Jinak tomu nebylo ani uplynulou sobotu v kulturním klubu
DUHA, kam dorazilo přes sedm
desítek návštěvníků. Vše vypuklo hned ráno promítáním
pásma pohádek pro nejmenší,
pokračovalo Patem a Matem,
tvořením i interaktivním vystoupením Gabriely a Sofie Filippi.
„S dcerou jsme si udělali krásný
sobotní den. Pat a Mat byl skvělý, dílnička nás taky nadchla a jako bonus byla dcera ve společnosti dětí,“ svěřila se Večerníku
Marcela Tušová.
Pat a Mat znovu v akci

Známé postavičky Pat a Mat v pokračování úspěšného filmu se přestěhovaly do nových domů, kde na ně čekají
nové kutilské výzvy a nové příhody.
Pro nemotorné postavičky není nic
problém, ať už se jedná o boj s rojem
včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný
odpad, boj s krtkem, nebo stavbu nové

skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit
nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem. Kutění je
pro ně zábava a dokážou si ho patřičně
užít. Našim kutilům vůbec není cizí ani
moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer. Dětem se
film velice líbil, v sále se ozýval radostný smích. „Baví mě, když se jim něco
nepodaří, je to sranda,“ svěřil se Tomáš,
jeden z několika dětských diváků.
Vánoèní minidílna pro dìti

Děti měly v sobotním dopoledni
příležitost rozvíjet své umění a tvořit sádrové andílky, které si následně
mohly podle svých představ ozdobit
dle vlastní fantazie. Přišly jak menší, tak
i větší a tvoření si užily. K tomu měly
všelijaké různé pomůcky, jako jsou
barvy, tempery a jiné. Andílků se sešlo
mnoho a všichni byli krásně barevní,
někteří méně, někteří více. Hlavně pak
byli originální a děti si je mohly odnést
domů. Výrobky tak nyní mohou sloužit
také jako krásný vánoční dárek třeba pro
babičku, nebo dědečka. „Vyrobila jsem
si tři andělíčky, jeden si nechám, druhý
dám babičce a třetí dědečkovi,“ prozradila Večerníku malá Viktorka, které se
tvoření moc líbilo. Taková zajímavost
nakonec. Věděli jste, že v hebrejském
významu byl anděl prostě “posel”?.

Andìlské radovánky

Prostřednictvím interaktivního pořadu se děti mohly přenést do světa
andělů, se kterými je nejen legrace,
ale dokáží nás i chránit a uvést do říše
splněných přání. Zábavná, vzdělávací
interaktivní show Gabriely a Sofie
Filippi děti vtáhla do průběhu celého pořadu, zapojují při něm všechny
smysly a rozvíjí se jejich vnímání, postřeh, pozornost, paměť, vyjadřovací
schopnosti a představivost. Samotné
vystoupení bylo plné pohádkových
postav, barev, fantazií a humoru, používalo se množství rekvizit a vizuálních prvků. To vše jak za pomoci
interaktivní techniky, tak i klasických
postupů. Děti si užily množství legrace a nečekané zábavy. Všechno dohromady představovalo skvělý přínos
pro rozvoj vnímání, myšlení, pozornosti, paměti a fantazie.
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JIŘÍ KOLBABA ➢ ZE STRANY 3

JESENEC V Kulturním domě v Jesenci se tento pátek 14. prosince od 18:00 hodin objeví známý cestovatel a fotograf Jiří
Kolbaba. Ten představí svoji jedinečnou diashow, která vám
odkryje taje jižní Afriky. Pokud jste nikdy nenavštívili Viktoriiny vodopády, Kapské město nebo mys Dobré naděje, ale rádi
byste alespoň viděli, jak tyto nádherné úkazy vypadají, určitě
zajděte na besedu s Kolbabou, on vám je ukáže ve vší parádě!
Populární dobrodruh a cestopisný zpravodaj Rádia Impuls Jiří Kolbaba se vydal na jih Afriky, kde nafotil mnoho snímků, které vám
nyní ukáže. „Návštěva Afriky je plná vzrušení ze splněného snu.
Expedici zahájíme na Viktoriiných vodopádech v Zimbabwe. Přejedeme a posléze přeletíme do delty řeky Okavango v Botswaně.
Ve Svazijsku budeme obdivovat pestrobarevné tanečníky. Cestu
po Jihoafrické republice začneme v Kapském městě. Ustrneme nad
množstvím zvířat v Krugerově parku i u tučňáků při cestě na mys
Dobré naděje. V Namibii prožijeme dobrodružství s kočkovitými
šelmami a s tajuplnou Afrikou se rozloučíme v kouzelné poušti
Sossusvlei.“
(tem)

DOBROMILICE Traktor s čertem se svítícíma rudýma očima a rohy na chladiči
a mřížemi po obou stranách motoru táhne
vozík připomínající andělské sáně, kde sedí
Mikuláš, anděl a čerti. Tak to na oblíbený
svátek vypadalo v Dobromilicích.
Tradici originálního alegorického vozu tam vytvořil Zdeněk Klusal, který se později přestěhoval do Němčic nad Hanou. „Původně se jezdilo
malou Terrou. Tu jsme před šestnácti lety vyměnili za traktor našeho zahrádkářského svazu,
který nám slouží už přes třicet let. Orám s ním
pole nejen u nás, ale i v okolních vesnicích. Mikulášskou jízdou pak pravidelně končím sezónu,“ vysvětlil Antonín Vystavěl. Organizátoři se
každoročně snaží jízdu o něco vylepšit. „Třeba
letos jsme měli naprosto skvělého čerta,“ pochvaloval si šestasedmdesátiletý muž. (mls)
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PROSTĚJOV Prostějovská zima
pokračuje v plném proudu. Tento týden si budete moci na náměstí T. G.
Masaryka zazpívat koledy společně
s pěveckými sbory Proměny a Múzy.
Nebo si zabruslit a zatrsat na další
z řady diskoték na kluzišti. Či zažít
interaktivní dětskou show se sněhoskřítky. Případně si zazpívat a zatančit
s Míšou Růžičkovou, která se do Prostějova pravidelně vrací, aby pobavila
ty nejmenší. Tak se určitě na něco vypravte, je z čeho vybírat!
V rámci Prostějovské zimy se tento týden
uskuteční hned čtyři zajímavé akce. Nejprve se ve středu 12. prosince na hlavním

náměstí od 18:00 hodin rozezní písně při
koncertu s pěveckými sbory Proměny
a Múzy při Gymnáziu Jiřího Wolkera
v Prostějově. Následně se ve čtvrtek 13.
prosince opět odehraje diskotéka na
ledě, kterou si můžete užívat na náměstí
T. G. Masaryka na kluzišti od 16:30 do
19:00 hodin. Budou vás přitom čekat
nejen písničky na přání…
Další den v pátek 14. prosince se rovněž na náměstí ukážou v 17:00 hodin
sněhoskřítci, kteří vám předvedou svou
bláznivou cestu k bílým Vánocům. „Půjde o vánoční interaktivní dětskou show
s dechberoucími speciálními efekty
a s jedinečnými svítícími kostýmy.“ A na-

konec sobota 15. prosince vám nabídne
nejbohatší program. V Kulturním klubu
u hradeb Duha ve Školní ulici se bude od
8:30 do 9:30 hodin promítat pásmo pohádek pro nejmenší. V 10:00 hodin tam
pak uvidíte pohádku Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu. Od 13:00 do
15:00 hodin pak k účasti láká děti vánoční minidílna na výrobu gelových svíček.
Vstup vás přijde na 20 korun. Od 15:30
hodin a od 17:30 hodin vás nakonec
pozlobí Popletení čertíci. „Na této interaktivní zábavné show si děti užijí spoustu
legrace s Míšou Růžičkovou opět zprostředkující spoustu tanečních písniček
a soutěží pro děti.“
(tem)

kultura v Prostějově a okolí
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Majitel Muzea kočárů se v průběhu akce
ohlédl za uplynulým rokem. „S mistrem opratí panem Janem Pokorným
z Bouzova jsme toho společně najezdili
strašně moc. Ještě letos na jaře jsme se
vydali ke kapličce Panny Marie Lurdské
na Kosíři. Jan však bohužel v průběhu
roku zemřel,“ připomněl svého
kamaráda Václav Obr. Vlastní koncert zahájila zpěvačka Magda Vítková vánoční Alžbětinskou serenádou známou zejména díky podání
Karla Gotta. Se slavnou vánoční
koledou Adestes fideles následně
vystoupil její kolega z Městského
divadla Brno Lukáš Vlček.

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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Foto: Martin Zaoral
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Foto: 3x Martin Zaoral

Sérii tří koncertů v Čechách pod
Kosířem zakončí v pátek 4. ledna
2019 slavný Hradišťan.
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kdo vysstoupill u ko
očárrů....
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líbil Lukáš Vlček. jedna z posluchaček.
Přišlo mi totiž, že Magda Vítková při
  U  !    !  ! &     !
zpěvu v italštině či angličtině jako by
v určitých momentech neoddělovala
slova od sebe a tají splývala dohromady,“ Na koncert Magdy Vítkové a Lukáše zpěváků Davida Uličníka a Jiřího
zmínila se Marta Dvořáková, jedna Vlčka už tuto sobotu 15. prosince Škorpíka. Vystoupení poloviny
v Muzeu kočárů naváže vystoupení slavného 4Tetu začne v 17:00 hodin.
z posluchaček.
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sestry rozbijí. Klárčin strýc figurku
opraví a zlé sestry vyhodí. Dívka
s nadšením ukládá k sobě do postýlky louskáčka – vojáčka a usíná s ním
v náručí. Probudí ji divné zvuky, útočí na ni armáda myší i s jejich králem
a snaží se jí hračku vzít. Louskáček
ožívá a společně nepřítele poráží.
Vzápětí se promění v prince a odvážnou dívku provede svým kouzelným
královstvím.Celé divadelní představení bylo zpracováno formou současného moderního tance. Moravinstitut vzdělávání je nezisková
Nikola FILIPENSKÁ ský
organizace nabízející studium v obTradiční vánoční příběh o malé dív- lasti neformálního vzdělávání. Tato
ce Klárce. Ta je obdarovaná dřevě- škola vyučuje zejména taneční a huným louskáčkem, kterého jí její zlé dební výchovu. V taneční výchově

PROSTĚJOV Krásně provedené
taneční pohyby předvedla Moravská škola tance z Přerova, dějištěm vystoupení se minulý čtvrtek
stalo Městské divadlo Prostějov.
Moderně zpracovaný Louskáček
obsazený hlavně dětskými aktéry
byl dechberoucí. Umělci svými
tanečními pohyby vyjádřili nejen
děj, ale i všechny emoce, pocity
a nálady. Večerník, který seděl
v hledišti, častokrát jen lapalpo
dechu...

Dvouhodinový snímek má říz, emoce
i humor a je dost pravděpodobné, že
tady máme dalšího aspiranta na film
roku. A není náhoda, že to je po Zrodila
se hvězda druhý hudební snímek, který
letos slaví monstrózní úspěch. Letos
jsou prostě hudební filmy IN.
Co je na filmu opravdu silné, je to, že
se skutečně stal. Příběh by tedy byl

Jakub ČERMÁK

Režisér Brian Singer si dal pauzu od
světa X-menů, které má na svědomí
úplně všechny a vydal se na rockovou půdu. Nový film Bohemian
Rhapsody je o hudbě, sexu, drogách
a hlavně o lidských vztazích, které
slavný zpěvák Freddie Mercury často nezvládal, ale hledal k tomu sílu.

a scénáristy a režiséra Singera je potřeba pochválit na střih, dialogy a kameru. Životní příběh Farrokha Bulsary, neboli Freddieho Mercuryho
není třeba nějak moc představovat,
proto se zaměřím na věci, které dělají tento film tak výjimečný. V první
řadě neuvěřitelně hrající Rami Malek
(Noc v muzeu, Pacifik), který dokonale vystihl Freddieho osobnost,
hudební genialitu i extravagantní
gesta, nebo citové výlevy proti kapele
a novinářům. Hodně důležitá dějová
linka je Freddieho dlouho skrývaná
homosexualita, která byla hlavně
pro jeho rodiče šokující novinka.
V sedmdesátých letech minulého
století byla situace úplně jiná a stydět
se, nebo skrývat svoji sexualitu bylo

úplně normální, pokud jste se chtěli
vyhnout pohoršení ze strany svého
okolí. I tak se z filmu dozvíme, že nakonec Freddieho rodiče našli v hloubi duše určité pochopení.
Hudebně pojatý film přibližuje vzestup a pád jedné z největších hudebních ikon a ukazuje Mercuryho jako
obyčejného člověka, který za slávu
musel zaplatit tu nejvyšší daň. S přibližujícím se koncem vás emočně docela
vyždímá, i když stejně víte, jak to dopadne. Rozhodně je ale potřeba vidět
jej v kině s kvalitním zvukem, protože
hlavně písně Queenů zde tvoří osmdesát procent celého snímku. A při
scéně z koncertu Live Aid budete
hodně litovat, že jste tam tenkrát nebyli...

kapele je aspirantem na film roku

Bohemian Rhapsody: Snímek o slavné
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jsou zastoupeny především balet,
ale i současný tanec. „Cílem je naučit žáky pracovat s vlastním tělem,
aby se mohli rozvíjet ve zdravé děti,
bez špatných návyků v oblasti držení těla. Součástí výuky jsou základy
správného dýchání, rozvoj motorických schopností, celkového vnímání a orientace v prostoru. Hodiny
probíhají hrou se zapojením tance,
zpěvu, říkadel i dramatické výchovy. Jsme lidé s praxí a se zapálením
pro věc. Svou práci milujeme a na
výsledku je to znát,“ uvedla Lucie
Rolencová, ředitelka školy. Odměnou jejímu souboru byl potlekslušně
;*     
zaplněného hlediště prostějovského 
divadla.
PROSTĚJOV Odvetný duel na
pohárové scéně Evropy mezi volejbalistkami Prostějova a Sofie
potvrdil to, co ukázalo už první vzájemné utkání. Tedy velký
výkonnostní rozdíl ve prospěch
desetinásobných mistryň České
republiky za poslední dekádu.
Proto měly znovu hodně navrch
a jejich postupové vítězství 3:0
bylo naprosto jednoznačné.
Mnohem větší kvalitu prokázaly ženy
VK hlavně na síti, kde měly o dvanáct procent úspěšnější útok (42:30)
a dosáhly čtyřnásobného počtu vítězných bloků (12:3). V dalších dvou
sledovaných činnostech už mladice
Levski zaostávaly jen trochu, na esa
to skončilo 5:4 a úspěšností přihrávky 52:49 procentům.
Rozdílovou hráčkou zápasu v pravém smyslu tohoto slovního spojení
se stala univerzálka vékáčka Helena
Horká s 20 body, poloviční úspěšností zakončení, 5 bloky a užitečností +18! Svou kapitánku dobře
podpořily smečařka Lucie Nová (10
bodů, 3 esa, solidní příjem 48 procent) i obě blokařkyw Veronika Bezhandolska (8 bodů, 3 bloky, 2 esa)
s Gabrielou Kozmík (7 bodů, útok
67 procent, 3 bloky), na výborných 71 procent přihrávala Tereza
Slavíková na liberu. Z hostujících
plejerek se podařilo uhlídat nejnebezpečnější účko Moniku Krastevu, přes desetibodovou hranici se
dostaly jen Maria Yordanova (11)
+ Elena Becheva (10).
(son)

  
 




 

vánočními svátky,“ zdůraznil Petráš.
Jednou z těchto zmíněných bitev bude
úvodní mač osmifinále CEV Cupu na
půdě rumunského kolektivu Alba Blaj.
Ten je teď v ČR dobře známý díky tomu,
že koncem října bojoval ve druhém předkole elitní Champions League s Olomoucí. Přičemž UP vyřadil po rezultátech 3:2
v hanácké metropoli a 3:0 v Transylvánii.
Již sám tento fakt napovídá, že úloha favorizovaného mančaftu tentokrát připadne
sokyním Prostějovanek.
„Alba Blaj na jaře hrála finále Ligy mistryň
a byť v letošní sezóně nemá tak hvězdný
kádr, stále disponuje velkou hráčskou
silou. Její utkání v Olomouci jsem viděl
osobně a můžu potvrdit, že narazíme
na hodně kvalitní družstvo. Přesto samozřejmě zkusíme proti němu zahrát
co nejlépe,“ nadhodil Petráš směrem
k minisérii startující prvním střetem
v Rumunsku někdy mezi 18. a 20. prosincem. Domácí odveta přijde na řadu
v závěru ledna, přesné termíny teprve
budou stanoveny.
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líčky se sladkostmi i dalšími drobnostmi.
Věříme, že si tak příznivci užijí do sytosti
jak vysoce kvalitní mužský basketbal
i ženský volejbal, tak nefalšovanou vánoční atmosféru,“ uvedl manažer vékáčka Peter Goga.
Pokud se vrátíme čistě ke sportu pod
vysokou sítí, je současná bitva mezi
prostějovskými a olomouckými plejerkami republikově tím absolutně
největším, například jako fotbalové
derby Sparta vs. Slavia. S tím rozdílem,
že zde nejde o konkurenty pražské, nýbrž hanácké z jednoho kraje. Přičemž
obě města dělí vzdušnou čarou jen nějakých patnáct kilometrů.
Tým VK v posledních deseti letech opanoval tuzemskou scénu a během uplynulé dekády získal všechny mistrovské
tituly, úpéčko nechal vždycky za sebou.
V létě se však poměr sil změnil, když
družstvo z metropole Hané přetáhlo
právě dosavadním hegemonkám tři
hráčské opory a takto posílené se samo
rázem stalo největším favoritem aktuálního ročníku, právě před personálně
oslabenými obhájkyněmi.
Očekávanému rozložení sil odpovídá
i zatímní extraligová tabulka, v níž
Olomoučanky vedou a Prostějovanky jsou třetí, oba celky dělí sedmibodová propast. Jedinou dílčí ztrátu přitom svěřenkyně Jiřího Teplého utrpěly
zrovna v úvodním derby letošní sezóny,
když srdnatě bojující partu kapitánky
Heleny Horké udolaly na svém hřišti
nejtěsnějším poměrem 3:2 (20, 10, -19,
-22, 13).
Zajímavé je, že papírově silnější mančaft
nemá při častější rotaci sestavy nikoho
vysoko v individuálních statistikách
elitní české soutěže. Nejčastěji mu zatím
skóruje smečařka Andrea Kossányiová,
za níž jsou v žebříčku bodování s odstupem seřazeny blízko sebe univerzálky
Gabriela Orvošová a Jana Napolitano,
blokařky Veronika Trnková, Nikol
Sajdová a Veronika Strušková plus smečařka Martina Michalíková. Při výčtu
tahounek našeho rivala nesmíme samo-

zřejmě zapomenout na obě nahrávačky
Katarínu Dudovou s Šárkou Kubínovou
i na libero Julii Kovářovou.
Velký trhák slibuje mnohé, byť jakýkoliv prostějovský zisk by znamenal
příjemné překvapení. „Olomouc
má velice kvalitní a zkušený tým, navíc
hodně široký kádr s výbornou zastupitelností na všech postech. Jakmile to
třeba přestane jít jedné hráčce, hned za
ni může plnohodnotně zaskočit jiná
z lavičky. Nejen v tomhle spočívá značná síla UP, což však vůbec neznamená,
že ve vzájemném souboji nezkusíme
soupeřky zaskočit. U nich se nám to málem podařilo, teď budeme mít výhodu
domácího prostředí. Snad nám fandové
maximálně pomohou a s jejich pomocí
se vybičujeme k co nejlepšímu výkonu.
Výsledek předem tolik neřeším, podstatné je odvést dobrou práci,“ řekl kouč
vékáčka Lubomír Petráš, který před každým střetnutím zdůrazňuje touhu zvítězit. Co tentokrát? „Uvidíme,“ prohodil
s úsměvem.

Moravy, jež dopadla z pohledu domácích 2:3 (-23, 19, 17, -15, -13) až po závěrečném obratu hostí. Čtvrtfinále ČP
pak patřilo Hanačkám o něco jasněji, na
vlastním hřišti uspěly 3:1 (20, -21, 15,
17) a venkovní odvetu zvládly 1:3 (-26,
24, -16, -23).
Ze všech těchto výsledků však jasně
vyplývá, nakolik je brněnská ekipa
nebezpečná a že každé její zdolání dá
pořádnou fušku. Ostatně ne náhodou
se svěřenkyně Martina Gerži po pomalejším startu vyšplhaly šňůrou šesti
extraligových triumfů na čtvrté místo
průběžného pořadí. Jejich spanilou jízdu zastavil až první prosincový den sil-

ný Liberec, poté podlehly o uplynulém
víkendu také u favorizované Olomouce.
Přesto má soubor zpod Špilberku
značnou kvalitu opírající se o zkušené matadorky, jimiž jsou nahrávačka
Soňa Nováková, univerzálka Tereza
Matuszková, blokařka Kristýna Boulová, libero Markéta Chlumská a zejména smečařka Simona Janečková
přetahující se s prostějovskou Helenou Horkou o vedení ve statistice
nejvíc bodující plejerky elitní české
soutěže. Navíc družstvo ještě doplnila další ostřílená střeďačka a někdejší
Agelka Milada Bergrová (za svobodna
Spalová)!

Dobrý nástup domácích (4:1, 8:4) se
brzy rozplynul v málo důrazném útoku, který soupeřky dokázaly opakovaně
ubránit a následně bodovat. Po rychlém
srovnání na 9:9 však Hanačky přitvrdily
jak servisem, tak ostatními činnostmi,
což hostující družstvo nutilo k chybám.
A zrodil se klíčový únik pěti výměnami
za sebou na 15:10, vzápětí dobře hrající
favoritky utekly ještě víc - 18:11. Zahajovací dějství mělo naprosto jednoznačné
vyústění – 25:14 a 1:0.
V náporu pokračoval prostějovský tým
i zkraje druhé části - 5:1. Sice se opět na
chvilku zasekl (8:5), leč tentokrát šlo
pouze o krátké zaváhání na cestě k výstavbě nového náskoku. Vékáčko mělo
výrazně navrch úplně ve všem a severomoravský celek prostě většinu času
nestačil. Až po trháku na 12:5 se průběh
na tři minutky trochu vyrovnal (14:8),

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Prostějovským volejbalistkám se utkání 12. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19 povedlo,
těm frýdecko-místeckým vůbec ne.
Proto zápas dopadl hodně vysokým
a zcela zaslouženým vítězstvím VK,
zatímco TJ Sokol si z haly Sportcentra DDM odvezl těžkou porážku zavánějící debaklem.

3:0

  

NA

Na startu třetího dílu šel výběr TJ premiérově ve střetnutí do vedení (1:2), leč jednalo se o kratičký záchvěv naděje papírově
slabších Sokolek. Na precizně šlapající ženy
v modrých dresech složitě hledaly jakýkoliv recept, a když skvěle zapodávala tahounka Horká + se herně přidaly veškeré její
parťačky, bylo to rázem 9:3. Navíc převaha
VK nijak neustávala (13:5, 18:7) a Frýdek
ještě ke všemu vyfasoval červenou kartu,
tedy i trestný bod za opakované protesty
vůči rozhodnutím sudích. Bez ohledu na
tuto drobnou peripetii dospěl mač k bleskovému završení pod suverénní taktovkou
domácího mančaftu – 25:11 a 3:0.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Uniqua extraligy najdete na straně 22

„Bylo to úplně jasné utkání díky tomu, že my jsme hráli celou dobu dobře a Frýdku to naopak moc nešlo. Pomáhali jsme si kvalitním podáním, z toho pramenilo patnáct vítězných
bloků, dařilo se nám prosazovat útokem a solidně fungovala také přihrávka. Celkově holky
odehrály zápas precizně i bez výpadků, tím pádem máme hladké vítězství za tři body“
 +q*  <#
„Ukázala se kvalita domácího družstva. My jsme se od začátku trápili na přihrávce po dobrých servisech soupeře, v útočné fázi jsme naráželi na kompaktní bloky a tím pádem ztráceli
stále víc půdu pod nohama. Snaha nějak výsledek zkorigovat se vůbec nedařila, Náš výkon
byl dnes špatný, favoritovi jsme ani víc nevzdorovali.“

 #q|}+   ]



načež Petrášovy svěřenkyně zase zvýšily
otáčky - 19:9. Ani v tomhle setu tak neměly de facto žádné potíže kromě jedné
pasáže v závěru z 22:11 na 22:14, po níž
nastal rychlý konec – 25:15 a 2:0.

Bodový vývoj – první set: 1:1, 4:1, 4:3,
8:4, 8:6, 9:9, 10:10, 15:10, 18:11, 19:13,
21:13, 25:14. Druhý set: 3:0, 5:1, 5:3,
7:3, 8:5, 12:5, 14:8, 17:8, 19:9, 20:11,
22:11, 22:14, 24:14, 25:15. Třetí set: 1:0,
1:2, 3:2, 9:3, 11:4, 13:5, 15:6, 18:7, 20:8,
20:10, 21:11, 25:11.
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Také Frýdek-Místek si odvezl velký nářez

PROSTĚJOV Probíhající soutěžní
ročník ukrojil jen něco málo přes dva
měsíce, přesto na sebe volejbalistky VK
Prostějov a Šelmy Brno narazí už počtvrté. Po jednom ligovém duelu i dvou
pohárových přichází na řadu střetnutí 13. kola UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 ve čtvrtek 13. prosince od
17:00 hodin v prostějovské hale Sportcentra DDM.
Pokud si zrekapitulujeme tři dosavadní vzájemné souboje mezi úřadujícími
mistryněmi republiky a ambiciózním
nováčkem soutěže, zatím pokaždé vyhrál mírný papírový favorit. Nejdramatičtější byla hned úvodní bitva na jihu

Foto: Marek Sonnevend

Podívejte se na současný výběr volejbalistek
Levski Sofia, momentálně druhý nejsilnější ženský
klub v Bulharsku. Řekli byste, že tohle jsou věkově
ženy? Spíš balkánské holky působily podle vzhledu dojmem, že jde teprve o juniorky. A výkonem
nakonec částečně taky, v Prostějově dostaly od VK
pořádně naloženo.

Vypadaly jako juniorky

OBRAZEM

Prostějov (son) - Velké rivalky VK
Prostějov i UP Olomouc se svorně mohou těšit na osmifinále CEV Cupu, ale
co další tři zástupkyně České republiky
v evropských pohárech 2018/19 ženské
kategorie? Postup slavil pouze jeden klub
z trojice. Obdobně jako oba hanácké
oddíly měla právo startu v CEV Cupu
TJ Ostrava, leč ze druhé nejvyšší soutěže
starého kontinentu hned vypadla. Po domácím přemožení rakouského Grazu 3:1
totiž na hřišti UVC podlehla v odvetě 1:3
a byla vyřazena. Stejný osud potkal v Challenge Cupu KP Brno, které i napodruhé
doma nestačilo řeckému Thirasu 0:3.
„Trénujeme a hrajeme jen v deseti lidech,
což je na holkách znát. Přesto bojovaly ze
všech sil, ale na kvalitního soupeře to nestačilo,“ krčil rameny trenér Králova Pole
Tomáš Samsely. Radost naopak zavládla
v Liberci, neboť ten v Challenge Cupu po
úvodním zdolání ruského Saratova 3:1
získal na půdě Protonu první dva sety,
čímž si zajistil průnik do dalšího kola.
Následná porážka 2:3 tak nemusela
Dukle nijak zvlášť vadit.
CEV Cup žen 2018/19 – šestnáctifinále:
TJ Ostrava – UVC Graz (Rakousko) 3:2
(26, -16, -18, 15, 9) a UVC Graz – TJ Ostrava 3:1 (23, -20, 17, 23).

: &"&
prošel dál jen Liberec

Prostějov (son) - Poslední místo
volejbalistek TJ Sokol Šternberk v extraligové tabulce přimělo šéfa UP Olomouc
Jiřího Zemánka, který zastřešuje i majetkově propojený Sokol, k zajímavému
hráčskému přesunu v zájmu posílení TJ.
A do Šternberka se proto z olomouckého
družstva přesunula smečařka Monika Dedíková. Zkušená plejerka nedostávala v letošní sezóně příliš zápasového prostoru,
přednost v sestavě úpéčka měly spíš jiné
hráčky v čele s letní posilou z VK Prostějov
Andreou Kossányiovou. Na „farmě“ Olomouce se naopak stala okamžitě tahounkou, hned ve svém prvním tamním duelu
pomohla šestnácti body skolit KP Brno
3:1 a odpoutat tím šternberský mančaft
ze dna průběžného pořadí. „Máme hodně
úzký kádr, potřebujeme ho rozšířit a také
samozřejmě posílit. Něco se chystá, už
brzy by to mělo být dotaženo,“ říkal týden
předtím kouč Sokolek Vladimír Sirvoň po
hladké prohře na vékáčku. Na jeho slova
tedy opravdu a rychle došlo, Hanačky
s Dedíkovou vykročily za svým základním cílem: vyhnout se baráží o záchranu
UNIQA extraligy. A třeba ještě zkusí atakovat horní osmičku, tedy postup do play-off.

)#  
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Obhájkyně národního titulu sice mají na
třetí pozici před nejbližšími protivnicemi
takový bodový náskok, že v přímé konfrontaci s tabulkovým sousedem nemohou ani
po případné prohře klesnout za něj.
„Přesto půjde o velice náročný zápas.
Šelmy mají hodně dobrý tým, po nástupu Milady je teď vlastně celá jejich základní sestava tvořena nesmírně zkušenými volejbalistkami. A zatím pokaždé
jsme s nimi sváděli vyrovnaný boj. Věřím
ale, že nám pomůže domácí prostředí
včetně věrných fanoušků a do čtvrtice tohoto výborného soupeře porazíme,“ řekl
směrem ke čtvrtečnímu taháku hlavní
trenér VK Lubomír Petráš.
(son)
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„Týž den už od čtyř hodin odpoledne
hrají doma také basketbalisté BK Olomoucko s Děčínem. A společně chystáme pro fanoušky na sobotu patnáctého v rámci obou utkání speciální akci:
každý zájemce dostane zdarma pivo,
vánoční punč nebo svařené víno podle
svého přání, stejně tak budou k dispozici
grilované uzeniny a pro děti dárkové ba-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Opravdový top vrchol
předvánočního období v zápasovém
programu volejbalistek VK Prostějov
přijde o nejbližším víkendu. Stane se
jím domácí derby 14. dějství UNIQA
extraligy ČR 2018/2019 proti úhlavnímu sokovi UP Olomouc, které je
na programu v sobotu 15. prosince
od 18:30 hodin. A kromě špičkové
sportovní podívané v netradičně
pozdním večerním čase láká diváky
do hlediště haly Sportcentra DDM
rovněž na atraktivně chutný doprovodný program.

vánoční punč i svařák

super volejbal, navíc bude zdarma



Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

)$1'29¤3Ă,-ï7(962%2781$'(5%<62/2028&¨
*   17 / 4  MÁSLEM Večerní
šlágr proti rivalovi slibuje

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník


3/ E/   $ 3 .  3 #/7/

Oba interpreti pak zazpívali jak árie
z barokních oper, tak i melodie ze žhavé
současnosti. „Původně jsem měla
přijet se svojí kolegyní Lucií Juránkovou, jenže ta kousla do toastu a vypadla jí čelist. Proto jsme se rozhodly,
že to raději dnes nebudeme riskovat,“
vysvětlila Vítková změnu původně
plánované sestavy. Posluchači si i tak
mohli vyslechnout například úryvek ze
slavné opery Rinaldo od Georga Friedricha Händela. „Zajímavé je, že i v ní
hraje důležitou roli kočár. Jedná se o vůz
čarodějnice Armidy, který táhnou draci,“
zmínila jednu ze zajímavostí Magda Vítková, která kromě operních árií v sobotu
zazpívala například melodie z muzikálů
Bídníci či Greatest showman, který měl
premiéru loni. Na akci si našly cestu
zhruba dvě stovky návštěvníků. „Operu
i muzikál mám ráda, takže se mi koncert
líbil. Bylo jasně patrné, že oba interpreti
jsou zkušení profesionálové. Pokud bych
je měla srovnat, tak se mi přece jen víc

ČECHY POD KOSÍŘEM, „Všechny cesty vedou do Říma, Vídně a Čech pod Kosířem,“ prohlásil
na úvod prvního adventního koncertu v Muzeu kočárů jeho majitel Václav Obr. Nádherné prostředí slavnostně vyzdobeného depozitáře s dominantou největšího smutečního kočáru na
světě uplynulou sobotu přivítalo operní a muzikálové zpěváky Magdu Vítkovou a Lukáše Vlčka.
Mediálním partnerem celé série svátečních vystoupení, která vyvrcholí tříkrálovým večerem je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

18112111320
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volejbal



aneb názor
Heleny Horké
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S MICHAELOU
ZATLOUKALOVOU

ROZHOVOR

Jen čtyřicet míčů za celé střetnutí dovolily ženy vékáčka získat
Frýdku-Místku, čímž dosáhly
svého nejvyššího triumfu v probíhajícím ročníku 2018/19.
Celkový poměr výměn 75:40 se
zrodil po setech 25:14, 25:15
a 25:11, Hanačky tím daly
vzpomenout na mistrovskou
dekádu.
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SLABŠÍ SOUPEØKY
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Bylo to docela sledované i rozebírané téma úvodní části této sezóny v podání
žen VK Prostějov. Jaké? Že kromě vstupního duelu v Ostravě dlouho nedokázaly žádného jiného protivníka porazit hladce 3:0. Pokaždé ztratily set nebo dva,
případně podlehly 2:3. A jejich výkony se nesly ve znamení značné nevyrovnanosti, hra až příliš kolísala nahoru a dolů.
Až od půlky listopadu nastalo příznivější období. Po sérii mnoha venkovních
výjezdů si Hanačky častěji užívají výhody domácího prostředí, navíc k nim zavítali hned čtyřikrát za sebou papírově slabší soupeři. A ejhle: najednou triumfovat ve třech setech šlo!
Vysokou prohru si z haly Sportcentra DDM odvezly celky Šternberka, Ostravy,
Sofie i Frýdku-Místku, k tomu svěřenkyně trenérské dvojice Lubomír Petráš –
Lukáš Miček přidaly ještě jeden suverénní výsledek ze hřiště Levski.
K tomuhle prostějovskému zlepšení samozřejmě dost pomohla nižší úroveň
zmíněných družstev, viz například bitva na Olympu Praha během této úspěšné
šňůry vydřená „tradičně“ až 3:2 v tiebreaku. Na druhou stranu jsem ale přesvědčen, že mančaft vékáčka zároveň prošel určitým progresem, bez čehož by nemohl vítězit natolik dominantně ani nad outsidery. A v Praze se mohlo na výpadku
podílet i dlouhé cestování do Bulharska + zpět, nemluvě o nebezpečnosti PVK.
Každopádně má teď parta okolo kapitánky Heleny Horké na svém kontě šest
rezultátů 3:0 z celkového počtu šestnácti absolvovaných soutěžních zápasů
letošního ročníku 2018/2019, to dělá osmatřicet procent. A taková cifra působí v souhrnném kontextu již mnohem příznivějším dojmem.
Teprve nadcházející těžké střety se Šelmami Brno, Olomoucí, Albou Blaj
i Libercem však ukážou, jestli výkonnostní posun našich volejbalistek
k lepšímu obstojí ve výhni kvalitativního náporu těchto silných týmů.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Oba zápasy tohoto týdne měly společné, že jsme narazily na přece jen slabší soupeřky, které dělaly hodně chyb a s jejich poražením jsme neměly potíže. Levski Sofia má
opravdu velice mladý tým, pro nás byla v podstatě povinnost postoupit do dalšího
kola CEV Cupu. Což jsme v pohodě splnily zvládnutou středeční odvetou. Ligové
utkání v sobotu proti Frýdku-Místku jsme pak taky zvládly velice dobře a bez problémů. Tedy přesně tak, jak jsme měly a samy chtěly. Nepotkaly nás žádné větší výkyvy,
vedly jsme od začátku až do konce, protihráčky nekladly skoro žádný odpor. Výborně
nám šel servis a neměly jsme ani zkraty na příjmu, takže celkově dobré. Vzhledem
k náročnému programu, který nás čeká v nejbližších dvou týdnech před Vánocemi, je
dobře, že jsme dvěma jasnými výhrami 3:0 ušetřily síly. Máme před sebou tři těžké
souboje doma v extralize, k tomu evropský pohár v Rumunsku. A to nebude kvůli
dlouhému cestování autobusem krátce před svátky zrovna moc příjemné. Ale musíme se s tím vším poprat, aspoň si zahrajeme kvalitní volejbal se silnými manHelena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov
čafty.“

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Jak už Večerník informoval dříve,
prostějovský volejbalový klub před
více než měsícem dobrovolně na
vlastní žádost opustil statistik a trenér
starších žákyň Jan Moravčík. Podle
vzájemné dohody s VK měl pokračovat aspoň ve statistické práci při domácích zápasech do konce aktuální
sezóny, leč ani tenhle slib nedodržel.
Domluvil si totiž nové angažmá u mládeže ve Švédsku, kam už odcestoval
a hanácký oddíl tak nechal takzvaně ve
štychu. Během obou utkání evropského CEV Cupu s Levski Sofia vypomohl na záskok bývalý statistik Agelek
Martin Hájek, ovšem ten má stabilní
místo v konkurenčním celku UP Olomouc. Číselný výpis extraligového
mače v sobotu proti Frýdku-Místku
tudíž musel dělat asistent trenéra Lukáš Miček, který tím pádem nemohl
hlavnímu kouči Lubomíru Petrášovi
naplno pomáhat s vedením družstva.
„Není to optimální situace a nového
statistika se samozřejmě snažíme
najít,“ ujistil Petráš.

Hledá se
 

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

V jasných duelech doma proti Sofii i Frýdku-Místku potěšily dobré týmové výkony prostějovských
volejbalistek, z nichž se hodně dařilo zkušené
blokařce Gabriele Kozmík, mladičkému liberu
Tereze Slavíkové či rozjeté smečařce Lucii Nové.
Nejvíc ze všech přitom družstvo zase táhla
ostřílená univerzálka Helena Horká. Levski
zničila 20 body včetně 5 vítězných bloků při
úspěšnosti útoku 50 procent a celkové užitečnosti +18! Sokolu přibalila na cestu 14 bodů,
když znovu pětkrát zablokovala přímo na
zem a užitečnost tentokrát měla +10. Je obdivuhodné, jak i v náročném programu dokáže
sedmatřicetiletá matadorka neustále udržovat
konstantně špičkovou výkonnost.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Prostějovské ženy dvakrát vypráskaly bulharskou
omladinu a v dalším kole narazí na Albu Blaj

8:9 a ve třetí 7:10. Jakmile však viditelně
kvalitnější hostitelky zabraly, nebylo vůbec co řešit. Pokaždé přišel razantní obrat
vývoje, skóre pak dosáhlo výše odpovídající jednoznačnému dění na taraflexu.
„Na začátku setů jsme se chvílemi dostali
do problémů s přihrávkou, když soupeřkám vycházel servis. Vždycky to ale trvalo
pouze chvíli a vzápětí už jsme hráli dobře.
Projevil se výkonnostní rozdíl mezi námi
a velice mladým družstvem Levski, bez
větších potíží jsme splnili roli favorita,“ glosoval středeční triumf prostějovský kouč
Lubomír Petráš.
Domácí střetnutí se dost podobalo tomu
venkovnímu na Balkáně, ovšem bylo ještě o něco jednostrannější. „Důležité je, že
jsme nepřipustili žádné závažnější komplikace a papírově slabší celek porazili dvakrát
3:0, aniž by se v jakémkoliv ze šesti setů
dostal na dvacet bodů. Většinou se k téhle
hranici ani nepřiblížil,“ zmínil Petráš. Jeho
pochvala putovala k celému týmu. „Odveta se skvěle vydařila Hele Horké, se kterou
si málo zkušené protihráčky nedokázaly
poradit. Bodově se přidala i Lucka Nová,
jež navíc slušně ustála přihrávku, solidně si
vedly obě střeďačky Verča Bezhandolska
s Gabikou Kozmík. A výborně vyšla na
příjmu Terka Slavíková. První kolo evropského poháru jsme tak překonali pohodo-
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vě, mančaft to zvládl na jedničku,“ radoval
se hlavní trenér vékáčka.
Leč jeho emoce byly umírněné, neboť si uvědomoval nižší úroveň Sofie.
„Samozřejmě je fajn, že jsme dosáhli dvou
hladkých vítězství, která holkám můžou
i z psychického hlediska pomoct, dodat
jim víc jistoty. Na druhou stranu nelze tyhle
výsledky přeceňovat, protože soupeř při vší
úctě opravdu neměl takovou nebezpečnost. My potřebujeme předvést co nejlepší
výkony zejména v těžkých zápasech, co nás
čekají během posledních dvou týdnů před

znejistění, které domácí hráčky hravě
přebily celkově kvalitním výkonem.
„Tentokrát ani nemám k utkání moc co
říct. Mělo úplně jasný průběh v náš prospěch, soupeře jsme předčili naprosto ve
všem a bez větších problémů si zajistili
hladké vítězství. Celý tým zahrál dobře, do zápasu naskočily i holky z lavičky
a jen chvílemi jsme neměli optimální
některé detaily, což ale nemělo žádný
vliv na výsledek,“ spokojeně konstatoval
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Zachumlaná do teplákové soupravy
zůstala blokařka Eva Rutarová, jež
viditelně nebyla nachystaná do duelu zasáhnout. „Evča je nemocná, má
chycené průdušky. Několik posledních
dnů teď dostala volno, aby se mohla vyléčit a hned od pondělka zase normálně
trénovat. Myslím, že bude určitě v pořádku,“ věřil Petráš v brzké uzdravení
svěřenky.
Po spolehlivém odklizení frýdecko-místecké překážky z cesty už slovenský lodivod prostějovských volejbalistek myslel
na hodně náročný závěr kalendářního
roku 2018. Jeho kolektiv má v UNIQA
extralize momentálně na svém kontě 28
bodů, je třetí. A nyní postupně přivítá
13. prosince čtvrté Šelmy Brno (19), 15.
12. ve velkém šlágru vedoucí Olomouc
(35) a 22. prosince v dalším trháku druhý Liberec (32). Mezitím ještě vycestuje
k osmifinále evropského CEV Cupu do
dalekého Rumunska na palubovku Alby
Blaj (19. 12.).
„Všechny tyto zápasy budou hodně těžké a vypjaté, něco úplně jiného v porovnání se Sofií či Frýdkem. Musíme se na
ně dokonale připravit, jít do nich s maximální intenzitou i nasazením a odvést
pokud možno špičkové výkony, abychom vytěžili, co nejvíc půjde. Teď jsme
ušetřili nějaké síly, které se můžou hodit.
Každopádně dva poslední týdny před
skoro měsíc trvající soutěžní pauzou
budou pro nás mít nemalou důležitost,“
upozornil Luboš Petráš na zřejmý fakt.
(son)

Stejně jako v Bulharsku byl úvod střetnutí vyrovnaný. Hanačkám se totiž
moc nedařilo v obraně, málo tlačily
servisem a nějakou dobu tak trvalo,
než soupeřkám víc odskočily. Důležité však rovněž bylo, že zpočátku příliš
nechybovaly na přihrávce, čímž neustále vedly, i když těsně. A od stavu 9:8
přišly jejich silné chvíle. Zlepšilo se
podání, defenziva vychytala řadu míčů
v poli a Horká je okamžitě pokládala
smečemi na zem. K tomu se přidalo
několik vítězných bloků i hostující
chyby, zahajovací sada tím nabrala jednoznačný směr - 19:9. Levski se chytil

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Předpoklady naplněny, volejbalistky VK Prostějov
přesvědčivě postoupily ze šestnáctifinále evropského CEV Cupu žen
2018/2019. Po hladkém triumfu na
hřišti Levski Sofia z minulého týdne
opanovaly podobně jasným poměrem i středeční odvetu na vlastní
palubovce a bez větších problémů si
tím zajistily účast v osmifinále druhého nejvyššího poháru klubů na
starém kontinentu.

servisem Petkove, leč výpadek příjmu
domácích netrval dlouho (19:13), načež přišel rychlý konec – 25:14 a 1:0.
Po předlouhé a krásně vybojované
vstupní výměně druhé části vékáčko
hned uteklo na 3:0, ale tlak následně
nepokračoval. Místo toho nečekaně
udeřily sofijské plejerky, které se dokonce premiérově v duelu ujaly vedení
(3:3, 5:6). Leč při pohledu na volejbalové kvality obou týmů se zdálo být
jen otázkou času, než se znovu projeví
prostějovská převaha. Což opravdu
nastalo od skóre 8:9, které české mistryně celkovým zkvalitněním všech
činností otočily na 16:11. Jejich mladé
protivnice vyráběly hrubky jak pod
tlakem, tak nevynucené, a byť měl
set číslo dva o něco rovnocennější
průběh (chybovaly totiž občas i Petrášovy svěřenkyně, 21:17), o výsledku
nevznikly jasnou koncovkou žádné
pochyby – 25:17 a 2:0.
V tu chvíli měly ženy VK jistý postup, nicméně jejich snahu suverénně
ovládnout celý odvetný mač to nijak
neovlivnilo. Sice se zkraje třetího dějství s výběrem Levski opět pár minut přetahovaly (1:2, 4:4, ze 7:5 na

3:0

  

NA

Bodový vývoj – první set: 2:0, 2:2,
4:4, 6:4, 9:8, 13:8, 19:9, 19:13, 23:13,
25:14 Druhý set: 3:0, 3:3, 5:4, 5:6,
8:7, 8:9, 11:9, 14:10, 16:11, 16:13,
19:14, 21:17, 25:17 Třetí set: 1:2, 4:2,
4:4, 6:4, 7:5, 7:10, 9:10, 12:11, 21:12,
23:15, 25:15.
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„Podobně jako v Bulharsku byly vyrovnané jen úvody setů, kdy Sofie držela krok. Pak jsme
pokaždé herně přidali, odskočili na větší bodový rozdíl a celkově se projevil výkonnostní
rozdíl mezi oběma celky. Potíže jsme měli pouze v pasážích, kdy nás hosté dostali servisem
pod tlak na přihrávce, ale vždycky jsme se z toho rychle dostali. Celkově to bylo ze strany
holek zvládnuté dobře, v žádném ze setů jsme Levski nenechali ani přiblížit k dvaceti dosaženým bodům.“
| {+{|) * ]
„I ve druhém vzájemném utkání se projevily větší herní kvality a zkušenosti silného soupeře v čele s výbornou Helenou Horkou. My jsme dnes dobře zvládli začátky všech tří sad, ale
potom nás domácí tým pokaždé zatlačil a byl jasně lepší. Navzdory hladkému vyřazení jde
pro naše mladé družstvo o cennou mezinárodní zkušenost.“



7:10), aby však po nejdelší šňůře inkasovaných bodů při podání Yordanove zase zapnuly na vyšší obrátky.
A bleskově razantním kontrem na
21:12 definitivně rozhodly. Tenhle
vydařený úsek obnovil veskrze pozitivní dojem ze souboje, v jehož většině Prostějovanky předvedly velice
solidní hru – 25:15 a 3:0.
A jelikož v prvním utkání vyhrály
taktéž hlace 3:0, postoupily do osmifinále Poháru CEV beze ztráty
setu.
Statistiky utkání najdete na straně 22

V odvetě dostala Sofie naloženo ještě víc

PROSTĚJOV Dílčí trápení ze hřiště
nebezpečného Olympu Praha, kde
ženy VK Prostějov ztratily dvousetové vedení a uspěly až v tiebreaku,
doma proti Frýdku-Místku nehrozilo. Naopak se podařilo navázat na
předchozí dva suverénní triumfy ve
vlastní hale nad Šternberkem i Ostravou, přičemž Sokol v sobotu inkasoval ještě větší příděl.
Hanačky měly během celého střetnutí
drobné trable jen třikrát: v úvodní sadě
vinou ztráty počátečního náskoku (z 8:4
na 9:9), ke konci druhé části třemi inkasovanými body za sebou (z 22:11 na
22:14) a zkraje třetího dějství při jediném vedení hostů (1:2). Skutečně to
však byly pouze krátké úseky mírného

Holky nadělovaly, teď je čeká těžký konec roku
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Po jasně vyhraném prvním vzájemném
duelu v náročných bulharských podmínkách měly Hanačky pro odvetu výhodu
domácího prostředí, kterou bezezbytku
využily. A triumfem 3:0 po setech 25:14,
25:17, 25:15 dosáhly na předpokládaný
postup tak hladce, jako když ostře nabroušený nůž projíždí pověstným máslem.
Protivnice s věkovým průměrem pod
dvacet let držely krok vždy jen v úvodech
jednotlivých sad: ve vstupní 9:8, ve druhé

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Před šestnáctifinále evropského CEV Cupu žen
2018/2019 možná panovala mírná nejistota z toho, jak volejbalistky VK Prostějov zvládnou sice papírově slabší, ale vzhledem k jeho
mládí nevyzpytatelný Levski Sofia. Jakékoliv obavy však byly naprosto zbytečné, Češky prošly do osmifinále druhého nejvyššího
poháru klubů suverénním způsobem.
Na výstavě představuje své snímky celkem devět členů Spolku
prostějovských fotografů. „Jsou tu
fotky naší horské i nížinné sekce,“
přiblížil Vladimír Franc, který tak
narážel na fakt, že podstatnou část
expozice tvoří snímky vysokohorských krajin. Kromě nich tam však
můžete najít i obrázky „moravského
Toskánska“, zamrzlého rybníka či
mladých žen. I letos byla výstava
věnovaná někdejšímu členu spolku
Luďku Mařákovi a novinářce Jarmile
Pospíšilové, která zemřela půl roku
po něm. O skutečně slavnostní

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV K prostějovskému
adventu patří věnec, kalendář a také
Memoriál Luďka Mařáka. Osmý
ročník výstavy pořádané v prostorách prostějovského zámku byl
uplynulý čtvrtek zahájen slavnostní
vernisáží.

a příjemnou atmosféru celé vernisáže
se i tentokrát postaral ženský pěvecký
sbor Proměny, který přítomné dokonale navnadil nejen na Vánoce,
ale i na svůj blížící se koncert. Ten se
bude konat příští středu 19. prosince

!*" !  ! *  * $
Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

od 18:00 hodin v kostele Povýšení sv.
Kříže v Prostějově.
Výstava Spolku prostějovských
fotografů pak bude na zámku
k vidění až do 27. ledna příštího
roku.
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PROSTĚJOV Soutěž O hanáckyho
kohóta se zase rozbíhá. Její oblastní
postupové kolo, na němž děti ze základních škol zazpívají lidové písně,
se bude konat již tento čtvrtek 13.
prosince od 9:00 hodin v Kulturním klubu u hradeb Duha. Přijďte
podpořit své ratolesti, tři nejlepší
postoupí do krajského kola!
V dubnu letošního roku se v Duze
pořádala krajská postupová přehlídka
dětí ve zpěvu folklorních písní nazvaná
O hanáckyho kohóta. Tentokrát se tam
bude konat nižší okresní kolo této přehlídky, z něhož může zpěváček postoupit do dalšího kola krajského. Soutěžit
mohou přihlášené děti ve třech kategoriích – do 10 let, od 10 do 11 let a od 12
do 15 let. V každé v nich vybere odborná porota tři, kteří následně postoupí
do krajského kola. Krajská přehlídka
pak proběhne v neděli 14. dubna 2019
taktéž v Duze.
Pro připomenutí si řekneme, co sou-

těž O hanáckyho kohóta je. „Jedná se
o přehlídku v sólovém zpěvu lidových
písní z Hané, která je určena pěvecky
nadaným dětem s dobrou výslovností
a intonací ve věku od 3 do 15 let včetně.
Účastník se představí nejlépe v lidovém
kroji a zásadně s písněmi z Hané, Malé
Hané nebo Lipenského či Hostýnského
Záhoří. Každý zazpívá dvě lidové písně

PROSTĚJOV Jiří Korn, Dušan Kollár, Jiří Škorpík a David Uličník
míří coby vokální seskupení 4TET
do prostějovského Městského divadla, kde vystoupí ve středu 12. prosince od 19:00 hodin. Jejich pěvecké vystoupení má kromě toho také
herecký, a dokonce i trochu taneční
šmrnc. Přijďte se i vy podívat na toto
originální vystoupení, určitě nebudete litovat!
Vokální seskupení 4TET ve složení
Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár
a David Uličník funguje na hudební
scéně již více než dvanáct let. Diváky
neustále udivuje svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony
a nápady. „Umělecky plnohodnotný,
precizní a přitom osobitý projev tohoto
vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony,

nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě
originální pojetí aranžmá, neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a ‚taneční‘ výkony všech
aktérů na jevišti.“ To vše uvidíte tuto
středu v prostějovském divadle.
Představme si trochu blíže jednotlivé členy uskupení. Jiří Korn je významnou osobností v české kultuře,
zasahující do všech oblastí hudby,
tance a herectví. Je znám díky svým
všestranným schopnostem, originalitě a profesionálnímu přístupu ke
každému uměleckému výkonu. Jiří
Škorpík je skladatelem, aranžérem,
instrumentátorem a hudebním producentem. Spolupracoval na mnoha
projektech předních umělců a producentů i jako dirigent, hudební
režisér, vokalista a instrumentalista.
Dušan Kollár se kromě zpěvu ve vo-

kálním kvartetu 4TET věnuje také
muzikálovému divadlu. V současnosti ho můžete vidět v muzikálu
Golem jako Rabína Löwa v novém
divadle Hybernia a Angelika v divadle Broadway, kde hraje roli Filipa.
Nakonec David Uličník se pohybuje
v mnoha pěveckých stylech od jazzu přes muzikál až po námluvy se
světem moderní klasické hudby. Patří mezi vyhledávané zpěváky náročných muzikálových rolí, za něž byl
opakovaně nominován na divadelní
cenu Thálie. Mezi své největší úspěchy řadí ztvárnění Jeana Valjeana ze
slavných Bídníků (Les Misérables)
nebo amerického vojáka Johna z muzikálu Miss Saigon.
Vystoupení seskupení 4TET v divadle
bude trvat 120 minut. Vstupenky na
něj vás přijdou na 490, 520 nebo 550
korun.
(tem)
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jak zp
pívval waldaa v němčiccích......

vo. A došlo i na píseň Tuhle rundu plaFOTOGALERIE
tím já. „Zmíněnou skladbu opravdu
klikni na
www.vecernikpv.cz
nerad zpívám, protože potom po mně
všichni chtějí, abych za ně v hospodě
platil pivo,“ upozornil s úsměvem Vladimír Nerušil.
BYLI JSME
U TOHO
A co na vystoupení „Vladimíra
Waldy Nerušila“ a Malevil Bandu
říkali posluchači? „Koncert jsem si
užila. Písně Waldemara Matušky
poslouchám od doby, kdy začínal.
Od něj samého si je bohužel už neposlechnu, a proto jsem ráda, že
vystupuje někdo, jako je Vladimír A  C  - }>  C  % ~     * !$

  
Nerušil, který písně pana Matušky sdílí dál,“ svěřila se Večerníku Komorní večer ve svátečním hávu. nad Hanou ve spolupráci s městem
návštěvnice Věra. Další akcí v kině Ve středu 12. prosince od 18:30 ho- Němčice nad Hanou a městysem NeOko bude Vánoční koncert aneb din ji budou pořádat ZUŠ Němčice zamyslice.

    

a capella (tzn. bez hudebního doprovodu). Písně musí být bez vlivu novodobých hudebních žánrů nebo dechové
hudby. Nakonec tyto výkony soutěžících posoudí porota na základě hudební
kvality, pěvecké kvality, regionální a stylové čistoty a celkového hudebního projevu a emocionálního náboje,“ popisují
pořadatelé.
(tem)
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legendárního zpěváka, kterou sám zazpíval, doplnil o historii jejího vzniku.
V roce 1960 všechno začalo v divadle Semafor, a tak zpívali To všechno
odnes čas. V roce 1963 Waldemar
Matuška zazpíval a zahrál na banjo
v tehdejším pořadu Československé
televize Revue pro banjo píseň Zuzana, k níž napsal český text Josef Škvorecký. Roku 1964 se Matuška seznámil s textařem Ivo Fišerem, jenž mu
kromě více než ke stovkám dalších sepsal slova i ke známé skladbě Jó, třešně
zrály. V tomtéž roce si zpěvák zahrál
roli ve filmu Kdyby tisíc klarinetů.
Tam se taky vyznal z lásky písní Tereza. Následující rok vydal LP desku, na
níž zazněly Růže z Texasu nebo Kladi-

    
KOHÓT BUDE ZAS KOKRHAT KORN
   !"#$% "&'&

Do Němčic nad Hanou zavítal úspěšný dvojník Waldemara Matušky „Vladimír Walda Nerušil“, dřívější zpěvák
Walda Gangu. Už je tomu ovšem šest
let, co jej doprovází severočeská skupina Malevil Band. Společně zahráli
písně Waldemara Matušky i písně vánoční a koledy, Malevil Band nadto
dostal prostor, aby sám zahrál několik
dalších převzatých skladeb. „Vladimír
Walda Nerušil“ přitom každou píseň

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NĚMČICE NAD HANOU Uplynulou sobotu se šest desítek lidí
sešlo v němčickém kině Oko k poslechu koncertu „Vladimíra Waldy
Nerušila“, který je velmi přesvědčivým dvojníkem Waldemara Matušky a také zpívá jeho písně. Pročež
zazněly známé skladby To všechno
odnes čas, Zuzana či Růže z Texasu
a mnoho dalších. Každý hit zpěvák
navíc doplnil komentářem o tom,
jak v historii vznikala. Návštěvníci
se mohli nejen zaposlouchat do příjemné muziky, ale také se dozvědět
něco nového z minulosti české hudební legendy. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Vánoční koncert Dvojník Waldemara Matušky zazpíval Němčickým známé hity
Na vystoupení se přišlo podívat na šest desítek lidí
Richarda Pachmana

PROSTĚJOV Tradiční adventní
koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana, olomouckého rodáka, a muzikálové herečky a zpěvačky
Dity Hořínkové se letos uskuteční
v sobotu 15. prosince v 17:00 hodin
v prostějovském Husově sboru (Demelova 1).
Diváci si poslechnou nejen adventní
písně a koledy, ale mohou se seznámit
i s písněmi z nového Vánočního alba,
které k turné vychází a které obsahuje
původní autorské Pachmanovy skladby i úpravy starých koled a které přináší
předvánoční náladu nejen díky hlasům
obou aktérů, ale i díky neobvyklým nástrojům, jakým je například sundrum.
„Jedná se o naše osmnácté společné
adventní turné s Ditou Hořínkovou.
Jako dárek jsme našim posluchačům
letos připravili kolekci adventních písní na Vánočním albu, přičemž většina
z nich na koncertech zazní,“ představil
své vystoupení Richard Pachman. „Velmi se na naše předvánoční publikum
těšíme. Jsme vděčni, že se z našich koncertů v prostějovském Husově sboru
stala tradice, velmi se na prostějovské
publikum těšíme. Rovněž po skončení adventních koncertů již tradičně
navštívíme Dětský domov ve Strančicích, kam přivezeme již po osmnácté
finanční výtěžek z koncertů. To je vedle
radosti z vlastního zpívání druhá veliká
radost,“ přidává hudebník druhý důvod
k návštěvě.
(red)

www.vecernikpv.cz
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Motto na tento týden:
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Rok se s rokem sešel a vánoční díl jedinečné PROMĚNY
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je opět tady.
Kdo o ní ještě neslyšel, tak vezte, že dokážeme změnit
vzhled mužů, žen i párů, a to ať manželských, tak například
sourozeneckých. Disponujeme k tomu profesionálním týmem a snažíme se nejen o změnu image, ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. A co je pro nás hlavní?
Však víte, splnit vaše přání a dělat vám radost! Je třeba
poznamenat, že všechny proměny dopadly skvěle a každá
z nich byla něčím výjimečná a nezapomenutelná. Jsme tak
nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, dokonce o něm vědí až v Praze či Ostravě, dorazili k nám
z Olomouce, Vyškova, Bouzova a v minulém díle k nám neváhala přijet vítězka až ze slovenského okresu Nitra. V pořadí dvaačtyřicátou osobou, na kterou se usmálo štěstí, se
stala Božena Švédová opět z Vyškova.
„Šestapadesátiletá dáma naši zasílalala přihlášku, se tenproměnu již víceméně zná, tokrát štěstí usmálo právě
jelikož se seriálu v květnu to- na ni,“ prozradila redaktorka
hoto roku zúčastnil její man- Servisu pro ženy a patronka
žel. Již tehdy se nechala slyšet, PROMĚNY IMAGE Aneta
že by se také ráda zúčastnila. Křížová. „Jsem strašně ráda,
Po několika měsících, kdy že se této akce můžu zúčast-

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

den, měsíc a rok posledních narozenin např.
člověk narozený 21. 3. 1971 bude počítat
2+1+3+2+0+1+8 = 17, 1+7= 8 tedy tento
člověk prožívá osobní rok číslo osm.“
yyCo znamenají jednotlivá čísla?
„Číslo jedna + já jsem, individualita, začátek,
síla, akce – jednostranné zaujetí, egocentrismus, nepružnost. Číslo dvě + intuice, spolupráce, citlivost, vztahy – sebeobětování,
váhavost, pasivita, proměnlivost. Číslo tři +
obratnost, zábava, rychlost, tvoření – ješitnost, nepořádnost, nestálost. Číslo čtyři + řád,
materiálno, přesnost, budování, praktičnost
– deziluze, konzervatizmus, chybí takt. Číslo
pět + volnost, originalita, štědrost, nadšení –
nestálost, nevyrovnanost, neopatrnost, nedůslednost. Číslo šest + soulad, harmonie, láska,
krása, umění – neobjektivnost, dramatizace
citů, pesimismus. Číslo sedm + záhadnost,
zkušenost, účelnost, moudrost – puntičkář-

 <&= ;

osm + moc, odvaha, rovnováha, úspěch – pýcha, nepřizná porážku, autoritativnost. Číslo
devět + pravda, šlechetnost, myslitel, vize –
idealismus, zvědavost, nesoudnost. Toto je
jen velmi stručný výčet energií jednotlivých
čísel, a to z obou pohledů.“
yy Zkuste nám tedy podle těchto čísel
vysvětlit, co prožívá člověk, kterého jsme
si uvedli příkladem?
„Je zřejmé, že letošní rok nebyl pro něj úplně jednoduchý. Osobní rok číslo osm je
hodně o rovnováze a roční vibrace 2018 je
číslomdvě, což znamená, že jde o spolupráci. Avšak z data narození je vidět mimo jiné
sklon k impulzivnímu jednání. Navíc osm
děleno dvěma rovná se čtyři, tedy je třeba
vyvinout značnou trpělivost, zachovat řád
a pořádek, na druhou stranu je tady otevřena cesta k hojnosti. Takto můžeme dát do
konfrontace energie našeho osobního roku
a roku aktuálního. Stejným způsobem můžeme počítat i následující rok, platí to vždy
od narozenin do dalších narozenin. Tento
člověk tedy bude mít osobní rok číslo osm
do jednadvacátého března příštího roku,
pak si spočítá další. Závěrem bych všem čtenářům ráda popřála krásný advent.“
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strouhaný kokos
na obalení

mletého kokosu
moučkového cukru
bílek
lžíce másla
tabulky bílé čokolády
lžíce rumu

Ingredience

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 11-12/2018 - Vánoční hrníčkové recepty, který si můžete koupit na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

nit. Když byl na proměně
můj manžel, byla to ohromná změna, představovalo to
velký zážitek pro něj i pro mě.
Přála jsem si to také zažít,
a navíc bych ráda omládla.
Nezanedbatelné není vědomí,
že se svěřuji do těch nejlepších rukou,“ zaznělo z telefonu
krátce poté, co bylo Boženě
Švédové oznámeno, že vyhrála

a stává se další aktérkou seriálu nezapomene. Po celý čas bude odnese si zážitky, užije si hodně
PROMĚNA IMAGE. „Mys- v péči našeho týmu, může se legrace. Nezanedbatelný nebulím, že potřebuji dodat sebevě- proto těšit na vřelou atmosféru, de nový obraz její osoby.
domí a přeji si vypadat mladší.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte již příští pondělí, kdy
Také ocením pomoc s oblečese můžete těšit na reportáž a video z listopadové PROMĚNY
ním a líčením,“ usmála se.
IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetový portál
A jak o sebe naše prosincová www.vecernikpv.cz a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
vítězka pečuje a co ráda dělá videa i fotografie z našich z předchozích proměn. A nejen
ve svém volném čase? „Sama to...
se líčím jen příležitostně na
nějaké plesy a podobně. Co
se týče vlasů, tak to chodím
na barvení zhruba po šesti
týdnech. Na oblečení pak ráda
nosím jak elegantní, tak sportovní módu. Ve svém volném
čase se věnuji vnoučatům,
chodím na procházky a občas
s manželem jezdíme na koloběžkách,“ prozradila vítězka
prosincového dílu.
Na paní Boženu čeká bezesporu úžasný den, na který jen tak
3. V dalším cviku si klekneme
s patami pod zadkem, narovnáme záda, ramena se rozpínají do
široka, ruce umístíme na kolena a volně dýcháme (viz. foto).
Dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
4. S nádechem natáhneme pravou
ruku ke stropu, pokrčíme
ji v lokti a dlaň
umístíme
mezi lopatky.
Levou rukou pomalu uchytíme
pravou ruku za zády a můžeme
se lehce prohnout (viz. foto).
Pravá ruka by však neměla způsobovat tlak ani tah kolem krku.
V pozici vydržíme pět hlubokých
nádechů a výdechů. Poté ruce vyměníme, pokud ruka nedosáhne
na druhou,
nevadí, jen se
o to alespoň
chvíli pokoušejte. Cvik je
vhodný při
bolestech v lopatkách.
Nyní se můžete společně se
mnou těšit zase na příště!

2. Položíme dlaně pod zadek
a pomalu se začneme zvedat.
Nejdříve se opřeme o dolní část
rukou a ohneme lokty. Cílem je
zvednout se pouze hrudníkem
jako by se nám otevíral včetně
srdce. Hlava je opřená o podložku (viz. foto). V této pozici se
zhluboka nadechneme a dýcháme desetkrát, následně se uvolníme do výchozí polohy. Tento
cvik je výborný na uvolnění ze
stresu či před spaním proti nespavosti.

V tomto okénku se budeme
dnes jubilejně po padesáté
společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je
potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se
zaměříme na cviky na celkové
uklidnění například ze stresu
nebo na nespavost a bolesti páteře...
1. V tomto cviku si lehneme na
záda a zůstaneme zcela uvolněni (viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

XL .
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PRO TĚLO
a povaze člověka,“ říká Anna Hanáková I DUŠI
Pomalu ale jistě se blížíme ke konci
ství, závislost, neklid, introvertní rysy. Číslo

„Osobní roční vibrace vypovídají o schopnostech

CVIČENÍ

|::
POLOVIÈKY...
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roku 2018, a jelikož se v naší rubrice čas
od času věnujeme ezoterice a alternativním směrům, máme tak příležitost
pro rozhovor s Annou Hanákovou (na
snímku) ze studia Cesta změny - Salon
Charme v Melantrichově ulici, která
se věnuje numerologii, ale propojuje ji
i s dalšími naukami, a sice s výkladem
karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, prací s energiemi, věnuje se poradenství a vzdělávání v oblasti životního stylu, rozvoji osobnosti, vztahům
a mnohému dalšímu.
yyCo je to osobní rok nebo osobní roč„Držte se tří R: respektu vůči sobě, respektu vůči ostatním,
ní vibrace? Co to pro nás znamená?
responsibility – zodpovědnosti za všechny svoje činy. Dalajláma
„Osobní roční vibrace vypovídají o schop“
nostech a povaze člověka. (úsměv) Každé
číslo má totiž svoji energii s oběma póly,
tedy kladným i záporným. Rychlým temNeváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOV- pem se nám blíží konec roku 2018. Tento
SKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, rok byl pod znamením Venuše a spolupránaopak zcela zdarma získáte nejen novou image, ale také neza- ce, jak dalece se nám vydařil, záleží mimo
pomenutelný zážitek.
jiné i právě na našem osobním roce, který
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální
si lze spočítat.“
fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké yy Poradíte nám, jak si ho můžeme
sami vypočítat?
ulici. UZÁVĚRKAPŘIHLÁŠEKJEVPÁTEK 10.LEDNA2019!
„Osobní rok si snadno vypočítáme, sečteme

Milé čtenářky a milí čtenáři,
podzim plný přírodních krás s neopakovatelnými
barvami již přešel do své chladnější podoby, což naskýtá prostor, udělat si v teple domova chvíli čas
k dalšímu dílu Servisu pro ženy. V něm odhalíme listopadovou vítězku PROMĚNY IMAGE,
která za námi přijede až ze Slovenska, nakoukneme pod pokličku aktuálních
módních trendů a v neposlední řadě
vás čeká další porce zdravotních
cviků. Zároveň vás srdečně zvu do další PROMĚNY IMAGE, která bude
tentokrát výjimečná už jen
tím, že je vánoční. Navíc se můžete těšit nejen na mimořádný Krásný a klidný advent všem
zážitek, ale také exkluzivní dá- věrným čtenářům přeje vaše
Aneta Křížová
rek pod stromeček.

ODDECHOVÝ
ÈAS

26

Vánoční PROMĚNU IMAGE vyhrála Božena Švédová zVyškova

18111411280
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Foto:
Foto: Facebook

PROSTĚJOV Naposledy v tomto
kalendářním roce odehrají hokejoví Jestřábi tři zápasy během
jednoho týdne Chance ligy mužů
ČR 2018/2019. Budou přitom
navazovat na výsledkově famózní
uplynulé období.
Parádní formu LHK těžce prověří hned dnešní atraktivní mač na
vlastním ledě proti HC Dukla Jihlava (pondělí 10. prosince, 18:00
hodin). Momentální lídr tabulky
má o pět bodů víc než třetí Prostějov
a počínaje třináctým kolem soutěže
prohrál jen třikrát! Jedna z těchto

yy Vsetín jste porazili dvoubrankovým rozdílem. Jak hodnotíte zápas?
„Byl velice těžký. Skóre mu moc neodpovídá, v první třetině na nás docela vletěli.
Nehráli jsme dobře a moc jsme si jejich

Eva
REITEROVÁ

útoky neuhlídali. Navíc jsme měli trochu
chaos v obraném pásmu, tam nám mohli
dát klidně dva tři góly a bylo by to úplně
jiné utkání. Kuba (Jakub Neužil – pozn.
red.) dobře zachytal, naštěstí jsme se oklepali a další dvě třetiny byly o něčem jiném.“
yy Jak jste se na dnešní utkání připravovali?
„Řekl bych, že důkladně, ostatně jako na
každého soupeře. Dělali jsme rozbory
videa, ukázali jsme si, co Vsetín hraje, co
by na něj mohlo platit. Dva dny jsme na
tento zápas trénovali. Chtěli jsme ho určitě vyhrát.“
yyČím se vám podařilo soupeře udolat?
„Řekl bych, že jsme začali hrát trochu lépe
vzadu. Dostávali jsme ty puky ven z pásma, nedělali tam tolik chyb, protože při
první třetině, jak už jsem říkal, jsme jim

s Jihlavou 2:4, v Benátkách nad Jizerou 3:6). Proto klesli na desátý post
a ještě víc je odstřihnout od postupu
do play-off bude jasný úkol svěřenců
Jiřího Vykoukala + Ivo Peštuky.
Zápasový program týdne vyvrcholí tradičním derby dvou arcirivalů,
prostějovští borci přivítají hanácké soky z HC ZUBR Přerov (sobota 15. prosince, 17:00 hodin).
Omílat špatnou vzájemnou bilanci
elhákáčka proti konkurentovi asi je
nošením dříví do lesa, přesto tohle
přitěžující polínko přidejme na hromadu. Vždyť prostějovští hokejisté

proher, zatímco momentálně mají
za sebou vítězství na Slavii 3:2 i nad
Benátkami 4:0, mezitím domácí neúspěch s Jihlavou 2:4. Jestřábi musí na
neoblíbený přerovský celek vyrukovat hlavně s maximálním nasazením
hned od první minuty!
(son)

ty kotouče dávali. Naštěstí nám pak vyšly
přesilovky, takže i díky nim jsme zápas
otočili na naši stranu a vyhráli.“
yy Po většinu první třetiny jste byli
v defenzivě. Do hry jste se dostali až
přesilovou hrou. Čím to?
„To, kdybychom věděli, tak to bude platit
na každého. (úsměv) Teď nám ty přesilové hry moc nešly, takže se změnilo
celé rozestavení přesilovkových lajn.
Zaplaťpánbůh, minulý zápas to bylo
opravdu špatné. Tentokrát tam něco
spadlo, ale musíme na nich nadále
pracovat. Teď budeme mít dva dny na
to je vypilovat a snad už to půjde jenom
nahoru.“
yy Vstřelil jste branku na 2:1. Jak
byste celou akci popsal?
„Nejdříve jsem clonil gólmanovi, jelikož tam
mám stát. Náš
bek vystřelil,
odrazilo
se to do
rohu, pak
už jsem
viděl, jak
si Ma-

    

rek Račuk bere puk a vyjíždí před bránu.
Mně bylo blbé tam zůstat stát, tak jsem
odskočil na zadní tyčku, Mára mi to nádherně pod nohou obránce nahrál a já už
měl lehčí situaci. Naštěstí to tam spadlo
a odskočili jsme na 2:1.“
yyVyužili jste hru
pět na tři. Může
vás to nakopnout?
„Doufejme! Každá využitá přesilovka pomůže k tomu, aby
tým získal více
sebevědomí. Tohle
to zrovna nebylo
nic sehraného, ale
vyšlo to.“

Prostějov – Jihlava: letošní sezóna doma 3:2 a venku 2:8, minulá sezóna
nestřetli se.
Prostějov – Slavia Praha: letošní sezóna venku 3:1 a doma 3:6, minulá
sezóna doma 0:1 a 2:3sn, venku 3:0 a 2:1.
Prostějov – Přerov: letošní sezóna doma 1:4 a venku 3:4sn, minulá sezóna doma 1:2 a 6:4, venku 0:2 a 1:4.
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podlehli turům desetkrát z posledních jedenácti střetů! Byť minule
přišli o kýžený triumf až krátce před
koncem při power play, načež padli
na samostatné nájezdy. Kdy jindy nepříjemné prokletí zlomit, pokud ne
nyní? Zubři ještě nedávno táhli šňůru
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„Ve čtvrtek mi zavolal
trenér Zlína, že se mám
v pátek hlásit v Prostějově.
A hned v sobotu jsem už hrál.“

Výrok:
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A ještě jednou Jan Zdráhal. Výše popsanou bilancí 2 + 2 z minulého týdne se
totiž dostal v kanadském bodování na
celkových sedmadvacet jednotek (4 +
23), čímž suverénně vede individuální
pořadí všech prvoligových beků před
Ondřejem Slováčkem ze Vsetína (23).

1:3

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Hokejoví úderníci z Prostějova
jedou jako pily a do svého bodového
rance nařezali další tři cenné kousky za

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Středeční debakl 2:7 ve
Frýdku-Místku nezanechal na prostějovských hokejistech žádné stopy, o tři
dny později si téměř stejným poměrem
poradili s jiným celkem ze severu Moravy. Na Hanou přijel k duelu 30. pokračování Chance ligy výběr HC RT Torax
Poruba a byť chvílemi kousal, nakonec
si odvezl porážku třígólovým rozdílem.
Papíroví favorité byli viditelně lepší.

HC BEN
LHK PV

sobotní vítězství na ledě HC Benátky
nad Jizerou. V komorním prostředí
farmy extraligového Liberce sice nebyli
v utkání 32. kola Chance ligy mužů ČR
2018/19 herně lepší, ovšem ze střeleckého poměru 38:24 dokázali vytěžit
výsledkový úspěch díky fungující obraně i vyšší efektivitě.
Sotva duel začal, už měly oba týmy přesilovku. Nejprve domácí a vzápětí hosté,
přičemž gólmani museli shodně řešit po
jediné střele (Najman – Prokeš). Následovaly slibné možnosti Dvořáčka, na druhé
straně Jeníka, leč s jistotou zasáhli Schwarz
a Neužil. Poté šli Jestřábi do dalších dvou
početních výhod, ale moc se jim v nich nedařilo. A když ve 14. minutě Divíšek uvolnil do šance Luňáka, tomu puk přeskočil
hokejku. Už předtím se drzým průnikem
přes několik protihráčů blýskl Kolmann,
aby v zakončení ztroskotal na Neužilovi.

  

Závěr vstupní třetiny se nesl ve znamení
zvýšené aktivity Severočechů, která k ničemu vážnějšímu nevedla.
V prostřední periodě se akce přelévaly
z jednoho konce kluziště na druhý, brankáři měli dost práce. Avšak nerodily se žádné
tutovky, většinou šlo o palbu ze střední či

větší vzdálenosti. Až těsně po půlce střetnutí Najman uvolnil Rychlovského, jehož
pohotové zakončení skvěle vychytal Neužil. Vzniklý nápor HC s dalšími pokusy
Kolmanna, Havlína i Žůrka přerušila dvě
vyloučení Benáteckých, čímž se Hanáci
zvedli. A druhou z těchto přesilovek vyu-

„Nebyl to z naší strany žádný špičkový výkon, ale byli jsme trpěliví. Dobře nám fungovala
defenziva v čele s Kubou Neužilem, vypracovali jsme si nějaké šance a aspoň pár jich proměnili, což stačilo na vydřenou výhru. A každá venkovní je velmi cenná bez ohledu na to, že jsou
Benátky dole v tabulce.“
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„Navázali jsme na kvalitní výkon z Českých Budějovic, ale tentokrát jsme nebyli ani zdaleka
tak produktivní. Častá střelba nám byla skoro k ničemu, výborného prostějovského gólmana
jsme překonali jedinkrát. A to se v hokeji vítězí těžko.“
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žili. Běžela 36. minuta, když švih Zdráhala
zpoza kruhů tečoval Luňák hlídkující před
Schwarzem přímo do levé šibenice – 0:1.
O sto sekund později Neužil zlikvidoval
další loženku Průžka, aby ve 39. znova udeřila prostějovská letka. Krejčiřík krásnou
zadovkou nabil mezi kruhy Zdráhalovi
a ten tvrdým příklepem propálil Schwarze
– 0:2.
Ještě před druhým odchodem do kabin
dostal nejproduktivnější prvoligový plejer Divíšek trest na pět minut + do konce
zápasu za seknutí protihráče. Dlouhé oslabení ubránil mančaft LHK výborně, soupeř se zmohl pouze na tři střely od modré
skončivší na jistých zákrocích Neužila. Výtečný strážce svatyně odolal rovněž závaru
ze 46., načež Račukovu pěknou výzvu
poslal Nouza do pravé tyče. Závěr bitvy si
hosté zkomplikovali opakovaným putováním na trestnou lavici, pojizerský celek měl

dokonce 88 vteřin trvající přesilu pěti proti
třem. A v 54. ji zužitkoval tím, že Kolmannovu dělovku odraženou od zadního mantinelu zpátky před klec doklepl u levé tyčky
za bezmocného Neužila volný Průžek
– 1:2. Klíčové pak bylo, že zbytek času ve
čtyřech přečkala vedoucí parta bez úhony.
Stejně jako fakt, že velkou možnost Jeníka
v 57. zastavila levá tyč. Domácí následně
zkoušeli power play už tři minuty před vypršením normální hrací doby, na sklonku
58. tečovaný kotouč směřující do jejich
opuštěné brány cinkl pro změnu o pravou
tyčku. Zoufalý tlak hácéčka poté vyvrcholil
několika skrumážemi i pokusem Kolmanna těsně vedle, aby v čase 59.36 definitivně
rozhodl rozvlněním sítě v prázdné kleci
Venkrbec – 1:3!
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Chance ligy najdete
na straně 22
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původní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Jestřábi ve 31. kole Chance ligy nadělili Valachům
čtyři branky a z moravského
šlágru si připsali tři body. Gólově
se prosadil i dvaatřicetiletý útočník Jan Starý (na snímku).

porážek je však čerstvá, neboť Horáci
padli doma s Českými Budějovicemi
0:2. Předtím uspěli v Přerově i na Slavii Praha shodně 4:2, pro nadcházející tahák na hanáckém zimáku zůstávají mírným favoritem.
Tuhle roli budou naopak plnit ptačí
dravci o dva dny později v pražském
Edenu, kde vyzvou ve 34. dějství prvoligového maratonu tamní Slávisty
(středa 12. prosince, 18.00 hodin).
V jejich hájemství přitom mají za
poslední roky výtečnou bilanci a sešívaným se teď navíc nedaří, ztratili
tři duely v řadě (s Přerovem 2:3,
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rou, šlo o jeho soutěžní debut mezi
dospělými.
„Seba i Vojtu můžeme v případě potřeby využít do čtvrtého útoku. Třeba jako teď, když nám ze zdravotních
důvodů vypadli někteří hráči a potřebovali jsme doplnit sestavu. Oba jsou
hodně mladí i rychlí, přitom se dobře
učí, jejich výhodou je hokejová šikovnost. V Benátkách přesně splnili, co
jsme od nich chtěli a potřebovali,“ uvedl kouč elhákáčka Jiří Vykoukal. (son)
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tivní Mikulášské sbírky fandové „Každá6WĆHOHFGUXKÇEUDQN\-HVWĆ¿EĎ-DQ6WDUÛ
přesilovka pomůže
vali hromadu dárků k tomu, abyvyužitá
tým získal
pro Domov seniorů více sebevědomí“

se nám podařilo odskočit na rozdíl tří gólů.
Pak jsme utkání dovedli bojovností do vítězného konce, klukům děkuji za obětavý
výkon,“ chválil spokojený kouč.
Jeho výborné rozpoložení ještě umocnil
vydřený sobotní rezultát 3:1 z kluziště mladé ekipy HC Benátky nad Jizerou. „Kvůli
nemoci vypadl ze sestavy Lukáš Žálčík
s Honzou Starým, což při našem úzkém
kádru nikdy není příjemné. Ostatní hráči
se s tím však poprali, a byť nepříjemný
soupeř dost kousal, dokázali jsme si týmově poradit. Zejména trpělivost a zodpovědnost směrem dozadu nám pomohly
k dalším třem získaným bodům, venku
obzvláště cenným,“ bral Vykoukal skromné skóre všemi deseti.
Udrží Jestřábi svůj ohromný
lauf i nadále?

parťáka Vojtěcha Dobiáše nasazeného o týden dříve se jedná o výpomoc
do čtvrté formace. Nová akvizice se
narodila 21. prosince 2000, má tedy
teprve sedmnáct let, měří 183 centimetrů, váží 81 kilogramů a hůl drží
vlevo. Výhodou je, že Fajkus výborně
zná právě Dobiáše, odehráli spolu
v mládežnických kategoriích spoustu zápasů. Premiérově za Hanáky
Marek SONNEVEND vyrukoval Sebastian do boje hned
Stejně jako v případě jeho klubového v sobotu na ledě Benátek nad Jize-

PROSTĚJOV Virové onemocnění
dvou klíčových útočníků Lukáše Žálčíka a Jana Starého, jež propuklo po
středečním setnutí Vsetína, přimělo
vedení LHK Jestřábi Prostějov k dalšímu dílčímu posílení hráčského kádru. Na střídavé starty z extraligového
PSG Berani Zlín byl přiveden mladý
útočník Sebastian Fajkus.
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   Sebastian Fajkus: další mladá posila

jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Hokejisté Prostějova porazili silný Vsetín a uspěli i v Benátkách,
a od vedoucí příčky v Chance lize je dělí pouze pět bodů

-

Ostřílený forvard LHK Tomáš Divíšek už neboduje tak vydatně, jako
někdy do poloviny října, což ale není
nic ke kritice. Spíš je škoda ošklivého
faulu v Benátkách nad Jizerou, kde byl
vyloučen na pět minut a do konce duelu. Snad nevyfasuje disciplinární trest.

Divíškovo
do konce

Pomineme-li výjimečný výpadek 2:7
z Frýdku-Místku, vykazují Jestřábi
poslední dobou obdivuhodnou schopnost bodovat v každém utkání. Podařilo se jim to jedenáctkrát z uplynulých
dvanácti pokusů, což se komukoliv
včetně největších favoritů povede jen
občas.

  
Super
forma

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
www.lhkjestrabi.cz

Tentokrát jsme vybrali gólový moment ze sobotního boje na severu
Čech. Na benáteckém ledě vedli Jestřábi 1:0, když ve 39. minutě dojel
puk za domácí klecí kapitán Matouš
Venkrbec a přesně jej přihrál před
bránu Vojtěchu Krejčiříkovi. Ten
mohl sám zakončovat, leč byl tísněn,
proto nádhernou zadovkou nabil
mezi kruhy Janu Zdráhalovi. Načež
prostějovský zadák pohotovou ranou z první procedil Schwarze.

Nejkrásnější
akce

-

„Po některých herně slabších utkáních z konce první poloviny základní části měl středeční
zápas proti Vsetínu vysoké tempo i úroveň. Byl hodně vyrovnaný a moc náročný, ale my
jsme byli útočně efektivnější, zatímco mnoho šancí soupeře vychytal Kuba Neužil. Vzhledem k síle soupeře šlo o velmi cenné tři body. V sobotu v Benátkách jsme se pak snažili
rychlostně i pohybově vyrovnat mladým protihráčům a zúročit naše větší zkušenosti,
což se povedlo. Spíš takticky vedený boj dlouho čekal na důležitý první gól, který jsme ve
druhé třetině dali my. Navíc se nám podařilo brzy přidat další, což se po snížení domácích
ve třetí části hodilo. Závěrečný nápor jsme sice přežili i se štěstím, ale vítězství venku
se samozřejmě počítá. Pohled na prvoligovou tabulku je teď příjemný, stačí však málo
a můžeme rychle klesnout. Zvlášť když máme před sebou sérii těžkých bitev s kvalitními
protivníky. Každopádně je směrem k play-off příjemné, že se bodově oddělila nejlepší
osmička od dalších mužstev. Přesto chceme pochopitelně uspět v každém příštím utkání,
Matouš VENKRBEC,
body přidávat co nejčastěji.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
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Obránci v prostějovských službách nikdy (až na výjimky) moc
nebodovali. Ani Janu Zdráhalovi to v úvodu sezóny po příchodu
z Jihlavy příliš nelepilo, ale postupně se rozjížděl a během uplynulého týdne se do zápasových statistik zapsal hned čtyřikrát. Při
náročném přemožení silného Vsetína 4:2 vstřelil ve středu
vítězný gól na 3:1, o tři dny později v Benátkách nad
Jizerou se pak podílel na výhře 3:1 další vítěznou
trefou + asistencemi u obou zbývajících branek!
Taková bilance nemohla ve spojení s dobře fungující
defenzivou celého týmu zůstat bez naší pozornosti,
proto oceňujeme sedmadvacetiletého Honzu.
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šinou následuje rychlý pád dolů,“ upozornil Jiří Vykoukal.
Navázal větami, které z jeho úst zaznívají
téměř každý týden. To znamená dobře
trénovat i regenerovat, co nejlépe se připravit na každý další zápas, udržet maximální
koncentraci, vůbec nic nepodcenit. „Vím,
že se často opakuji, ale takhle to prostě je
a v hokeji i jiných kolektivních sportech
funguje. Pokud cokoliv ošidíte nebo z něčeho slevíte, okamžitě se to projeví. A s hor-

Nejlepší støelci Chance ligy
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+ 23), 3. Antonín Pechanec (Vsetín)
37 (13 + 24), 4. Jan Kloz (Litoměřice)
34 (16 + 18), 5. Markus Korkiakoski
(Litoměřice) 33 (12 + 21), 6. Vít Jonák
(Vsetín) 31 (15 + 16), 7. Marek Račuk
(Prostějov) 31 (5 + 26), 8. Jaroslav Kůs
(Kadaň) 31 (5 + 26), 9. Tomáš Nouza
(Prostějov) 30 (16 + 14), 10. Lukáš
Nedvídek (Třebíč) 29 (13 + 16), …
12. Lukáš Žálčík 28 (18 + 10), 17. Jan
Zdráhal (oba Prostějov) 27 (4 + 23).

1. Marek Račuk (Prostějov) 26, 2. Jaroslav Kůs (Kadaň) 26, 3. Antonín Pechanec (Vsetín) 24, 4. Tomáš Divíšek (Prostějov) 23, 5. Jan Zdráhal (Prostějov)
23, 6. Markus Korkiakoski (Litoměřice)
21, 7. Luboš Rob (Vsetín) 19, 8. David
Kofroň (Frýdek-Místek) 19, 9. Jan Kloz
(Litoměřice) 18, 10. Jan Káňa (Poruba)
18.
(son)

Nejlepší asistenti Chance ligy
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(Prostějov) 16, 6. Jan Veselý (Slavia
Praha) 16, 7. Vít Jonák (Vsetín) 15,
8. Vlastimil Dostálek (Jihlava) 15,
9. David Dvořáček (Prostějov) 14,
10. Štěpán Novotný (Frýdek-Místek) 14.

4:2

Šlágr kola druhé nejvyšší soutěže odstartoval ve vyrovnaném, avšak velice vysokém tempu. V 5. minutě šel Vsetín do
přečíslení, při vyloučení Havlíka za držení. Hosté si v něm vytvořili šance, ale Prostějov několikrát vyhodil puk a první oslabení tak přežil bez inkasování. V polovině
první části byl poté vidět hokej spíše ve
středním pásmu, bez větších šancí. Velká
příležitost přišla ve 12. minutě na hokejce
Ráce, který měl před sebou odkrytou půlku Neužilovy brány, avšak u tyčky promáchl. Poté zahrozili i domácí, Luňák na-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Polovina základní hrací
části je za námi a na Hanou tak znovu
zavítal Vsetín. Jestřábi vstoupili uplynulou středu do třetí čtvrtiny Chance
ligy vítězně, když nasázeli Valachům
čtyři góly a ze zápasu s rivalem si odnášejí tři body.

LHK PV
VHK VS

hrál před bránu Rašnerovi, ten ale nestihl
s pukem nic udělat. Ke konci zahajovací
třetiny si zahráli první přesilovku i domácí, když šel na trestnou lavici Březina za
sekání. Hlavní slovo v ní měl kanonýr Divíšek, který vytvářel nespočet nahrávek
pro své spoluhráče, ale také sám na branku střílel. Ani Jestřábi ale početní výhodu
nevyužili. Tlak z přesilovky si přenesli i do
hry pět na pět, ale nakonec se do šatny
odcházelo za bezgólového stavu.
Skóre zápasu otevřel na začátku druhé
části v přesilovce Žálčík, který dostal
nahrávku na kruh a pohotovou ranou
prostřelil Gábu – 1:0. Branka jakoby vlila
krev do žil Valachům, avšak ne na dlouho. Žálčík mohl dát druhou branku, ale
netrefil se. Ve 23. minutě se hrálo čtyři na
čtyři po vyloučení Vítka a Žovince, kteří
měli potyčku u mantinelu. Tato hra netrvala dlouho, domácí byli opět potrestáni
a hrálo se tři na čtyři. Druhou přesilovku
už Valaši využili, když skóroval Jonák po
nahrávce Pechance a bylo srovnáno – 1:1.
Další minuty bylo k vidění několik zákroků od obou brankářů, důvodem více střel
byla častější vyloučení, hlavně na straně

modré marně hledal volného hráče, kterému by nahrál, sjel tak sám do kruhu a
krásnou střelou zavěsil do růžku – 3:1.
Vsetín tlačil na vyrovnání, ale tím, kdo se
radoval z gólu, byli opět domácí. Karpov
se protlačil před Gábu a přesnou střelou
uklidil kotouč mezi jeho betony – 4:1.
Čtvrtý gól Jestřábů vyhnal Gábu z brány,
který si vyměnil místo se Šelepněvem. V
55. minutě hosté snížili skóre při oslabení
Prostějova, když nahození před Neužilem tečoval Vítek – 4:2. Domácí ke konci
zápasu nepolevili, navíc vstřelili ještě v posledním okamžiku gól do prázdné brány,
podle rozhodčích ale až po siréně. I tak za
bouřlivého potlesku fanoušků slavili cennou výhru!

K hodnocení utkání se nedostavil...
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„Těžký zápas, Vsetín má velice kvalitní tým. Ze začátku byl soupeř lepší, ale myslím si,
že pak se hra vyrovnala. Ve druhé třetině jsme měli více ze hry a ve třetí třetině se nám
podařilo odskočit na rozdíl tří branek. Soupeř pak zjednodušil hru a my jsme svou
bojovností dovedli utkání do vítězného konce. Hráčům děkuji za obětavý výkon.“
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hostí. Následně měl dvě šance Dvořáček,
ale neuspěl ani z dorážky. Ve 37. minutě
přišel další faul Valachů, v přesilovce si
Jestřábi vytvořili tlak, ale neskórovali. Gól
za záda Gáby dotlačil až Starý v rovnovážném počtu – 2:1. Ve zbytku třetiny si
domácí gólový náskok udrželi.
Během třetího pokračování se dala očekávat zvýšená snaha Vsetína, ale vše bylo
právě naopak. Hned na začátku se na
gólmana hostí řítil Račuk, jenže gólová
radost netrvala dlouho. Račuk sám přiznal, že vstřelil gól až po posunutí brány,
což je proti pravidlům. Ve 45. minutě
přišla dvojnásobná přesilovka pro Jestřáby, tu stejně jako Vsetín v předchozí
části k jejímu konci využili. Zdráhal od

Prostějov srazil Vsetín čtyřmi brankami

Kanadské bodování Chance ligy 1. Luboš Rob (Vsetín) 20, 2. Lukáš
6%|WX[\Q[@
Žálčík (Prostějov) 18, 3. Tomáš
1. Luboš Rob (Vsetín) 39 (20 + 19), 2. Divíšek (Prostějov) 16, 4. Jan Kloz
Tomáš Divíšek (Prostějov) 39 (16 (Litoměřice) 16, 5. Tomáš Nouza

PROSTĚJOV Trojnásobné až
čtyřnásobné zastoupení mají
prostějovští hokejisté v aktuálních žebříčcích nejsledovanějších
osobních statistik probíhajícího
ročníku Chance ligy. Nejvýše figurují Tomáš Divíšek (druhý v kanadském bodování), Lukáš Žálčík
(také druhý mezi nejlepšími kanonýry), Marek Račuk (dokonce
vede pořadí asistencí) a Jan Zdráhal (pro změnu nejčastěji bodující
obránce soutěže).

PROSTĚJOV Další dobrá věc zorganizovaná hokejovým oddílem LHK
Jestřábi Prostějov se podařila a našim
starším spoluobčanům jistě udělá velkou radost. Šlo o charitativní Mikulášskou sbírku, jež proběhla ve středu
5. prosince před utkáním Chance ligy
mužů ČR 2018/19 mezi ptačími dravci a Vsetínem.
Spousta ze dvou tisícovek diváků, kteří
na zápasový šlágr osobně dorazili, přinesla s sebou dárky pro Domov seniorů
Prostějov v Nerudově ulici. Mezi kupou
předmětů ukládaných do připravených
krabic dominovala dříve avizovaná
drogerie zaměřená na péči o tělo, stejně
jako vánoční přáníčka všemožných podob včetně vlastnoručně namalovaných
obrázků od dětí. Všichni malí fanoušci
Jestřábů, kteří seniorům věnovali jakýkoliv dáreček, dostali od přítomných
Mikuláše s andělem i klubovým maskotem elhákáčka drobné sladkosti za
odměnu. A celou sbírku nyní ještě před
Vánocemi osobně doručí do Domova
seniorů prostějovská hokejová delegace.
Za takovou pomoc Večerník tleská na
otevřené scéně!
(son)

ší hrou se opakovaně vítězit či bodovat
nedá,“ vyřkl Vykoukal objektivní a těžko
popiratelnou pravdu.
Jeho svěřenci vše vyjmenované poslední dobou takřka bezvýhradně dodržují
a plní, proto letí nahoru až k prvoligovým
výšinám. Ve středu doma skolili nadupaný VHK ROBE Vsetín 4:2. „Soupeř má
velice kvalitní tým a ze začátku byl lepší,
ale pak se poměr sil vyrovnal. Ve druhé
třetině už jsme měli víc ze hry my a ve třetí
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

v individuálních statistikách

dějovice 56, 5. Vsetín 52, 6. Havířov 51, 7.
Litoměřice 50, 8. Přerov 49, 9. Třebíč 42,
10. Slavia Praha 42 atd. Při pohledu na
momentální rozložení sil je jasně patrné, že
současný výběr elhákáčka zvládá vyrovnaně konkurovat i trojici největších favoritů
na postup do baráže o extraligu. A papírově
srovnatelné protivníky, jako Valachy nebo
Zubry, zatím nechává poměrně daleko za
sebou.
Jiná stěžejní informace pak zní, že na nepostupovou devátou pozici pro play-off
nastřádali už obří náskok patnácti bodů!
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem
však hlavní trenér prostějovského teamworku zvedá varovný prst. „Když se
takhle daří, tak se úspěšný mančaft nesmí
svými dobrými výsledky ani v nejmenším
uspokojit. Protože v opačném případě vět-
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letos slavíme

charita
Jestřábi stále vysoko VLHKrámcivěno

Vynikající formu rozjetých Hanáků dokládá hned několik úspěšných sérií. Aktuálně
zvítězili třikrát za sebou, vyhráli sedm z posledních osmi střetnutí a dokázali bodovat
v jedenácti z uplynulých dvanácti duelů!
Tohle jsou skutečně vynikající čísla, která
ptačí dravce vynesla díky stabilně kvalitním
výkonům až na třetí místo průběžného
pořadí!
To nyní vypadá následovně: 1. Jihlava 62,
2. Kladno 59, 3. Prostějov 57, 4. České Bu-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov už zase přepisují
klubové dějiny. Základní část Chance ligy mužů ČR 2018/2019
se již přehoupla do své druhé poloviny a oni v takto pokročilé
fázi sezóny atakují úplné čelo tabulky. Což se v podobné míře
snad ještě nikdy během novodobé historie oddílu ve druhé
nejvyšší tuzemské soutěži nestalo. Bravo, borci!

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 '

34

milujeme vecerník
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projekt byl tudíž dokončen již začátkem prosince.
Teď přichází na řadu slavnostní
otevření. „Proběhne ve středu 12.
prosince od 11:30 hodin, tohoto
radostného aktu se osobně ujme primátor statutárního města Prostějova
František Jura,“ informoval trenér
a šéf nohejbalového oddílu Sokola
I Richard Beneš.
Ze slavnostní události přineseme již
v příštím vydání obsáhlou reportáž.
(son)

každému podle jeho přání, stejně
tak budou k dispozici grilované
uzeniny a pro děti dárkové balíčky
se sladkostmi i dalšími drobnostmi. Věříme, že si tak příznivci užijí
do sytosti jak vysoce kvalitní mužský basketbal i ženský volejbal, tak
nefalšovanou vánoční atmosféru,“
uvedli za organizátory manažeři BK
Michal Pekárek a VK Peter Goga.
Záštitu nad sobotním dvojutkáním včetně doprovodného
programu převzal primátor statutárního města Prostějov František Jura. „Vstupné budou mít
diváci 40 korun na obě střetnutí
dohromady, majitelé permanentek

samozřejmě neplatí nic. A finanční
výtěžek z celého dne věnujeme na
charitativní projekt pečující o osiřelé děti. Myslím, že oba zápasy
jsou vzhledem k silným soupeřům
už samy o sobě velmi atraktivní
pro milovníky halových míčových sportů. K tomu jsme navíc
chtěli pro lidi udělat něco, aby si
užili mnohahodinovou zábavu
s prostějovským basketem i volišem zpříjemněnou dobrým jídlem
a pitím, v krásném předsvátečním
duchu. Všechny srdečně zveme,“
zdůraznili Pekárek a Goga. (son)
Více o jednotlivých utkáních
najdete na straně 37, resp. 38.
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Před rokem plnil stránky novin konec Jaromíra Jágra
v NHL a přesun slavné osmašedesátky do mateřského
Kladna, i letos ale mají nejvyšší tuzemské hokejové soutěže co nabídnout. Již za týden a půl by mohl Jestřáby ve
středních Čechách uvítat Tomáš Plekanec, jenž se po kulaté tisícovce startů v zámoří vydal také domů a střídavě
už stíhá oblékat dresy Rytířů i Komety, podle aktuálního
rozložení tabulky a vydařeného období obou celků by
se navíc mohlo jednat o přímou bitvu o druhou příčku.
A fandové mohou na zdejších kluzištích pozorovat i další
slavná jména. Po několika měsících oddechu se po ledě
opět prohání úřadující dvojnásobný šampion Martin
Erat, po zatím neúspěšném pokusu prosadit se v NHL
prožívá comeback do plzeňské sestavy Jan Kovář, po
letech strávených v Dynamu Riga, Slovanu Bratislava,
Nižném Novgorodu a naposledy Kunlunu, ale třeba
i Washingtonu se pro Třinec rozhodl někdejší Jestřáb
Tomáš Kundrátek. Pro všechny navíc shodně platí, že si
zahráli minimálně na jedné olympiádě a diváci mají zase
o důvod víc chodit na hokej naživo.

 ! 



Máme před sebou druhou reprezentační akci nové hokejové sezóny a při ní mělo opět platit, že svého zástupce
v „A“-mužstvu má i prostějovský region. V původní nominaci kouče Miloše Říhy totiž byl prostějovský rodák Ondřej Vitásek. Osmadvacetiletý zadák se však musel omluvit
kvůli zdravotním problém, přesto by se příští rok v Bratislavě mohl představit na svém druhém světovém šampionátu
a třeba tak konečně zlomit svou sérii čtvrtých míst z vrcholných akcí v národním týmu. V každém případě si řekněme,
že „Vitas“ před sezónou měnil dres a s čínským Kunlunem
se pohybuje na hraně účasti v play-off, společně s Čeljabinskem a Nižněkamskem se přetahuje o osmé místo ve východní konferenci, což je výrazná změna oproti předchozímu týmovému trápení v Chanty Mansijsku. A na Channel
One Cup se mohl vydat i s netradiční osobní bilancí, kdy
kromě stříbrné liberecké sezóny sbíral kanadské body jen
zvolna, avšak letos už zaznamenal jednu branku a osm
nahrávek, pohybuje se i v kladných číslech plus/mínus
a téměř mu nenaskakují trestné minuty, přestože jeho průměrný ice-time se blíží devatenácti minutám. Dobrá práce.

 

  

kdy je připravován Hanácké curling
2019. Prostějovská premiéra tohoto
olympijského sportu bude opět určena
školačkám a školákům, kromě toho si
však metanou bude moci zahrát i kdokoliv z příchozích. Organizátoři prý už
mají vyrobenu mnohem levnější verzi
po ledě klouzajícího curlingového kamene, jehož výroba nestála desetitisíce jako
u oficiálního kusu, ale pouze „lidových“
333 korun. Každopádně se dá znovu
očekávat velká zábava i švanda! (son)
Podrobnější pozvánku na florbal Zlatá brána přineseme za týden v příštím
vydání Večerníku, obsáhlé avízo na
Hanácké curling bude součástí našeho
silvestrovského čísla.

No, do Vánoc nám zbývají už jen dva týdny a na sněhovou nadílku a bílé svátky to zatím věru nevypadá.
Teploty se pravda napříč republikou mění a někde je
kolem nuly, zatímco jinde až deset nad nulou, ale v globále po sněhu krom několika středisek ani památky.
Zase je tak nakročeno k tomu, aby si oba nejvýznamnější svátky prohodily role a o Vánocích to venku vypadalo jako na jaře, zatímco o Velikonocích jako v zimní
pohádce. Zaplaťpánbůh za umělá kluziště a možnost
zabruslit si na nich, navíc hezky v centrech měst a s vůní
nedalekého punče a dalšího atraktivního občerstvení.
Se sněhem je to ale větší bída, ukázal se zatím spíš jen
na skok a vidět jej můžeme snad jen při sportovních
přenosech, ani ve vyhlášených evropských střediscích
to není žádná hitparáda, alespoň podle zpráv, co nedávno byly k dohledání na internetu. Nezbývá tak než
v tomto směru sportovat pasivně a kochat se při zápolení Ester Ledecké se světovou špičkou, skokanském
snažení i čerstvých biatlonových úspěších a těšit se, až
pravá sportovní zima dorazí i sem.

PROSTĚJOV Každodenní silně na- přijde v brzkém odpoledni na řadu Prostějov! Na tuhle lahůdku pak navá- rokou veřejnost. Od rána až do večera
bitý program bruslení na veřejném zápasová exhibice mezi florbalisty SK že později odpoledne další v podobě tedy půjde o super zábavný den!
venkovním kluzišti u prostějovské- K2 Prostějov a hokejisty LHK Jestřábi Vánoční diskotéky na ledě pro děti i ši- Jiný takový přijde v pátek 4. ledna, na
ho muzea zpestří dvě nadmíru zajímavé akce. Jedna ještě před Vánocemi, druhá krátce po Novém roce.
První událostí, pro veřejnost jistě velmi
atraktivní, bude druhý ročník florbalového turnaje na ledě školáků Zlatá
brána 2018. Uskuteční se ve čtvrtek 20.
prosince od 9.00 hodin a stejně jako
před rokem se jej zúčastní týmy složené
z žáků či žákyň jednotlivých ZŠ Prostějova hrající florbal na bruslích s míčkem
i speciálně upravenými pravidly.
Tentokrát navíc lákavost klání pro diváky zvyšuje fakt, že po skončení turnaje

Florbal na ledì a premiéra Hanáckého curlingu!

PROSTĚJOV Je dobudováno,
spravená i vylepšená tribunka pro
diváky v domácím areálu nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov u sokolovny na Skálově náměstí už
hotova stojí na svém místě.
Jak Večerník nedávno předeslal, nejprve došlo k celkové rekonstrukci
tribuny včetně její částečně nutné
opravy i nového moderního nátěru.
Poté přišla na řadu plánovaná výstavba dřevěného zastřešení, které
probíhalo poměrně rychle. A celý

PROSTĚJOV Mimořádný zážitek nejen sportovní, ale také
sváteční v duchu blížících se
Vánoc slibují sobotní odpoledne a večer v hale Sportcentra
DDM Prostějov. 15. prosince
totiž doma hrají basketbalisté
BK Olomoucko od 16:00 hodin
s Děčínem i volejbalistky VK
Prostějov od 18:30 hodin proti
Olomouci. A oba tyto zápasové
šlágry nejvyšších soutěží ČR doprovodí speciální program pro
fanoušky.
„Vše odstartuje o půl čtvrté, kdy
se začnou zdarma podávat pivo,
vánoční punč nebo svařené víno

27

   

Velký okamžik prožil včera spolumajitel prostějovského hokejového klubu. Devětadvacetiletý Jestřáb si totiž
připsal obnovenou premiéru v extralize, když po více jak pěti letech
od působení v Českých Budějovicích
naskočil do zápasu v nejvyšší soutěži.
Stalo se tak v dresu Sparty v Liberci.
Společně s ním vypomohl pražskému
klubu i David Dvořáček.

LUKÁŠ LUŇÁK

 '

Trenér prostějovských fotbalistů
OlDŘICH MACHALA
lituje rozhodnutí vedení klubu o zrušení
zahraničního soustředění.

z
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První změnu v kádru této sezóny
provedl tým BK Olomoucko, jehož
řady opustil velezkušený Michal
Křemen. Naopak o smlouvu přijel
usilovat slovinský pivot Josip Mikulič.

1

" '

Zní to těžko uvěřitelně, ale je tomu tak.
Ať jsme tentokrát vybírali, jak jsme vybírali, neobjevili jsme nikoho, kdo by
v uplynulém týdnu jakkoliv vyhořel
či selhal. Regionálním sportovcům
se prostě dařilo, což je samozřejmě
dobře. Jen více takových týdnů!

DEBAKL:

Velice povedený týden mají za sebou
volejbalistky Prostějova. Nejprve
si hladce pojistily postup v Poháru
CEV proti bulharské Sofii, v sobotu
pak stejně jednoznačně bez ztráty
setu zdolaly v extralize Frýdek-Místek. Potvrdí rostoucí formu v prestižních duelech proti Brnu a Olomouci?

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

„Lucka dostala v Brně, kde žije, hodně zajímavou pracovní nabídku mimo volejbal. Rozhodla se ji využít
a tím pádem přestala fungovat jako plně profesionální hráčka našeho klubu. Její smlouva však nebyla
zrušena, neboť jsme se dohodli na pokračující spolupráci v omezené formě,“ prozradil sportovní manažer VK Miroslav Čada.
„Bude s naším týmem nadále trénovat alespoň jednou týdně a k tomu se udržovat také individuálně, aby
v případě nutnosti mohla zápasově naskočit. Muselo by ale jít o nějaký větší zdravotní či výkonnostní
výpadek našich stabilních smečařek, za normálních okolností a v daných podmínkách se do utkání již
nevrátí,“ doplnil Čada na vysvětlenou k převážnému konci šestadvacetileté plejerky v Prostějově.

  1   Vsobotupojďtenašpičkovýbasketbalavolejbal,
 zrekonstruovanou dostanete i dobroty zdarma ve vánoční atmosféře!

 6    6 8

sport

PROSTĚJOV Jak Večerník naznačil v minulém vydání a pozorný fanoušek prostějovských volejbalistek si jistě všiml, že během uplynulých dvou týdnů se už
v jejich týmu nepohybovala smečařka Lucie Polášková. Důvodem přitom není
zdravotní stav, což by se nabízelo, příčina je v tomto případě jiná.

Marek SONNEVEND
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ZAJISTĚTE SI
PŘEDPLATNÉ
JEŠTĚ LETOS

PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

UŠETØ

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

780

Akce platí pouze do konce roku 2018

25%

od 7. ledna 2019 bude PV Večerník na stánku v prodeji za 20 Kč
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Pøedplatné 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 v redakci si poté vyzvednete dárkový certifikát,
který rozzáří oči pod stromečkem těm malým i velkým!

NADĚLTE VEČERNÍK, NADĚLTE BUDOUCNOST!

Více informací na číslech

582 333 433, 608 960 042,

e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci

Výhody pro pøedplatitele:
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Objednávám předplatné



8åP¾WHY\EU¾QR
SRGVWURPHéHN"

PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na rok 2019
Jméno a příjmení (firma)
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon

Předplatné chci uhradit:
poštovní poukázkou
bankovním převodem

hotově

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

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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Tenisté čekají zápasy pro domácí titul družstev
Mischa Zverev

Michail Kukuškin

Prostějovský TK Agrofert domácí
extralize dlouhodobě dominuje. Před rokem získal desátý titul
v řadě, přestože proti němu stál ve
finále extrémně silný výběr pražské
Sparty. „Není to vždy jen o jménech. Důležitý je týmový duch.
V Prostějově na to klademe velký
důraz už od nejmladších věkových
kategorií a v seniorech z toho těžíme,“ míní Navrátil.
(lv)
Kompletní servis k Tenisové extralize smíšených družstev 2018
najdete ve speciální příloze, která
je přílohou dnešního vydání Večerníku.

18113111331

je start s kariérou se loučící Lucie
Šafářové. Vysokou kvalitu mají také
jednička mužské sestavy Michail
Kukuškin nebo dvojka Mischa Zverev, který letos získal svůj premiérový
titul na okruhu ATP. Vedle nich opět
naskočí místní hvězdy v čele s Jiřím Veselým, Adamem Pavláskem
a Zdeňkem Kolářem. „Naše kvalita
je opravu vysoká. Máme v sestavě
týmové hráče, kteří umí dvouhru
i čtyřhru. V týmové soutěži je tato
univerzálnost důležitá. Máme několik možností, jak zvolit sestavu pro
jednotlivé zápasy. Doufám, že budou
vždy vítězné,“ přeje si Navrátil.

18120711385

18120711384

PROSTĚJOV Až v pátek 14. prosince bude známé složení semifinálové skupiny extraligy smíšených družstev, která se bude hrát
v Prostějově. Kromě domácího
TK Agrofert a sestavy Přerova se
v kryté hale ještě představí vítěz
kvalifikačního utkání mezi RPM
Říčany a Severočeská tenisová. Na
Hané se pak bude hrát o postup do
finále od 15. do 17. prosince.
„Vzhledem k tomu, že se nám podařilo složit silný tým, není až tak
důležité, kdo z kvalifikace postoupí.
Naším cílem je titul, proto doma
potřebujeme oba zápasy vyhrát. A je
jedno, kdo bude stát na druhé straně
sítě,“ připouští roli favorita kapitán
TK Agrofert Prostějov Jaroslav Navrátil.
Zkušený tenisový odborník povede tým společně s Jiřím Novákem
a Davidem Kotyzou a bude mít
k dispozici kvalitní tenisty. Ženskou
jedničkou je čerstvá fedcupová vítězka Barbora Strýcová, které se letos
dařilo i na grandslamech. Atraktivní

1¾URGQÊVSRUWRYQÊFHQWUXP3URVW÷MRYKRVWLOR
NUDMVNÆILQ¾OHVWąHGQÊFKxNROYHYROHMEDOXGÊYHN

PROSTĚJOV Asociace školních
sportovních klubů ČR ve spolupráci s prostějovským Sportcentrem DDM uspořádala krajské
finále středních škol ve volejbalu
děvčat. Středeční turnaj proběhl
v nádherném prostředí nově postavené moderní haly Národního
sportovního centra Prostějov.

Zúčastnily se čtyři týmy coby vítězové
okresních kol. A boj o postup do mezikrajské kvalifikace spolu tradičně svedly
dvě školy: Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov s Gymnáziem Čajkovského Olomouc. Domácí kolektiv měl
ve svém středu dvě členky oddílu VK
Prostějov, olomoucké družstvo bylo
tvořeno téměř výhradně z extraligových

juniorek či kadetek TJ Sokol Šternberk.
Přesto bojovnice z GJW favorizovaným soupeřkám statečně vzdorovaly
a v prvním setu vzájemného duelu,
který rozhodoval o jediném postupujícím, dokonce dlouho vedly. Nezvládly však koncovku, načež se olomoucké studentky rozjely a druhou
sadu již získaly jasnějším poměrem.

Konečné pořadí krajského finále tudíž
ovládlo Gymnázium Čajkovského
Olomouc před Gymnáziem Jiřího
Wolkera Prostějov, třetí skončilo Gymnázium Přerov a čtvrtá pozice zbyla
Gymnáziu Šumperk. „Momentálně
už nemáme tak silný tým, jako před
několika lety, kdy jsme opakovaně vyhrávali i celostátní finále. Což ale nijak

nevadí. Hlavní je, že volejbal holky baví
a letos fakt nadšeně bojovaly. Chyběl
kousek,“ řekla nám kantorka tělocviku
na GJW Zuzana Bálintová, jež prostějovský výběr vedla z pozice trenérky.
Organizačnímu zvládnutí turnaje velel Milan Soukup. „Celé dopoledne
proběhlo hladce, zápasy měly velice
dobrou úroveň a volejbal předváděný

děvčaty se musel líbit. Podstatné je, že
jim sport přináší radost,“ pověděl Večerníku bývalý ředitel Střední odborné školy Prostějov. Příjemný dojem
z akce měl i šéf Národního sportovního centra. „Máme krásnou novou
halu, a čím víc takhle vydařených událostí přivítá, tím lépe,“ zdůraznil Ivan
Pospíšil.
(son)
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PROSTĚJOV Další důležité vítězství
připsali na své konto korfbalisté SK
RG Prostějov. Ve 4. kole extraligy dospělých ČR 2018/19 přehráli na své
palubovce Znojmo coby úhlavního
rivala v boji o třetí místo jasně o deset košů, čímž zvýšili náskok v tabulce
právě před tímto soupeřem na čtyři
body. Následně sice podlehli navzdory
slibnému vývoji v 5. dějství soutěže na
půdě druhých Českých Budějovic, ale
i přes nikterak vysokou porážku odvádějí zatím v aktuální sezóně dobré
výkony.

Marek SONNEVEND

Velkou důležitost měl hlavně sobotní duel
doma proti Modrým Slonům. A Hanáci jej
zvládli výborně. Od začátku šli do vedení,
které neustále zvyšovali nejprve na polo-

časových pět košů, načež po přestávce svůj
odstup ještě upevňovali. Nakonec se zrodil
jednoznačný triumf 31:21 (14:9) po herně
nejlepším představení SK během tohoto
ročníku.
„Hosté se s námi chvíli drželi, už do přestávky jsme si však postupně vypracovali větší
náskok. A druhá půle už byla jasně v naší režii. Ke konci jsme i prostřídali, aby si všichni
zahráli, přesto se zrodilo vysoké vítězství.
Určitě panuje spokojenost z využití domácího prostředí,“ radoval se trenér ergéčka
David Konečný.
Hned druhý den v neděli cestoval jeho
tým až na opačný konec republiky, aby se
v Českých Budějovicích pokusil zapojit do
reálného usilování o druhou příčku, jež po
základní části zajistí postup do finále. A rozjeté prostějovské partě se dlouho dařilo.
O dva koše vyhrála úvodní poločas, většinu
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Foto: Marek Sonnevend

druhého ještě držela aspoň nerozhodný
stav. Teprve koncovka patřila Jihočechům,
kteří uspěli 24:20 (10:12).

„Byl to vyrovnaný zápas. Budějky jsme trochu postrašili a donutili je makat na maximum. Soupeř má v sestavě kluky, kteří dělají

těm našim problémy, ovšem celkově jsem
rád, jak jsme náročný víkend s cestováním
ve špatném počasí zvládli,“ převážila u kouče Konečného spokojenost.
V součtu obou střetnutí se vyznamenal především Alexandr Vyroubal, jenž skóroval
dohromady šestnáckrát! Nejlepší extraligový kanonýr Petr Galíček přidal devět tref,
zatímco Petr Šnajdr utrpěl v Budějovicích
nepříjemné zranění oka. Leč měl by být
v pořádku, přičemž korfbalisty RG teď čeká
poslední souboj kalendářního roku 2018:
utkání 6. dílu elitní tuzemské soutěže
v Kuřimi s domácím Brnem (sobota 15.
prosince, 8.30 hodin). „U největšího favorita a úřadujícího mistra zkusíme překvapit,“ neházel Konečný předem flintu do žita.
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku extraligy najdete
na straně 22

S
31:14
26:12
21:10
15:9
28:19
23:23
26:20
22:22
17:20
19:30
16:19
12:20
20:23
20:28
19:27
16:35

B
35
33
30
29
26
25
23
21
21
21
20
18
16
14
13
10

+
0
1
3
4
4
1
1
1
2
3
0
3
1
1
0
2

Po neochvějném postu jedničky z postupové sezóny si musel zvyknout na
místo na lavičce. V podzimní části tak
chytal v jediném utkání, pohár v Líšni
však nedopadl pro tým dobře. Musí
zvažovat alternativy, místo v druholigovém kádru s kvalitním tréninkem
nebo hostování a herní praxi.

pohledem Veèerníku:

8

Jeho letní angažmá byla sázka na
jistotu. Nesmírně skromný, zkušený stoper vytvořil se Schusterem
excelentní obrannou dvojici. Má
perfektní přehled o hře, dokáže
být důrazný v soubojích. Škoda
zranění lokte v zápase s Hradcem
Králové, které jej připravilo o několik zápasů.

pohledem Veèerníku:

,9àÏù 

post: obránce
zápasy/branky 12/0
žluté/červené karty: 4/0
Známka Večerníku:

 Ï

V přípravných zápasech působil jako
čerstvý vítr mezi dosavadními obránci, jenže v mistrovských zápasech už
přece jen tolik ofenzivy nepředvedl.
Odehrál naprostou většinu zápasů
také díky tomu, že na levém kraji
obrany v podstatě neměl alternativu,
což jej možná leckdy nenutilo dát
tomu o něco navíc.

Klíčový hráč podzimu. Jeho jisté
zákroky dávaly jistotu i defenzivě
před ním. Hodně vypovídajících je
šest zápasů s čistým kontem. Snad
jen ten poslední podzimní gól od
Třince může Brédu trochu mrzet.
Pokud by jej eskáčko mělo uvolnit,
musela by být nabídka opravdu
hodně lukrativní.

post: brankář
zápasy/čistá konta 0/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku:
nehodnocen

pohledem Veèerníku:

pohledem Veèerníku:

6

8 ´bn(Ïù

pohledem Veèerníku:

Jeho univerzálnost mu zajistila
místo v základní sestavě, kde se
oproti zvyklostem většinou pohyboval na postu defenzivního záložníka. Opět se dokázal prosadit
gólově, byť ne hlavou, v podstatě
rozhodl důležitý zápas v Třinci.
Bohužel také nasbíral nejvíc karet,
jako jediný také červenou.

pohledem Veèerníku:

V létě váhal, jestli bude v Prostějově pokračovat, také proto přišel
zkušený Janíček. Nakonec ale zůstal a opět byl jedním z nejlepších
hráčů. Svým přehledem a zkušenostmi i ve svém věku zvládl druholigové zápasy a spolehlivě hájil
prostor před Brédou. Profesionál
každým coulem.

7

pohledem Veèerníku:

Dostával šanci na kraji zálohy,
kde uměl využít své rychlosti. Vstřelil vlastně dvě branky,
i když ta vyrovnávací proti Pardubicím byla formálně hodnocena jako vlastní. Jeho výkony
kopírují rozpoložení týmu,
v závěru sezóny se už příliš neprosazoval.

pohledem Veèerníku:

Přišel po startu sezóny a měla
to být ona kýžená přestupová
bomba. Zpočátku byl znát dlouhodobý výpadek kvůli zranění,
postupně však ovládl střed hřiště. Gólově se ale neprosadil.
Pomoci týmu z krize v závěru
podzimu mu opět zabránilo
další zranění.

6

post: záložník
zápasy/branky 12/1
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku:

post: záložník
zápasy/branky 9/0
žluté/červené karty: 3/0
Známka Večerníku:

post: obránce/záložník
zápasy/branky 14/1
žluté/červené karty: 7/1
Známka Večerníku:

post: obránce
zápasy/branky 15/0
žluté/červené karty: 5/0
Známka Večerníku:

7
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Ač z Olomouce, postupem doby
prostějovský srdcař doplatil na
posílení týmu o zkušené hráče.
Jeho defenzivní parketu ve středu
obrany zabíral většinou Sus nebo
Pernackij. Pokud se dostal na hřiště, neprokázal natolik vynikající
formu z minulého ročníku, aby se
prosadil do základní sestavy.

pohledem Veèerníku:

5

ºā

post: záložník
zápasy/branky 9/0
žluté/červené karty: 1/0
Známka Večerníku:

Do začátku sezóny si přinesl famózní formu z jara. V té době jeden z klíčových hráčů, na němž
leželo břímě ofenzivy. S jeho rychlými brejky s přesným zakončením
si soupeřovy obrany nevěděly rady.
Gólově rozhodl zápas ve Znojmě.
V závěru podzimní části se však už
potýkal s poklesem formy.

pohledem Veèerníku:

7

Ï

post: záložník
zápasy/branky 14/2
žluté/červené karty: 3/0
Známka Večerníku:

Nezajistil si místo v základní sestavě, většinou byl připraven na
střídání nebo jako náhrada za zraněné či vykartované hráče. Pokud
ale nastoupil, předvedl solidní,
odpovědný výkon. Dobře využívá svých výškových parametrů,
spolehlivý ve vzdušných soubojích.

pohledem Veèerníku:

5

b ´8Y±( *Ï 

post: obránce
zápasy/branky 10/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku:

Ve druhé lize odehrál méně zápasů, trenéři dávali přednost zkušenějšímu Biolkovi. Práce v obraně
jej natolik zaměstnávala, že na
podporu útoku, natož pak góly,
nezbýval čas. V každém zápase se
našel nějaký ten zákrok, který pošramotil jinak zodpovědný a houževnatý výkon.

pohledem Veèerníku:

5

ÁF±Ï 5 

10

lze s těmi letními srovnávat, byť samozřejmě i mezi nově příchozími se
našly rozdíly co do přínosu pro tým.
Několikrát jsme psali o tom, že se daří
v angažmá brankářů, když Bréda
patřil spolu se Schusterem k nejlepším hráčům podzimu. Jenže pořád
tomu něco chybí.

KOMENTÁØ

Do kabiny přišli adaptabilní hráči,
kteří se s partou i trenérskou dvojicí dobře sžili. Je však otázkou, jestli
by nějaká na pohled kontroverznější
osobnost, která by ale byla schopná
v krizových situacích vzít odpovědnost na sebe a strhnout ostatní svým
příkladem, nebyla tím správným
kořením. Prostě taková štika v rybníku, která eskáčku stále evidentně
chybí. Druhou otázkou samozřejmě
je, kde ji vzít, protože poptávka po
podobném typu ofenzivních hráčů

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Při vítězné trefě Fládra v osmém
kole proti Ústí nad Labem by si
nikdo z křepčícího hloučku hráčů
a trenérů v tu chvíli nebyl pomyslel,
že velkým úspěchům je v polovině sezóny konec. Porážky na venkovních
hřištích jistě přijít mohou. Zápas
v Sokolově totálně nevyšel, ale to se
stává i v lepší fotbalové společnosti.
Příslibem bylo i otočení domácího
zápasu s Pardubicemi, kdy stačilo
možná pár minut navíc, aby padl
i kýžený vítězný gól. Vyrovnat se podařilo i v Táboře, tady pořád ještě
sebedůvěra týmu fungovala.
Zlom bohužel přišel v zápasech, kdy
se herně eskáčku nejvíc dařilo. Je to
na druhou stranu pochopitelné, pokud není vynikající výkon podpořen
odpovídajícím výsledkem, přichází
zklamání, s nímž ruku v ruce následuje ztráta víry ve vlastní schopnosti.
Domácí utkání s Vítkovicemi, které
navzdory hromadě šancí skončilo bez
gólů, a především pak zdrcující porážka v Jihlavě, nikoli tvořená množstvím
branek ve vlastní síti, ale pouhou jedinou hluboko v nastaveném čase. Tady
vytryskl pocit zmaru a určité nespravedlnosti, který předznamenal výsledkové trápení ve zbylých třech utkáních
podzimu. Rozpoložení celého týmu
se personalizovalo do osoby kapitána
Karla Kroupy, který neproměnil důležitou penaltu v zápase s Varnsdorfem.
Když se podíváme o dva roky zpátky,
nelze co do herní kvality porovnávat
neporovnatelné. Tehdejší „posily“
typu Malého či Alaverdašviliho ne-

    

je značná a trh není bezedný.
Dvanácté místo v tabulce sice
z celkového pohledu není žádná tragédie, jenže bodový odstup
od ohroženého pásma jsou nějaké
čtyři body, a to není zrovna pohodlný polštář. A ani los jarní části
eskáčku zrovna nepřeje.
Hned v prvním jarním kole sice narazí na zatím poslední Viktorku
Žižkov, jenže na jejím hřišti. Výsledek bude pro oba týmy velmi důležitý, proto se dá očekávat tuhý boj
o každý míč. Poté totiž čeká prostějovské fotbalisty trojice silných
soupeřů České Budějovice, Hradec
Králové a Zbrojovka Brno, kromě
prvního případu vše na hřištích soupeřů. Pokud by tedy svěřenci trenéra
Machaly nezachytili vstup do sezóny se Žižkovem a nevzali nějaký ten
bod papírovým favoritům, teprve
pak by bylo zaděláno na pořádné
problémy. A to nikdo v Prostějově
samozřejmě nechce.
yy Jak hodnotíte podzimní část
sezóny po opětovném postupu do
druhé ligy?
„Nezastíráme, že konec první poloviny byl pro nás určitým vysvobozením, pohár hořkosti jsme si vypili
až do dna. Po osmi kolech jsme měli
patnáct bodů a vypadalo to úžasně. Za dalších osm kol jsme ovšem

6

Svůj okamžik slávy si vychutnal
v zápase s Ústím nad Labem,
kde v samém závěru rozhodl
o důležitém vítězství. Proto také
dostal vyšší známku, jinak se do
základní sestavy příliš nepodíval.
Pořád disponuje dobrou kopací
technikou, měl by ji mnohem víc
využívat.

pohledem Veèerníku:

post: záložník
zápasy/branky 8/1
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku:

7Ybċ º *

Přestože přišel na post záložníka,
už od druhého zápasu v Třinci jej
trenéři využívali na postu pravého
beka místo Machynka. Byl jedním
z hráčů, kteří laborovali se zdravím. V závěru sezóny se podíval
i zpět do zálohy, jeho výkony v prostějovském dresu měly stoupající
tendenci.

pohledem Veèerníku:

7

8¼ċ   
post: záložník
zápasy/branky 11/0
žluté/červené karty: 1/0
Známka Večerníku:

6

Hráč s dobrou orientací ve hře
a skvělou kopací technikou, kterou ovšem využíval méně, než by
si trenéři představovali. Přestože
dostával prostor v základní sestavě, dal pouze jedinou branku,
zato vítěznou proti Zbrojovce.
Má však problémy s dodržováním
disciplíny.

pohledem Veèerníku:

post: záložník
zápasy/branky 15/1
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku:

 Ê¼±Ö 

Odehrál pouhých sedmdesát
minut, což se prakticky nedá
hodnotit... Poslední třetiligová
sezóna mu vyšla, trenéry však nepřesvědčil o kvalitách pro profesionální fotbal, kde mu tak stále
chybí zkušenosti.

pohledem Veèerníku:

4

,9àÏ *
post: záložník
zápasy/branky 4/0
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku:

pohledem Veèerníku:

Zdravotně doplácí na rozkládání
sil mezi tým mužů, mládežnickou
reprezentaci i klubové dorostence.
Do listiny střelců se zapsal pouze
jednou, prosadil se však proti Českým Budějovicím na jejich hřišti.
Své rychlé výpady do soupeřovy
obrany nedotahoval do brankového
zakončení.

pohledem Veèerníku:

post: útočník
zápasy/branky 11/1
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku:

post: útočník
zápasy/branky 15/2
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku:

Ze svého pohledu by měl patřit
ke stálicím v základní sestavě,
gólový apetit jej po příchodu do
Prostějova však opustil. Nakonec
také vstřelil dvě branky, důležitá
byla především ta vyrovnávající
v Táboře. Pílí na hřišti vyrovnává
momenty, kdy se optimálně nedaří.

 8ÇY( Ï

Á 9àÏ(Ï

7

Znovu se prokázalo, že i ve svém
věku je pro tým klíčový, nepostradatelný hráč. Díky příkladné přípravě před tréninkem a zápasy si stále
držel post útočníka číslo jedna, byť
se s tím před sezónou nepočítalo.
Střelecky se mu nedařilo podle jeho
představ, na kopačce měl mnohem
víc gólů než pouhé dva.

6

pohledem Veèerníku:

Přišel jako tahoun ofenzivy a alternativa ke Kroupovi, což se ale
vůbec nenaplnilo. Nedostal sice
od trenérů příliš příležitostí, ale
pokud byl na hřišti, nedokázal na
sebe strhnout pozornost. Absence
vstřeleného gólu je u útočníka vždy
zásadní problém.

pohledem Veèerníku:

4

8±9 2Ïā
post: útočník
zápasy/branky 11/0
žluté/červené karty: 1/0
Známka Večerníku:

8±b* -(Ï

„Nemůžeme se ohlížet na to, že před
dvěma lety jsme měli šest bodů!
Současné mužstvo je kvalitativně
úplně jiné a osmnáct bodů je zklamání. Trvám na tom, že kvalitu na
horní polovinu tabulky tady máme,
bohužel klíčovým hráčům pro ofenzivu odešla forma. Většinou to celou
sezónu nikomu nevydrží, třeba takový Koudelka to táhl už půl roku
od jara ve třetí lize. Jenže my jsme
teď pořád čekali, jestli Koudelka zahraje, nebo ne, a to je málo. Nedokázali jsme využít Kroupovy přednosti, chybí nám víc kreativních hráčů,
krajních útočníků.“
yy V zimní přestávce je příležitost posílit kádr, jaké typy hráčů
tedy hledáte?
„Potřebujeme rychlé krajní hráče,
kteří umí zahrát jeden na jednoho
a dají do vápna finální přihrávku.
O čemsi totiž svědčí, že naši nejlepší
čtyři střelci dali dva góly a celkově
máme nejméně vstřelených branek.“
yy Počítáte nadále s kapitánem
Karlem Kroupou?
Azůstane
brankář Bréda?
„S Karlem Kroupou jsme se před sezónou domlouvali, že bude útočník
číslo dva, nakonec byl znovu jedničkou a své kvality opět prokázal.
Z mého pohledu by měl dohrát sezónu, pořád nám má co dát. Druhého útočníka jsme hledali v Mariánu
Kovaříkovi, ten dostal málo šancí,
jenže i v případě, že měl šance, tak je
nevyužil. Brankář Miloslav Bréda je
pro nás klíčovým hráčem, jsme domluveni na spolupráci i na jarní část
sezóny.“

post: útočník
zápasy/branky 13/2
žluté/červené karty: 1/0
Známka Večerníku:

9

uhráli jen tři body.
V posledním utkání
se Třincem jsme obrazně hráli tak o dvanáct bodů, bylo to
hodně důležité pro
klid do přípravy,
což se nám nepovedlo. Tak, jak jsme
to po osmi kolech
viděli všechno růžově, tak jsme po
dalších osmi kolech, která jsme
nezvládli, spadli
do reality.“
yy V čem spatřujete příčinu výsledkového
zlomu?
„Pozor. I ve druhé
polovině sezóny
jsme hráli dobré zápasy, ale nedali jsme góly.
V utkáních s Vítkovicemi
a Jihlavou jsme, byť to nerad
říkám, urazili fotbalového
pánaboha, protože jsme byli
jasně lepší a měli mít šest
bodů, získali jsme pouze jeden.
V Chrudimi se utkání totálně
nepovedlo, což se prostě někdy
stává, se Třincem nebyla kvalita
v předfinální a finální fázi, bylo to
křečovité, v podstatě jsme na bránu
ani pořádně nevystřelili. Kdyby při
nás stáli všichni svatí, uhráli bychom
bod, na víc jsme neměli.“
yy Oproti podzimu před dvěma
lety ovšem musíte vidět i jistá pozitiva?

PROSTĚJOV Během podzimní sezóny soutěžního ročníku
Fortuna:Národní ligy 2018/2019 se předsedovi 1.SK Prostějov
Františku Jurovi (na snímku) opět změnil zásadním způsobem profesní život. Díky vítězství politického hnutí ANO
2011 v prostějovských komunálních volbách usedl do
primátorského křesla statutárního města. Osud klubu,
jehož je předsedou, ovšem nadále pilně nejen sleduje, ale především řídí.

klubu František Jura

jak si vedli prostìjovští fotbalisté aneb hodnocení hráèù pohledem veèerníku
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post: obránce
zápasy/branky 11/0
žluté/červené karty: 2/0
Známka Večerníku:
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TABULKA VENKU
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post: obránce
zápasy/branky 14/0
žluté/červené karty: 4/0
Známka Večerníku:
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post: brankář
zápasy/čistá konta 16/6
žluté/červené karty: 0/0
Známka Večerníku:
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Fortuna: Národní liga

Tomáš KALÁB

EXKLUZIVNÍ zpravodajství pro Večeník

Opojná fotbalová pohádka se změnila v bolehlav s nepříjemně hořkou
pachutí. Tak nějak by šlo obrazně
charakterizovat představení fotbalistů 1.SK Prostějov ve druhé nejvyšší soutěži. Do ní jistě vstoupili
nepoměrně lépe připraveni, jenže
ani skvělá příprava a zvučná jména
nemusejí být všechno.
I na tento ročník druhé ligy se mohli
fanoušci velmi těšit. Vždyť sestoupila
zvučná jména Zbrojovka Brno a Vysočina Jihlava, o postup se chtějí poprat České Budějovice nebo Hradec
Králové. Navíc o překvapení od samého počátku soutěže nebyla nouze. Mezi ta negativní patřily určitě
Třinec nebo právě Zbrojovka, jejíž
pomalejší rozjezd nebyl způsoben
adaptací na jiný způsob hry v nižší
soutěži, ale naznačuje hlubší problémy. Mezi ta pozitivní patřily třeba
Ústí nad Labem, úsporně, ale efektivně hrající Varnsdorf nebo právě
eskáčko.
To vstoupilo do soutěže s chutí a herně to dávalo jasně najevo. V prvních
kolech se podařilo skloubit pohlednou hru s příznivými výsledky, takže se Hanáci drželi v horní polovině
tabulky. Asi největším zážitkem
nejen pro diváky na stadionu, ale
i u obrazovek a vůbec všechny okolo
prostějovského fotbalu byl zápas se
Zbrojovkou Brno vysílaný přímým
televizním přenosem. Tehdy se naplno projevilo, že prostějovský fotbal
na druhou ligu jednoznačně má, nejen herně, ale i organizačně.

hodnotí podzim předseda
divácká
návštìvnost:

8. 8.

6. 6.

4.

Sus
Schuster
Janíček
Slaninka
Koudelka
Polák
Hapal
Machynek
Píchal
Šteigl
Žikol
Biolek
Kovařík
Kroupa
Pančochář

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

8.
9. 9.

Filip Kopřiva
Lukáš Zukal
Till Schumacher

Pardubice
Pardubice
Jihlava

&
v F:NL:

Prostějov
Chrudim
Táborsko
Ústí n/L
Vlašim
Vítkovice
Varnsdorf

2



Martin SLANINKA
Tomáš JANÍČEK
Lubomír MACHYNEK
Aleš SCHUSTER
Oleksandr PERNACKIJ
Martin SUS

Karel KROUPA
Lukáš HAPAL
Marián KOVAŘÍK
David PÍCHAL

:

1222
987
738
1350
613
1179
1223
806
375
474
922
234
71
1223
1170
766
336
685

14
12
11
15
10
14

 6#"
14
9
9
12
11
8
4
15
útoèníci
13
15
11
11

obránci

2
2
0
1

2
0
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
1

0
6

+

1
2
1
2

3
3
1
2
1
0
0
2

4
4
2
5
0
7

0
0

+

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
+

Vysvětlivky: Z - zápasy, ve kterých hráč nastoupil; MIN - počet odehraných minut; G - vstřelené branky; VN – vychytané nuly; ŽK - žluté karty;
ČK - červené karty

3
11
25
99

7 Jan KOUDELKA
8 Jan POLÁK
9 Josef PANČOCHÁŘ
12 Jan ŠTEIGL
14 Matěj BIOLEK
17 Zdeněk FLÁDR
22 Tomáš LANGER
29 Dmytro ŽIKOL

4
13
16
21
23
24



brankáøi
0
0
0
16
1440 0
<:

+

<:

1
1
1

7
6
6
6
6
6
6

České Budějovice
19.10.2018
1.SC Znojmo FK
9.11.2018

&
v F:NL:
Martin Sus
Petr Drahoš
Jakub Navrátil
Jiří Miskovič
Vojtěch Hadaščok
Martin Motyčka
Ondřej Bláha

Jakub Teplý

David Ledecký

Hattrick

David Ledecký České Budějovice 10
Lukáš Magera
Zbrojovka Brno 9
Vojtěch Hadaščok Vlašim
9

1.SK PROSTÌJOV
– hráèské statistiky na podzim 2018

1 Jícha FILIP
27 Miroslav BRÉDA
 


 

11.
12.

Nejlepší støelci
  6]
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Karty
v 1.SK Prostìjov:

Radek Porcal Varnsdorf
Radim Ottmar Hradec Králové
Miloslav Bréda Prostějov

Vychytané
nuly:

F:NL
7134 6512 13646
průměr F:NL 793 930 853

Fládr,

ZIMNÍ LÉČBA PODZIMNÍ KOCOVINY

Píchal,

„Osmnáct bodů je zklamání,“

5. 5.

Sus,

FOTBALOVÝ PODZIM JE ZA NÁMI. JAKÝ BYL?
6.

Šteigl,

PROSTĚJOV Fotbalový podzim na regionálních kolbištích
definitivně zatáhl ruční brzdu, čímž se nabídla možnost bilancování a hodnocení všeho, co se nejen na krajských a regionálních pažitech, ale také v rámci nejvyšší moravské
soutěže, v průběhu první části letošního ročníku 2018-2019
událo. Hodnocení, které jste zvyklí dvakrát ročně nacházet
právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pokračuje dnes již třetím dílem. A vězte, že v rámci oblíbeného seriálu FOTBAL EXTRA
se jako vždy dostane na všechny. Tradičně jsme v uplynulých
dvou číslech započali s prvotním ohlédnutím za mužskými,
mládežnickými i ženskými soutěžemi. Dnes se vydáváme
na cestu za jednotlivými týmy. Jako poslední kopli do míče
fotbalisté 1.SK Prostějov, kteří prožili rozporuplný podzim ve
Fortuna:Národní lize, druhé nejvyšší soutěži ČR.
Druhým nejvýše postaveným týmem v regionu jsou Kralice
na Hané, jediný účastník Prostějovska v krajském přeboru.
Právě tomuto klubu bude patřit čtvrtý díl našeho seriálu, který
najdete na stránkách Večerníku až v příštím roce. Ve druhé
polovině ledna se podíváme do I.A třídy, následovat bude
sonda do I.B tříd, Přeboru OFS Prostějov a obou skupin III.
tříd. Neopomeneme ani účinkování regionálních fotbalistek
a během zimní pauzy nahlédneme i do kabin mládežnických
týmů všech kategorií.

Pondělí 10. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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Žikol

fotbal extra - 3. díl

Koudelka,

30

Kroupa
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„NEJSME DO DEVÁTÉHO MÍSTA, NIKAM NEJEDEME“
Trenér fotbalistů Prostějova Oldřich Machala hodnotí
podzimní část sezóny, která přinesla ztrátu soustředění

„Když se podíváme na ostatní mužstva ze druhé ligy, většina si prošla
podobným vývojem taky. Třeba Třinec, který prvních šest zápasů nevyhrál, trenér zůstal, práce se zúročila
a tým začal šlapat. Sokolov má taky
kvalitní kádr, první zápasy měl hrozné a pak to dali dohromady. To samé
Vlašim. Mimo Jihlavy, Českých Budějovic a Hradce Králové jsou ostatní
mužstva víceméně na stejné úrovni.
U nich vždy nějaké propady přijdou,
ale taková série se samozřejmě musí
přerušit.“
yy Co považujete za klíčový moment první poloviny sezóny?
„Jednoznačně zápas v Jihlavě, které
v rámci exkluzivního
jsme herně sehráli velmi dobře, bylo to
interview
snad nejlepší utkání, které jsme hráli.
Když neproměníte tolik šancí, fotbal
pro Večerník
vás nakonec potrestá. S takovým souse ptal
peřem prostě musíte dát gól, jinak neTomáš
máte šanci.“
yy V jednom z minulých rozhovorů
KALÁB
jste zmínil přínos Davida Kobylíka
yy Ve druhé lize toho už máte hod- pro 1.HFK Olomouc, který tam
ně odtrénováno, byla podzimní
sezóna v Prostějově něčím specifická? A jak jste ji vůbec prožíval?
„První půlka se nám povedla. Získali
jsme patnáct bodů a myslím, že jsme
vypadali velmi dobře také herně, i když
jsme si samozřejmě byli vědomi faktu,
že jsme tři zápasy vyhráli v pětadevadesáté minutě. Výsledky také byly o jedinou branku. Jenže tu druhou polovinu
jsme vůbec nezvládli. Hlavně jsme
nezvládli ta tři utkání počínaje Vítkovicemi, v Jihlavě a doma s Varnsdorfem.
Tyto tři zápasy rozhodly o výsledku
podzimu. Úspěšné určitě nebyly, s Vítkovicemi jsme měli vyhrát, měli jsme
dostatek šancí, dali jsme dvě tyče. O zápase v Jihlavě snad ani nechci mluvit, to
je pořád dokola, tam jsme měli jedno- přinesl fotbalové myšlení. To asi
značně vyhrát. Celý zápas jsme byli lepší v Prostějově stále chybí?
a vytvořili si dost brankových příležitos- „David Kobylík byl ofenzivní hráč,
tí, přesto jsme prohráli. S Varnsdorfem který kopal standardní situace levou
jsme za bezbrankového stavu kopali i pravou nohou, dával góly, přihrával
v osmdesáté minutě penaltu, nepro- na branky. My takového hráče nemáměnili ji a nakonec zápas prohráli. Tyto me. Žikol sice má fotbalové myšlení,
tři zápasy rozhodly o celkovém obrazu má dobré přihrávky, umí rozehrát stanpodzimní části a o tom, že nebyla až tak dardní situace, má výbornou střelu, ale
úspěšná...“
pokud je jeho bilance jedna plus dva, je
yy Dali jste si pro podzimní část to na ofenzivního hráče strašně málo.
nějaký konkrétní cíl?
V tomto musí hodně přidat, produk„Nejprve jsme uvažovali, že osmnáct tivita pak bolestně chybí. Musí se víc
či dvacet bodů bude dobrých, po prv- zapojit do útočných akcí, nikoli hrát
ní polovině soutěže jsme si řekli, že to někde u stoperů.“
dobré není, protože jsme mohli získat yy V průběhu druhé poloviny seminimálně o šest bodů víc a teď jsme zóny to vypadalo, že tým je stále pomohli být úplně v klidu a pohodě.“
měrně psychicky labilní?
yy Zažil jste tak přesně na polovic „Momentálně jsme nováček, po roce
rozdělenou sezónu, nebo je to spí- jsme znovu postoupili do druhé ligy,
še rarita?
takže musíme vzít v úvahu i tuto skuPROSTĚJOV Emotivní trenér druholigového eskáčka si
oddechne aspoň o vánočních
svátcích, které prožije doma
v rodinném kruhu. Během podzimní části nováčkovské sezóny ve
Fortuna:Národní lize zažil radostné i zoufalé okamžiky, ostatně jak
už to v trenérském životě chodí.
Lodivod prostějovských fotbalistů
Oldřich Machala (na snímku) ale
není z těch, co by se jen tak vzdávali, a na jaro chce tým připravit
tak, aby o setrvání v druhé nejvyšší
fotbalové soutěži nebylo na Hané
sebemenších pochyb.

tečnost. Samozřejmě máme hráče,
kteří už něco mají za sebou, ale jsou
tam i kluci, kteří druhou ligu předtím
hráli, a dopadlo to neslavně. Samozřejmě práce na psychice týmu je nikdy
nekončící práce. Sami jsme se přesvědčili, že ze šestnácti odehraných zápasů
si troufnu tvrdit, že ve čtrnácti jsme
nebyli horším mužstvem. Každému
soupeři herně stačíme. Je to jen o tom,
abychom šance, které si vytvoříme, začali proměňovat. Když dáte gól, zápas
zvládnete nebo aspoň neprohrajete.“
yy Jaké máte na klubové vedení požadavky, co se týče nových posil?
„Když jsme hodnotili sezónu, obranná fáze nebyla špatná. Samozřejmě
s výjimkou duelu v Chrudimi, kde
jsme vybouchli. Vždycky takový zápas
jednou přijde, bohužel. Snad ani jedno
mužstvo se tomu nevyhnulo, my jsme
nebyli výjimka. Nás strašně svazovalo
to, že vytvořené šance jsme nedokázali
dohrát. Měli jsme pouze Koudelku,
který byl schopen něco udělat, obejít
hráče a zakončit akci, nebo ji pro ně-

bylo o jednom gólu, který jsme buď
dali, nebo nedostali, nebo jsme zápasy otočili, byť třeba aspoň na remízu.
Druhá polovina, která se nepovedla, mě moc mrzí. Navíc když jsem
přesvědčen, že herní projev v utkání
s Vítkovicemi či Jihlavou byl lepší,
než v zápasech v první polovině. Začali jsme se smiřovat s tím, že v případě inkasování branky my gól prostě
nedáme, že nejsme natolik důrazní,
prostě nám to tam nepadá. Na tom
musíme zapracovat v zimní přestávce. Jinak bylo samozřejmě krásné,
když jsme v závěru porazili tehdy
první Ústí nad Labem. V Jihlavě po
inkasované brance to byla tragédie,
ale takový je fotbal.“
yy Jaké máte ambice při druhém startu v zimní Tipsport
lize?
„Především chceme využít těch tří zápasů na to,
abychom vyzkoušeli nové
hráče, které snad přivedeme. Jde o to, jak nám budou

ně řešení příchodu
nových hráčů. V sobotu byl zápas starých
pánů Sigmy Olomouc,
ale pak už to bude spíše
o soustředění na start
zimní přípravy, abychom
jaro zvládli a zůstali ve
druhé lize.“

18111911303

Nejprve jsme uvažovali, že osmnáct či dvacet bodů
bude dobrých. Po první polovině soutěže jsme si řekli,
že to dobré není, protože jsme mohli získat minimálně
o šest bodů víc a teď jsme mohli být v klidu a pohodě.
O celkovém obrazu podzimní části a o tom, že nebyla
až tak úspěšná, rozhodly zápasy s Vítkovicemi, v Jihlavě
a doma proti Varnsdorfu, kdy jsme v závěru nedali penaltu...
koho připravit. Ale nelze spoléhat na
jednoho hráče. Takový Karel Kroupa
toho měl ve svých osmatřiceti letech
plné zuby, má výkonnost, je profík se
vším všudy, ale i on si potřeboval odpočinout. Jenže za něj jsme neměli náhradu a Karel prostě musel hrát. Chceme
přivést hráče do útoku a hlavně krajní
hráče, rychlostně vybavené, kteří umí
přejít přes protihráče. A samozřejmě
zvýšit důraz v šestnáctce, kde jsme
prostě nebyli. Nějaká konkrétní jména
už v prvním prosincovém týdnu padla,
ale zatím nic není dotaženo, na to je
ještě brzy. Cílem jsou aspoň tři hráči.“
yy Na lavičce jste hodně emotivní
trenér, co považujete za nejlepší
a nejhorší zážitek podzimu?
„Obecně mě potěšila první polovina
soutěže, i když jsme měli potřebnou
dávku štěstí při střídání, ale pořád to

pasovat do našeho systému, jestli u nás
zůstanou, nebo ne.“
yy Jak jste spokojen se skladbou
soupeřů v přípravných utkáních?
„Zvolili jsme kvalitní soupeře, máme
tam i prvoligové soupeře, v Tipsport
lize Baník Ostrava, poté Opavu. Soupeři ze třetí ligy by měli sloužit k tomu,
abychom si něco nacvičili, odzkoušeli
herní varianty, abychom dávali góly,
aby mužstvo začalo vyhrávat.“
yy Loni jste absolvovali premiérové soustředění v Chorvatsku. Bude
se výjezd opakovat?
„Letos výjezd do zahraničí určitě nebude, protože jsme nesplnili cílové
umístění do devátého místa. Zatím se
neuvažuje ani o soustředění v tuzemsku. Mrzí mě to, protože si myslím, že
nám tréninky na perfektních terénech
a zápasy s kvalitními soupeři velmi pomohly. Jenže položka za soustředění je
poměrně vysoká a rozpočtový rozdíl
mezi třetí a druhou ligou je samozřejmě nezanedbatelný. Kdybychom ale
skončili do devátého místa, do Chorvatska bychom určitě jeli.“
yy Je to zatím ještě předčasné, ale
při vstupu do jarní sezóny máte
hodně těžký los. První zápas na
půdě sice posledního, ale jistě odhodlaného Žižkova, pak trojici
České Budějovice, Hradec Králové
a Brno. Jak obtížné bude správné
naladění formy?
„To samé bylo na začátku a zvládli
jsme to. Nic jiného nám nezbývá,
doufám, že to zvládneme. Věřím, že
budeme nachystaní a zvládneme i ten
první zápas na Žižkově. Vím o tom, že
obměňují kádr, samozřejmě si pomohou hráči ze Slavie a dalších pražských
klubů. Budou nachystaní a pro nás to
bude obrovsky těžký zápas.“
yy Jak budete trávit předvánoční
a vánoční období?
„Jsem doma, i když samozřejmě
jezdím do Prostějova právě ohled-

vizitka
OLDŘICH MACHALA
✓ narodil se 4. 8. 1963 v Bruntále
✓ bývalý český fotbalista, reprezentant
a současný fotbalový trenér
✓ působil původně na postu záložníka,
většinou pak stopera
✓ mládežnické kategorie prošel v TJ Granitol Moravský Beroun
✓ téměř celou profesionální kariéru byl věrný olomoucké Sigmě,
pouze vojenskou službu absolvoval ve VTJ Tábor
✓ mezi lety 1991 a 1993 si vyzkoušel zahraniční angažmá,
když hrál v Rostocku a Oldenburgu
✓ v české reprezentaci nastoupil 11. prosince 1996 na turnaji Pohár
Hassana II. v Maroku k jedinému zápasu při výhře 2:1 nad Nigérií,
přičemž odehrál jen poslední minutu
✓ doposud v kariéře trénoval rezervu Sigmy Olomouc, Hranice,
Kunovice, Bystrc, Lipovou, Hradec Králové, Frýdek-Místek,
1.HFK Olomouc, Znojmo a v léte 2017 převzal 1.SK Prostějov
✓ s eskáčkem vyhrál MSFL 2017/2018 a postoupul
do Fortuna:Národní ligy, úspěchy měl také v Hradci Králové,
1.HFK či ve Znojmě
✓ v roce 2000 byl v anketě Fotbalista roku vyhlášen osobností české ligy
zajímavost: za Olomouc odehrál 415 utkání a 195 utkání
bez přerušení (klubové rekordy)

Pondělí 10. prosince 2018
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lední hokej
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HOKEJ I POZNÁNÍ. ESKÁČKO ZNOVU VYRAZÍ
PROSTĚJOV Stejně jako letos i v příštím roce se zástupci SK Prostějov 1913 vydají do zahraničí. Opět navštíví
Švédsko, rodiče a děti si tam budou užívat hokej, ale i návštěvy památek, muzeí či lesoparku s losy. Zájezd na Sever
se uskuteční v první únorové dekádě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Směr Švédsko prostějovská výprava
odcestuje v sobotu 2. února, v odpoledních hodinách nasedne do autobusu a nedaleko hranic v Jablonci
nad Nisou povečeří. Mimo domov
bude až do neděle 10. února.
Cena zájezdu – zahrnující dopravu autobusem a trajektem, ubytování a stravování v místě ubytování v podobě
snídaně, oběda a večeře – činí pro děti
amladistvédo18let7500korun.Dospělí zaplatí o 1 200 korun více, tedy 8 700.

„Každý, kdo do Švédska pojede, musí
mít platný cestovní doklad – pas či občanský průkaz – a sám si sjedná cestovní pojištění,“ upozornil Michal Janeček
ze sekretariátu SK. Mimo české prostředí čekají Prostějovany čtyři přátelské zápasy. „Jakmile budeme znát naše
soupeře, informaci o nich doplníme,“
oznámil sekretář.
Kromě hokeje se Hanáci mohou do
Švédska těšit také kvůli výletům, exkurzím a různým atrakcím. Chybět
nebude návštěva Gränny, prohlídka
skanzenu Grännaberg a zhlédnutí
ruční výroby originálních mentolových špalků Polkagrís. Stranou
nezůstane ani Göteborg. Na programu jsou procházka po rybím trhu
Feskekörka, v městském lesoparku
zase zastávka u výběhu s losem. Poté

nominace hráèù sk prostìjov 1913 na zájezd do švédska
Brankáři: Antonín Štourač, Dominik Mouka.
Hráči do pole: Šimon Palánek, Šimon Končický, Jan Špičák, Dan Hozman,
Jan Hozman, Filip Vrba, Jakub Klíma, Jakub Mudrla, Filip Pekr, Tomáš Marek,
Adam Pítr, Štěpán Rais, Pavel Tesař, Jiří Novák, Jakub Kumstát.

DO ŠVÉDSKA, NYNÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ÚNORA
přijde na řadu přejezd na skaliska
Saltholmen, prohlídka muzea Volvo
a jedinečný zážitek z expozice živé
přírody v Universeu.
V hlavním městě Stockholmu dojde na prohlídku královského sídla
Drottningholm, návštěvu radnice
s exkurzí do Zlatého sálu a Modré
haly či procházku po náměstí Stortorget. Vedle toho se hokejisté podívají do korunovační katedrály Storkyrkan a do muzea obří lodi Vasa.
Dozví se také něco o slavné společnosti Husqvarna nebo o zápalkách,
kterým se věnuje muzeum v Jönköpingu. Nakoupit třeba některé ze
švédských lahůdek si budou moci
v obchodním centru A6, v městském bazénu Rosenlundsbadet se
pro změnu osvěží.
Kontaktním organizátorem zájezdu je sekretář SK Prostějov 1913
Michal Janeček, s nímž se lze pro
získání detailních informací spojit osobně v kanceláři na zimním
stadionu, na e-mailu sekretar@
skprostejov1913.cz nebo na telefonním čísle 774 377 361.
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Žákovské týmy střílí góly jako divé a drží se
v horní polovině tabulek

PROSTĚJOV Daří se jim nejvíc ze všech mládežnických týmů Prostějova,
které nastupují v mistrovských soutěžích. Starším a mladším žákům patří
v oblastních ligách přední příčky, k té úplně nejvyšší nemají vůbec daleko.
Body pravidelně sbírají i díky utěšené produktivitě, svěřenci Filipa Smejkala dokonce do začátku prosince nastříleli téměř 150 branek.
V soutěži mladších žáků je před červeno-bílými Hanáky pouze Opava, jež zatím
nasbírala (k 6. 12.) o čtyři body více. Pomohl jí k tomu i nedávný vzájemný duel
s SK, který na svém ledě zvládla v poměru 8:4. Jako klíčová se v tomto případě
ukázala prostřední třetina, Slezan ji vyhrál
3:0. Zbylé dvě dvacetiminutovky byly
přinejmenším z výsledkového hlediska
velmi vyrovnané. První dopadla 3:2 pro
Opavu, druhá skončila nerozhodně 2:2.
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Petr KOMÁREK

Ke čtvrtku 6. prosince odehráli starší
a mladší žáci SK Prostějov 1913 shodně třináct zápasů. Prvně jmenovaní
v nich získali 17 bodů a vyšplhali se na
průběžné třetí místo. Druzí si počínali
ještě lépe a s 20 body byli druzí. Co výběrům trenérů Michala Janečka a Filipa
Smejkala rozhodně nedělá problém, je
střílení gólů. Sedmáci překonali soupeřova brankáře v 72 případech, páťáci slavili
ještě častěji. Dosáhli hned 142 přesných

 844  
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zásahů.

$7 

Oba celky přitom nezapomínají ani na
obranu. Mladší žáci jsou v této činnosti
stejně jako v útoku druzí nejlepší. I jejich
starší kolegové se mohou pyšnit druhou
nejspolehlivější defenzivou, ofenzivu
mají těsně třetí nejnebezpečnější. První
Opava přitom skórovala v 74 situacích,
druhý Uničov v 73 a Prostějov v 72.

3  4

Klub z historického města ve Slezsku
a sídla někdejšího knížectví zdolal Prostějovany také v prvním vzájemném
střetnutí. Zkraje října proběhlo na střední Moravě a hosté odcestovali zpátky
domů s divokým vítězstvím 10:7. První
perioda přitom patřila domácím, soka
v ní předčili o branku 3:2. Další dvě části
ovšem získali na svou stranu Opavští,
pokaždé prostřednictvím skóre 4:2.
Jinak ale SK prakticky neprohrává. Ve
zbylých jedenácti utkáních padl už jen

jednou, ve druhé polovině září nestačil
na šumperské Mladé Draky na jejich
půdě těsně 6:7. Dál se to ve výsledkové
listině hemží samými výhrami.
    4  
 

Smejkalova družina dokáže být pořádně při chuti. V zahajovacím zápase
letošní sezóny počastovala Krnov 18
trefami, sama inkasovala jednou jedinkrát. Další debakl nachystala regionálnímu oponentovi z Olomouce, vůbec
neinkasovala a Kohoutům naložila
„desítku“. Černé Vlky z Rožnova pod
Radhoštěm vyprovodila jedenácti góly,
z přestřelky s přerovským rivalem vyšla
také vítězně – 8:6. Jedenáctibrankovou
kanonádou zase smetla Nový Jičín,
proti Uničovu se prosadila třináctkrát.
V odvetě na ledě Krnova zvítězil Prostějov 16:3, Šumperk skolil 12:1 a oplatil
mu zářijovou porážku. V Olomouci
vybojoval triumf v poměru 14:6, vlčí
smečku z Valašska přemohl 12:7. Do
Vánoc se Prostějovští představí ještě

 5 -60

v Novém Jičíně (neděle 16. 12., 9:00)
a v Uničově (středa 19. 12., 16:00).
Starší žáci na startu aktuálního hracího
ročníku rozdrtili Krnov 12:2. V Šumperku prohráli 3:5, Olomouc doma pokořili 5:4. Všechny body uzmuli i v Rožnově (2:5) a s Opavou na svém stadionu
plichtili 2:2. Následovaly výhra v derby
s přerovskými Zubry 6:3 a kanonáda,
kterou výsledkem 13:1 odnesli Ďáblíci
z Nového Jičína. Uničovským Orlíkům
Janečkův výběr podlehl 3:4. Krnov ale
naopak 4:3 porazil. Na Mladé Draky ze
Šumperka na své půdě nestačil 3:7, Olo-

2 4* 
 5(5666
Motivace. Jedno slovo, ale výstižné.
Právě motivaci mohou mladí prostějovští hokejisté spatřovat v nominacích reprezentačních trenérů
z nedávných let. A nejen z nich. Na letošní prosincový Channel One Cup,
součást evropské hokejové tour, měl
podle rozhodnutí kouče Říhy původně jet i Ondřej Vitásek. Obránce, který se do hokejového světa vydal právě
z Prostějova. Nakonec jej ale kvůli
zranění musel nahradit jiný hokejista.
Kluci z eskáčka každopádně mají
možnost vidět, že Prostějovan v národním týmu není nic nereálného.
Vitásek se už předtím mohl těšit z několika nominací, v minulosti si zahrál
třeba i na mistrovství světa v Minsku
nebo na zimní olympiádě v Jižní Koreji. A není jediným prostějovským
odchovancem, který s reprezentací
spojil své jméno. Další z příznivců SK
Prostějov 1913, bek Lukáš Krajíček,
má doma ve sbírce dokonce stříbro
ze světového šampionátu 2006 v Lotyšsku.
Současná prostějovská mládež tak
v žádném případě nemusí ztrácet
naději, že by se do nároďáku mohla
jednou podívat. Zadarmo to však samozřejmě nebude! Chce to poctivě
pracovat, zodpovědně si plnit úkoly
na ledě i mimo a hlavně dávat do hokeje maximum možného. Na konci
této náročné, ale přínosné trasy může
čekat reprezentační dres.
Takže, borci, makejte na sobě, ať se
Prostějovanům v národním mužstvu
může fandit také v budoucnu. (kom)
mouc a Černé Vlky zdolal pokaždé 7:2.
Zatímco v prvním vzájemném střetu
s Opavou bodoval, podruhé už se mu to
nepodařilo. Na hřišti Slezanu rozhodla
jedna branka, která opavským barvám
přinesla triumf 3:2.
Před startem vánočních svátků se starší žáci stejně jako ti mladší vypraví do
Nového Jičína (neděle 16. 12., 11:00)
a do Uničova (středa 19. 12., 18:00).
Právě Orlíci byli k 6. prosinci o bod
před eskáčkem, tabulku vedl Šumperk
s 20 body.
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Jak už ze stránek Večerníku víte,
Petr Antoníček patří k hokejistům, jejichž domovským klubem
je SK Prostějov 1913, hrají ale
jinde. V jeho případě jsou to Pardubice. V juniorce Dynama působí na scéně extraligové soutěže,
zároveň sbírá první zápasy mezi
seniory. Z východních Čech má
vyřízené střídavé starty k prostějovským Jestřábům.
Petr Antoníček je prostějovským odchovancem. Hokej stejně jako řada
jeho vrstevníků začal hrát už v útlém
dětství – v předškolním věku. Deset
let vyrůstal v klubu ve svém bydlišti,
v sezóně 2014/15 se přesunul o pár

desítek kilometrů dál do Přerova.
U Zubrů strávil jednu sezónu, načež
se vrátil zpátky do Prostějova.
Od sezóny 2016/17 hájí střední
útočník barvy Pardubic. Ve městě

perníku se z mladšího dorostu posunul do staršího a v současnosti
pomáhá Dynamu v DHL Extralize
juniorů. Nakouknout už Antoníček
stihl i do mládežnických národních

'   !     D $  ! < 



týmů. V reprezentaci do 17 let má na
kontě dva mezistátní zápasy s bilancí
jednoho přesného zásahu.
Od letošního hracího ročníku sbírá
kmenový hráč eskáčka také zkušenosti s profesionálním hokejem na
seniorské úrovni. Formou střídavých startů z Pardubic, kde dlouhodobě hostuje, se učí od starších spoluhráčů v „A“-týmu prostějovských
Jestřábů. Ve druhé nejvyšší soutěži
za Hanáky debutoval v domácím
utkání proti Třebíči. V duelu s Horáckou Slavií zaznamenal i svůj premiérový kanadský bod mezi muži,
druhou asistencí se podílel na gólu
Tomáše Karpova.

  D  '    + * 1; D! /6/7$
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USILOVAT
HRÁČ VEČERNÍKU PIVOT MIKULIČ BUDE
O MÍSTO POD KOŠEM
PROSTĚJOV Minimálně do konce měsíce bude mít Predrag
Benáček k dispozici pivota Josipa Mikuliče. Pětadvacetiletý,
213 centimetrů vysoký rodák z Mostaru se v následujících ligových zápasech pokusí získat smlouvu v hanáckém klubu.

MICHAL NORWA

Tradičně se skvěle popasoval s rolí střídajícího
hráče, který se dokáže okamžitě po příchodu na palubovku zapojit do zápasu. Proti
Ostravě měl při pěti pokusech stoprocentní
střelbu z pole a minul jedinou šestku. Navíc
získal sedm doskoků, efektivně se pral
pod košem s pivoty Nové huti a během
sedmnácti minut získal čtyři fauly. Jeden
ztracený míč napravil ziskem a jednou
asistencí.

FRANTIŠEK
VÁŇA

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Pod košem to v předcházejících ligových zápasech nebylo vždy ideální,
zkoušíme s tím něco dělat. Josipovy
parametry jsou zajímavé. Mohl by
nám pomoci ucpat prostor pod košem v obraně,“ vysvětlil přítomnost
urostlého basketbalisty v kádru sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Nový hráč rozšířil cizineckou legii v týmu, o případných změnách
v sestavě se však bude teprve rozhodovat. „Nikdo neodchází. Sestavu vždy určíme před zápasem podle
soupeře, jeden zahraniční hráč bude
vždy absentovat. Po posledním zá-
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Souboj
„desetiminutých“
   
 
Svoji porci minut mnohem
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RYCHLÝ


Smazat domácí
6%6
Brno (lv) – Pořádnou motivaci
budou mít v utkání 13. ligového
kola basketbalisté BK Olomoucko.
Na půdě Brna se ve středu 12.
prosince od 20:00 hodin pokusí
napravit dojem v prvního vzájemného utkání, které v Prostějově
nečekaně prohráli 86:90, když nedokázali zastavit brněnské střelce.
„Ten zápas nám nevyšel, soupeř
naopak proměnil téměř vše, na co
sáhl. Zapomenout na porážku můžeme pouze v případě, že odvetu
vyhrajeme,“ uvědomuje si trenér
Predrag Benáček. Brno mělo skvělý vstup do sezóny a ze čtyř úvodních zápasů tři vyhrálo. Od té doby
se však pouze propadá tabulkou.
„V několika případech ale tým prohrál pouze o pár bodů. Nemůžeme
si myslet, že výhra přijde sama.
Musíme si ji vybojovat,“ tvrdí kouč
Olomoucka.
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OBJEDNEJTE SI
NAŠE PØEDPLATNÉ
STRANA
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STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ KONTAKTY
   

pase roku proti Pardubicím, který
odehrajeme 29. prosince, si všechno
vyhodnotíme a rozhodneme se, co
bude následovat,“ naznačil další kroky
Pekárek.
Mikulič má za sebou zajímavou basketbalovou minulost. V zámoří si
během studia zahrál NCAA v dresu
Fairfield Stags, po návratu do Evropy
prošel ligovými celky v Bosně a Hercegovině a Slovinsku a nastupoval
i v zápasech Adriatické ligy. Sezónu
2016/2017 strávil ve druhé nejvyšší
španělské soutěži v kádru Leyma Basquet Coruna. Minulou a část probíhající sezóny hrál v dresu KK Metalac
Valjevo. V srbské lize naposledy nastoupil 17. listopadu, pak jeho angažmá skončilo.
měru třináct bodů za třiadvacet tuální úspěšnosti téměř třiačtyřicet
„V sezóně odehrál pět zápasů a jeho minut. Slušný byl na doskoku a pro- procent,“ poznamenal sportovní mastatistiky jsou zajímavé. Dával v prů- měnil i dvanáct trojek při procen- nažer BK Olomoucko.

2

ADAM
CHOLEVA

Předvánoční duel s Děčínem bude ve znamení charity
PROSTĚJOV Ve znamení charity bude poslední předvánoční
utkání basketbalistů BK Olomoucko. Duel proti Děčínu bude
15. prosince součástí atraktivního
sportovního odpoledne, v jehož
průběhu bude k vidění také volejbalové derby v extralize žen mezi
Prostějovem a Olomoucí. Zápas
proti Válečníkům proto startuje
již v 16:00 hodin, volejbalistky
své utkání zahájí v 18:30 hodin.
Vstupné na skvělé dvojutkání je

40 korun, celý výtěžek půjde na
konto občanského sdružení Pinokio, které pomáhá pohybově handicapovaným dětem.
„Kdy jindy než v předvánočním čase
bychom měli myslet také na druhé.
Všem, kteří podobné akce pořádají,
fandím a rozhodně je podporuji,“
řekl primátor statutárního města
Prostějova František Jura, který nad
charitativním počinem klubů převzal záštitu.
Výše příspěvku bude záviset na po-

čtu sportovních příznivců v hledišti, na konto Pinokia ale nepůjdou
pouze peníze vybrané ze vstupného.
„Pravidelně se snažíme podobným
způsobem pomoci potřebným. Na
dobrou věc pochopitelně přispějí
vedení klubu i kabina,“ poznamenal
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Získané finanční prostředky půjdou
přímo potřebným dětem. „Na konci listopadu podlehla ve věku 39 let
naše kamarádka Blanka Nováková

Hradilová nemoci, se kterou bojovala pět let. Zůstali po ní dva synové,
kteří se museli po její smrti rozdělit.
Desetiletý Matýsek má od narození
dětskou mozkovou obrnu a je plně
odkázán na pomoc druhých a v současní době je v péči svého otce. Péče
a rehabilitace o Matýska, kterou mu
jeho máma aktivně zajišťovala, byla
a bude vždy nákladná záležitost.
Starší syn Filip se musel přestěhovat
do Bystřice pod Hostýnem, kde je
v péči Blančiny sestry. Peníze Ma-

týskovi, ani jeho bratrovi Filipovi
maminku nevrátí ani nenahradí, ale
život jim mohou ulehčit,” přiblížili
směr, kterým finance poputují zástupci Pinokia.
Součástí sportovního odpoledne
bude bohatý doprovodný program.
Před halou Sportcentra DDM se
bude grilovat, pro každého majitele
vstupenky je připravený jeden nápoj
zdarma. „Po zápasech budou probíhat autogramiády aktérů zápasů,“
doplnil Pekárek.
(lv)

Nová huť kousala, odpadla až v závěru
NH OV
BK OL

81:91

OSTRAVA Téměř pětatřicet minut Ostrava trápila v sobotním
podvečeru hráče Olomoucka ve
své hale a většinou, v duelu 12.
kola Kooperativa NBL, vedla.
Mírný favorit se prosadil až v závěru a po vítězství 91:81 si z haly
Tatran odvezl cenné body.
Hosté zpočátku využívali především
nového hráče Mikuliče, který z vymezeného území zaznamenal během
prvního svého střídání osm bodů.
Tým Nové huti si ovšem dokázal pomoci několika tříbodovými akcemi.

Buď proměnil střelu z dálky, nebo dal
koš s faulem a několikrát odskočil až
na rozdíl šesti bodů. V závěru periody přesto Hanáci snížili na rozdíl tří
bodů – 20:23. V dalších minutách se
žluto-modří rozehráli a překlopili výsledek. Do vedení je dostala úspěšná
trojka Váni ve 23. minutě - 26:25. Ostrava ale chtěla ukázat, že během přestávky zapracovala na souhře a vzala
si vedení zpět. Oba soupeři se pak několikrát vystřídali ve vedení, ani jeden
si přesto nedokázal vybudovat větší
náskok a v poločase bylo utkání za
stavu 49:46 pro Novou huť naprosto
otevřené.
V polovině třetí čtvrtiny Olomoucko
vedlo a mělo k dispozici míč. Místo

očekávaného náporu však několikrát
chybovalo v rozehrávce a zvolilo těžkou střelu a domácí odskočili na 68:62
ve 29. minutě. Další ofenzivu Ostravy
zastavil šesti body v řadě Palyza a upravil na 71:68 po třiceti minutách.
V poslední části se hned na začátku
z dálky trefil Sehnal s Palyzou a jejich tým byl opět výsledkově nahoře.
Necelých šest minut před koncem už
Ostrava ztrácela deset bodů. Hosté
naopak za stavu 84:74 mířili za úspěchem. Dvouciferný náskok v závěru
udrželi a vstoupili úspěšně do druhé
fáze základní části.
(lv)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku Kooperativa
NBL najdete na straně 22
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„Kluci si zaslouží absolutorium za skvělých prvních třicet minut. Předvedli
opravdu velký výkon. Pak nám ale došly síly, což se dalo očekávat. Olomoucko
nás na konci fyzicky přehrálo, nám už zkrátka v nádrži nezbyla žádná šťáva.
Neměli jsme k dispozici nikoho na rozehrávku, to byl další problém. Soupeř
toho dokázal zkušeně využít. Hrál až do konce, takže uspěl zaslouženě.“

3 ?@9CD9& =@&" 0

„Pro nás to bylo hodně důležité utkání. Věděli jsme, že půjde o těžký zápas,
protože Ostrava má ve svém středu několik kvalitních jednotlivců. Soupeři
nepomohlo zranění Stanojeviče. To mě mrzí, pro nás ale bylo dobře, že odstoupil, protože nás hodně trápil. Nová huť bojovala, přes třicet minut vedla
a v úzké rotaci odvedla kvalitní práci. My jsme měli i trochu štěstí, to nám
v koncovce přineslo úspěch.“

[-JNO<QÁH@FQ<GDOIÁOÑH h
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PROSTĚJOV K výrazné změně došlo při sestavování základních
pětek Utkání hvězd Kooperariva NBL, které se letos bude hrát 30.
prosince na pražské Královce. Po vzoru podobných sportovních
show v zámoří byli letos zvoleni dva kapitáni, kteří si k sobě budou
vybírat další čtyři členy základní pětky. Šéfem kabiny „Mazáků“ se
stal Lukáš Palyza, opora BK Olomoucko. „Beru to za stejnou zodpovědnost, jakou by byla role kapitána v jakémkoli jiném profesionálním sportu nebo týmu,“ řekl po svém zvolení Palyza.
„Myslím, že ano. Zodpovědnost je to i proto,
EXKLUZIVNÍ rozhovor
že poprvé v historii Kooperativa NBL jsou
pro Večerník zvoleni dva kapitáni předem a budou si vybírat

Ladislav VALNÝ
vlastní tým.“
Je zodpovědnost důležitá, když jde o ex-  Máte už v hlavě sestavu základní pětky?
hibiční utkání, v němž půjde především „Už jsem o tom přemýšlel. (úsměv) Mezi Mao zábavu pro fanoušky?
záky je spousta zkušených a kvalitních hráčů,

Kü@?2OFµIÁHCQîU?
takže nebudu mít problém. Budeme mít něco
za sebou a vazby z předchozích působení. Postavíme kvalitní tým.“
 Je výhodou, že každý kapitán vybírá
hráče v jiné věkové kategorii?
„Měl jsem trošku strach, abychom se s Bočim
(Jaromír Bohačík - pozn.red.) neprali o hráče,
ale v tomto formátu to naštěstí odpadá.“
 Očekáváte, že v Utkání hvězd nepůjde
o výsledek?
„To ne, každý chce uspět. Všichni moc dobře
vědí, že i když je to zápas pro zábavu, najde se
vždy v utkání bod, zpravidla ve druhém poločase, ve kterém si týmy uvědomí, že zábava jde
stranou a že chtějí vyhrát.“
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PROSTĚJOV Před utkáním 11. kola 2. ligy mužů 2018/19 existovaly pro házenkáře TJ Sokol II Prostějov dvě varianty. Buď jej
zvládnou a zimní přestávku stráví s přijatelnými osmi body
na kontě, nebo nezvládnou a slabý zisk zvýrazněný porážkou v podzimním loučení je pošle do nepříjemných problémů. Naštěstí nastala první možnost, Hanáci na vlastním hřišti
v duelu plném gólů přestříleli TJ Dolní Cerekev 36:30 (20:18).
A tabulkou skupiny Jižní Morava se posunuli na sedmé místo,
vzhledem k veškerým okolnostem velice slušné.
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s defenzivou měl mírný favorit od
začátku ohromné potíže. Nijak silný protivník snadno procházel do
střeleckých pozic ze všech postů,

Brankový sled: 1:0, 1:2, 3:2, 4:5,
7:6, 7:9, 10:10, 12:11, 13:13, 15:15,
18:15, 20:17, 20:19, 23:20, 23:22,
26:24, 29:28, 32:28, 35:29, 36:30.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Domácím znovu chybělo několik
důležitých hráčů, z toho dva neplánovaně: brankářská jednička
Hrubý spěchal k porodu manželky, vyhlášený obranář Jura musel
do práce na inventuru. A právě

sázel trefy téměř z každého útoku.
Ještěže i prostějovským mužům hra
směrem dopředu fungovala, tudíž
se oba týmy neustále přetahovaly
o vedení.
Hostům taženým kanonýrem
Houčkem bylo nejvíc hej v 8. minutě, kdy třemi zásahy za sebou otočili
ze 7:6 na 7:9. Potom však vyrobili
několik technických ztrát míče, což
„dvojce“ pomohlo vzpamatovat se
z útlumu. Často skórovali Čelovský i všichni tři Flajsaři, zkušený
Tomáš, jeho syn Jakub a též syno-

  
Tomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov:
„Poslední zápas podzimu jsme chtěli za každou cenu vyhrát jak pro diváky, tak pro strávení zimní pauzy na aspoň trochu důstojné pozici v tabulce. Rýsovala se dobrá sestava,
ale na poslední chvíli vypadli gólman Jirka Hrubý kvůli porodu potomka i Michal Jura
z pracovních důvodů. Přesto jsme měli herní potenciál na to, abychom v pohodě zvítězili,
jenže se nám ho nepodařilo naplnit. V podstatné části utkání jsme se přizpůsobili pojetí
soupeře a obrana během prvního poločasu skoro vůbec nefungovala, dostat do přestávky
osmnáct branek je strašně moc. Po obrátce se však defenziva zlepšila, pomohla osobka na
střelce hostů Jiřího Houčka, celkově kluci vzadu přidali a taky se rozchytal Jirka Sladovník
mezi tyčemi. Pro něj to bylo dvojnásob těžké, protože se zatím do brány skoro nedostával a dneska musel, aby mančaft v důležitých momentech nakonec podržel. Dost gólů
nastříleli všichni tři Flajsaři Tom, Radek i Kuba, v zakončení se dařilo rovněž Honzovi
Čelovskému. Celkově bych vyzdvihl dvě věci: máme důležité dva body a kluky je potřeba
ocenit za bojovnost. Teď se musíme přes zimu zkonsolidovat, v rámci možností co nejlépe potrénovat a jaro zvládnout výsledkově lépe než silně průměrnou podzimní část.“

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend

vec Radek. Díky tomu přišel obrat
na 12:11, posléze rovněž třígólový
únik (z 15:15 na 18:15).
Chtělo to soupeři, který měl pouhé dva plejery na střídání do pole,
odskočit ještě víc a zlomit jeho odpor. Což se ale nepovedlo. Cerekev
po změně stran dotáhla z 23:20
na nejtěsnější rozdíl 23:22, načež
se oba kolektivy hodně dlouho
přetahovaly pravidelným střídáním vsítěných branek až do stavu
29:28. V porovnání s úvodním
poločasem se mnohem pozorněji
i důrazněji bránilo, tudíž skóre nerostlo už tolik divoce.
O výsledku rozhodlo teprve po-

sledních sedm minut. Výborně
v závěru zachytal strážce svatyně
Sladovník, jeho parťáci nasázeli několik tref z trháků a náskok Sokola
II rychle vzrostl na 32:28, chvíli
poté dokonce na 35:29. S tím už
hosté nemohli nic dělat, neboť jim
viditelně docházely síly, navíc se nedokázali vypořádat s osobním hlídáním Houčka. Hanáčtí bojovníci
tedy dospěli ke kýženému triumfu
a mohli jak zařvat vítězný pokřik,
tak poděkovat věrným fanouškům
v hledišti.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete
na straně 22
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PODGxËWøVQøNOHVO\]SUYQËKRPËVWDDæQDWĆHWË
PROSTĚJOV Dalšími koly pokračovaly o minulém víkendu krajské
přebory mladých volejbalistek věkových kategorií U15 i U13. A elitní výběry VK Prostějov výhradně
vítězily.
Starší žákyně vékáčka v nejvyšší skupině A jasně vyprovodily UP Olomouc
A, přesvědčivě porazily největšího
konkurenta Přerov A a suverénně
smetly též Šternberk. I po třetím dějství KP tak soutěží dál procházejí bez
jediného klopýtnutí, průběžnou tabulku suverénně vedou již o devět bodů.
Navíc se dařilo také prostějovskému
béčku a céčku, jež shodně postoupily
o výkonnostní grupu výš.
Mladší žákyně VK kvůli marodkou
nezvládnutému minulému kolu musely pro pátý díl KP do skupiny B, kde
neměly skoro žádné problémy hladce
přehrát Moravskou Třebovou, UP
Olomouc B i Šternberk a tím se vrá-

tit do áčka, kam jednoznačně patří. V
celkovém pořadí ale klesly z první pozice na třetí, byť se stejným bodovým
ziskem jako dvě družstva před nimi.
Opravdu pekelná vyrovnanost!
„Vyhrát béčko a postoupit zpátky nahoru
nebylo úplně lehké, soupeři nám to nechtěli dát zadarmo. Především Olomouc
B se vytáhla, nepříjemně vzdorovala.
Přes drobná zaváhání jsme však všechny
tři zápasy zvládli ve dvou setech a cíl splnili. K tomu se nám výsledkově dařilo i
v přeboru starších žákyň, přesto víkend
hodnotím celkově jako průměrný. Holky se ještě stále potýkají s nachlazením i
drobnými šrámy. Pokud mám něco vyzdvihnout, tak individuální snahu některých hráček prodat to, co jsme trénovali v
předchozím týdnu. Odměnou jim byla
radost ze zlepšení,“ ohlédl se hodnotícím
okem trenér kolektivu vékáčka do 13 let
Jindřich Němeček.
Výsledky najdete na straně 22!
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BRNO, PROSTĚJOV Finiš první poloviny aktuální sezóny vyšel
házenkářům TJ Sokol Kostelec na
Hané HK báječně. V 11. dějství 2.
ligy, jež bylo derniérou podzimní
fáze soutěže, suverénně zvítězili
na půdě SKKP Handball Brno B.
Předposlední celek jihomoravské
grupy jim vůbec nestačil a podlehl 19:32 (8:14), čímž Hanáci
přezimují na lichotivé páté příčce
tabulky.
Jihomoravská rezerva je nevyzpytatelná tím, že se někdy posílí o pendly
z extraligového áčka. V případě nedělního večera k tomu však ve větší
míře nedošlo a hosté tím pádem plnili roli favorita. Neměli s tím žádné
větší problémy. Od začátku šli do
vedení, rychlou hrou jej postupně
zvyšovali, zodpovědným přístupem
málo inkasovali.

triumfem v Brně

Dobře chytali gólmani Mayer
s Grulichem, střelecky družstvo
táhla čtveřice L. Varhalík, Nevrla,
Smékal a Dostál. Kvalitně vyvážený výkon celého týmu navíc umožňoval zvýrazňovat rozdíl ve skóre
také během druhého poločasu,
domácí nedokázali čelit kostelecké
pohyblivosti. A výsledek tak nakonec narostl do podoby nadmíru
přesvědčivého triumfu o třináct
branek!
„Od první minuty to kluci vzali
zodpovědně a rychle si vypracovali
náskok 4:0, což soupeře v okleštěné
sestavě hned poslalo dolů. Oni hráli
dost tvrdě, s čímž jsme se však dokázali vyrovnat, drželi nás oba brankáři. Celý mančaft dobře bránil i útočil,
chlapci si vzájemně pomáhali a tím
eliminovali posily z brněnského ‚A‘-mužstva. Zaslouženě jsme dospěli

k jasnému vítězství,“ mohl dát průchod spokojenosti kouč HK Milan
Varhalík.
„Pochvala i poděkování patří týmu
nejen za tuhle jednoznačnou výhru,
ale samozřejmě též za celý podzim. Zvládli jsme ho velice dobře
a máme patnáct bodů, což je na
takhle mladý kádr výborné. I když
jsme ještě nějaké bodíky možná
zbytečně poztráceli, především
doma. Taková klopýtnutí jsou však
normální, protože kolektiv se za pochodu učí a snaží zlepšovat. Každopádně jsme pátí, to je slibný základ
pro jarní část. A přes zimu budeme
pracovat, abychom do odvet šli co
nejlépe připravení,“ těšil se už teď
Varhalík.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete na
straně 22

Michaela Zatloukalová po Sofii: „Soupeřky nebyly moc

silné, ale důležité je, jak my jsme to zvládly“
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete se za šestnáctifinálovou sérií
ohlédnout?
„Bylo to něco nového, protože jsme tady v Prostějově zvyklí na Champions League. Každopádně je dobře, jak jsme oba zápasy s Bulharkami
zvládly, máme dvě jasné výhry 3:0. I když u nich

venku panovaly trochu krizové podmínky. Přesto
jsme neměly větší problémy, což je fajn. Celé působení v Poháru CEV beru jako výbornou zkušenost, hrát v Evropě vždycky je tak trochu svátek.“
yy Jak vy osobně jste se vyrovnávala s těžkým prostředím v Sofii?
„V tamní hale panovaly fakt docela tma a hlavně zima, ta pro mě byla určitě horší. Je složité,
aby nahrávačka dávala přesné balóny s hodně
studenýma rukama, proto jsem se rozcvičovala v rukavicích a aspoň takhle si ruce zahřívala.
Nakonec to ale měly oba týmy stejné, nechtěly
jsme se na nic vymlouvat. A podařilo se nám to
v chladu i šeru zvládnout dobře.“
yyDomácí odveta proběhla zcela v pohodě?
„Občas jsme trochu odešly na přihrávce, ale to
byly jen krátké chvíle ze začátku setů, po nichž
vždycky přišlo zlepšení. Celkově jsme, myslím, odvedly kvalitní výkon, výsledek tomu
odpovídá.“
yy Pomohou vám hladká vítězství nabrat
větší jistotu, psychickou pohodu?
„Můžou nám pomoct. V sezóně už jsme hrály
spoustu vyrovnaných utkání, ani nevím kolik
tiebreaků, z toho některé zbytečně. Výher 3:0

máme zatím o dost míň, ale poslední dobou se
to zlepšilo. Snad budeme jistější a vydržíme,
aby naše forma šla dál nahoru.“
yy Má postup přes mladičký Levski svou
cenu?
„Určitě jo, byť soupeř složený ze samých mladých
hráček nebyl moc silný. Ale důležité je, že my jsme
to zvládly dobře a splnily přesvědčivě roli favoritek.
Teď uvidíme, co v Rumunsku, tam to asi bude
o hodně těžší.“
yy V osmifinále CEV Cupu narazíte na
Albu Blaj. Co o protivníkovi víte a jak vzájemnou konfrontaci vidíte?„Na Albu Blaj
jsme se byly podívat, když hrála předkolo
Ligy mistryň v Olomouci. Je to velmi kvalitní
soupeř, kterého bude těžké porazit, ale my rozhodně uděláme maximum, aby oba vzájemné
zápasy byly aspoň co nejvíc vyrovnané. Zkusíme je potrápit a uvidíme, každopádně půjde
o další cennou zkušenost s mezinárodním volejbalem.“
yyV české extralize jste zatím třetí za Olomoucí a Libercem. Jak dosavadní průběh
soutěže hodnotíte s výhledem do příštích
týdnů i měsíců?„Asi jsme na tom mohly být
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o něco lépe, na druhou stranu není naše postavení ani vyloženě špatné. Na Liberec neztrácíme zase tak moc, jsou to čtyři body, což
znamená jedno vítězství 3:0 nebo 3:1 plus
kousek. Dost důležitý proto bude náš vzájemný zápas tady v Prostějově těsně před Vánocemi, už předtím nás čekají na vlastním hřišti jiné
těžké souboje proti Šelmám Brno i s Olomoucí. Potřebujeme v těchto utkáních co nejvíc
bodovat a dál se uvidí, ještě bude zbývat konec
základní části i celá nadstavba. A stejně o všem
rozhodne až play-off, hlavně tam bude potřeba
špičková forma. Osobně věřím, že s Libercem
určitě můžeme bojovat o druhé místo a Olomouc zkusíme minimálně potrápit v cestě za
titulem, který hráčky moc chtějí.“

18120511364

PROSTĚJOV Pako cennou zkušenost
hodnotila první nahrávačka prostějovských volejbalistek Michaela
Zatloukalová (na snímku) úspěšné
překonání prvního kola evropského
CEV Cupu. Sice si uvědomovala nižší kvality velice mladých soupeřek
z Levski Sofia, ale přesto byla ráda za
dva hladké triumfy.
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sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

TENISTKY V ROCE 2018:  << "
Dvě královny se střídají na trůnu... 
PROSTĚJOV Fedcupové vítězství nad týmem Spojených států amerických
bylo krásným uzavřením další úspěšné sezóny českých tenistek, v jejichž řadách řádí především hráčky s klubovým příslušenstvím TK Agrofert Prostějov.
Ve dvouhře končí rok 2018 v první světové stovce šest hráček, ve čtyřhře
dokonce sedm. Předchozí měsíce nabídly velké emoce a zajímavé příběhy.
Výbuchy radosti i slzy zklamání. Fanoušky tenistky přesvědčily o tom, že
i v příštích letech můžou očekávat úspěchy českých barev. Současně příznivce rozesmutnila prohlášení Barbory Strýcové a Lucie Šafářové o ukončení
reprezentační a profesionální kariéry. Po všech stránkách šlo z pohledu českého ženského tenisu o další nezapomenutelnou sezónu.

Také v letošním roce se s nastupující
generací úspěšně prala Barbora Strýcová. Subtilní bojovnice měla výbornou grandslamovou sezónu, na
Australian Open prohrála s Plíškovou ve čtvrtfinále, na Roland Garros
byla také ve čtvrtfinále, ve Wimbledonu byla ve třetím kole, stejně jako
na US Open. „Takové výsledky mě
vždy povzbudí. Umím se připravit
na ty největší turnaje. Na grandslamech jsem schopná podávat kvalitní výkony,“ těší třiatřicátou hráčku
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vysvětlila Šafářová, která se definitivně
rozhodla již na US Open. „Celou cestu
z kurtu po prohře s Bartyovou jsem
brečela. A v šatně taky. Tam se to zlomilo.“ U tenisu však Šafářová možná
zůstane. Chce si sice nejdříve odpočinout a cestovat, přemýšlí však i o tom,
co bude později. „Tenis miluji, bude
mi chybět, pokusím se zůstawt součástí toho prostředí. Naplňovalo by mě
předávat zkušenosti, třeba i někomu
mladšímu,“ uvažuje Šafářová.

Nové hvìzdy
a zástup nadìjí

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Velké stálice a
mladé draèice
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Ani jedna tenisová velmoc se nemůže pochlubit tím, že by měla ve
světové desítce dvojnásobné zastoupení. Jedinou výjimkou je Česká republika. V Top Ten jsou Petra
Kvitová a Karolína Plíšková. Kvitové
se po zdravotních problémech s pořezanou rukou povedl velký návrat.
Do sezóny vstupovala na 27. příčce
WTA a rok ukončila na sedmé pozici. Měla vynikající první polovinu
sezóny, vyhrála turnaje v Petrohradu, Dauhá, Praze, Madridu a Birminghamu. Méně se jí dařilo na
grandslamech, nejdále se dostala na
Roland Garros a US Open. Fedcupovému týmu pomohla k postupu
do finále, v němž ovšem kvůli nemoci nemohla nastoupit. „Mrzelo mě
to, ale vážně to nešlo. Alespoň jsem
si vyzkoušela roli fanynky a brala
to tak, že jsem k úspěchu pomohla
v předchozích zápasech," poznamenala k finálové absenci Kvitová.
„Celkově to byla skvělá sezóna. Ani
ta druhá půlka nebyla zase tak hrozná, v semifinále v Cincinnati jsem
porazila Serenu, na US Open jsem
bohužel dostala hráčku, která byla
brutálně na vlně,“ řekla tenistka, která se dokázala vrátit mezi nejlepší
poté, co se stala obětí loupežného

světa. „Na tenisových důchod se
nechystám. Jedu dál, singly i debly,“
plánuje Strýcová.
Od nadějí mezi stálice přechází Kateřina Siniaková. Ve dvaadvaceti letech zatím dosáhla na své maximum
a v žebříčku WTA je na 31. místě. Na
grandslamech se třikrát dostala do
třetího kola, byla ve finále velkého
turnaje v Šen Čenu, v semifinále v Norimberku a třikrát si na okruhu WTA
2017
zahrála čtvrtfinále. „Byl to parádní rok.
2018
Ale v příští sezóně se chci ještě zlepšit,“
tvrdí odhodlaně Siniaková.
Markéta Vondroušová potvrdila
svůj progres a už v 19 letech se na
chvíli dostala na padesáté místo na
světě. Do nového roku vstoupí jako
hráčka sedmé desítky. Nejvíce zazářila na US Open, kde se dostala až do
osmifinále. „Budu pracovat na tom,
abych dokázala držet vyrovnané výkony delší dobu. To by mi pomohlo
k ještě lepšímu umístnění,“ uvědomuje si Vondroušová.
Ve světové stovce se udržela také
Kristýna Plíšková. Pomohly jí v tom
čtyři postupy do čtvrtfinále turnajů
a také osmifinále v Madridu, kde
nestačila až na světovou jedničku Si- dosáhl na neuvěřitelné úspěchy,
moc mě těší, že jsem k nim mohla
monu Halepovou.
přispět. Především zápasy v domáZlaté louèení hrdinek cím prostředí byly neuvěřitelné.
z nároïáku
I kvůli fanouškům se nám podařilo
opakovaně vyhrávat," loučila se StrýKonec sezóny byl ve znamení finále cová, která si myslí, že úspěchy týmu
Fed Cupu proti Spojeným státům budou pokračovat i v dalších letech.
americkým. Výběr Petra Pály dokázal „Holky jsou výborné, půjde to."
zvítězit, přestože kvůli zdravotním V průběhu fedcupového týdne oznáproblémům nemohl nasadit dvě nej- mila konec tenisové kariéry Lucie
lepší tenistky. Dva body do kabiny ale Šafářová. Bývalou světovou pětku,
přinesla Kateřina Siniaková, nečeka- finalistku Roland Garros a čtyřnáná hrdinka utkání. Bodovala také Bar- sobnou vítězku Fed Cupu přemohly
bora Strýcová, která před vyproda- přetrvávající zdravotní problémy, díky
ným hledištěm pražské haly odehrála nimž vypadla z první světové stovky.
poslední fedcupový zápas kariéry. Jejím posledním turnajem bude ledV úvodním duelu finále zdolala So- nové Australian Open. „Prožila jsem
fii Keninovou 6:7, 6:1, 6:4 a stylově skvělou kariéru, už na to ale zdravotně
ukončila reprezentační kariéru.
nemám. A nechci se trápit na malých
„Cítím, že nastal správný čas. Jsem turnajích. Nechci končit tak, že budu
vděčná, že jsem mohla reprezento- hrát kvalifikace a trápit se tenisem.
vat v éře tak silných holek. Náš tým Myslím si, že by to tak být nemělo,“
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přepadení. „Jsem strašně ráda, že
můžu být v konkurenci těch nejlepších, že moje ruka vydrží celou
takhle náročnou sezónu.“
Karolína Plíšková zakončila sezónu
na 8. místě WTA, získala dva tituly
ve Stuttgartu a v Tokiu. Na grandslamech byla dvakrát ve 3. kole a dvakrát
ve čtvrtfinále – na Australian Open
a v New Yorku. Sen o úspěchu na
turnajích velké čtyřky se o rok odložil. „Myslím, že občas je důležitý taky
los. Každá máme soupeřky, které nemáme v lásce. Letos jsem na grandslamech prohrála s Halepovou, Šarapovovou, Bertensovou a Serenou
Williamsovou, což jsou tři grandslamové vítězky, všechno kvalitní hráčky. Ale v příštím roce to třeba vyjde,“
doufá Plíšková, která si, stejně jako
Kvitová, zahrála i Turnaj mistryň.
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Tenisová sezóna ukázala, že český
tenis se v ženské kategorii nemusí
obávat budoucnosti, k dispozici bude
mít další špičkové hráčky. Naprostou
senzaci v deblu způsobil pár Kateřina
Siniaková - Barbora Krejčíková. Společně vyhrály Roland Garros a Wimbledon a v Singapuru hrály finále Turnaje mistryň. Se shodným počtem
bodů vévodí deblovému světovému
žebříčku, což je skvělá zpráva třeba
vzhledem k olympijským hrám.
Průlomový rok má za sebou Karolína
Muchová. Na turnaji v rodné Olo-

mouci se odchovankyně TK Agrofert Prostějov, která momentálně hájí
klubové baryvI.ČLTK Praha, dostala
až do finále. Především si však poprvé
zahrála grandslamovou hlavní soutěž,
když na US Open postoupila senzačně z kvalifikace až do 3. kola a sezónu
zakončila na 145. příčce. „Zjistila jsem,
že i s holkami ze špičky můžu hrát vyrovnaně. Jen se do zápasů proti nim
potřebuji prokousat, což je nejtěžší,“
uvědomuje si Muchová po úspěšné
sezóně. „V zápasech rozhoduje především hlava, sebevědomí. Někdy je
proto těžší hrát s holkou, která je ve třetí stovce než se sedmdesátou. Poznala
jsem, že ani mezi mnou a těmi nahoře
není extra rozdíl,“ dodala.
Mladé Češky jsou pořádně vidět
i v mládežnických kategoriích. Dívky do 12 a 14 let ovládly evropský
šampionát v hale, výběr do 14 let
obsadil na mistrovství světa družstev
druhé místo. „Máme z čeho vybírat.
Talentovaných hráček je docela dost.
Věřím, že některé z nich mají velkou
šanci za pár let uspět i v ženském tenise,“ vidí budoucnost optimisticky
sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jaroslav Balaš.

