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Petr KOZÁK

OLOMOUC, PROSTĚJOV Tak to je bomba! Legenda
českého fotbalu a velký sparťan i oblíbenec příznivců
napříč klubovou příslušností po celém světě Tomáš
Rosický se stal kapitánem prostějovského týmu. Jestliže
se však těšíte, že by mohl pomoci druholigovému eskáčku k záchraně Fortuna:Národní ligy na hřišti, tak vězte,
že nic takového se nechystá. Bývalý kapitán reprezentace a současný člen vedení Sparty Praha šéfoval výběru Prostějova v rámci druhého ročníku akce Sportovní
hvězdy dětem 2018, který se konal uplynulý čtvrtek
v olomoucké Čajkaaréně pod patronací marketingové
společnosti TK PLUS.
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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Milan Knížák
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➢

18121411400

REPORTÁŽ A OBSÁHLOU FOTOGALERII Z AKCE NAJDETE NA STRANĚ 38

Vernisáž 17.12. 2018 v 17 hodin
v budově Muzea a galerie v Prostějově
na náměstí T.G. Masaryka 2
Exkluzivní rozhovor čtěte na straně 14
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rubriky

veselé vánoce

ZACHYTILI JSME

Kauza se táhne. Minulé úterý se
měl u Krajského soudu v Brně konat
další soud kolem výstavby Galerie
Prostějov, za níž stojí společnost
Manthellan. Den předtím však vyšlo najevo, že líčení je odročeno a
všichni tak musíme opět o něco déle
čekat na rozuzlení celého zapeklitého případu, v němž se už orientuje
málokdo...

CO NÁS UDIVILO…

Zachrání místní nádraží? Zpráva
SŽDC o jejím úmyslu zbourat starou
výpravní budovu místního nádraží v
Prostějově vyvolala obrovskou bouři nesouhlasu také mezi řadovými
zastupiteli. Vedení města ale s majitelem jednalo a jednat bude i nadále
o přehodnocení stanoviska. Bylo by
jenom dobře, kdyby se historickou
nemovitost podařilo zachránit.
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rubriky
Večerníku

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

Už jen pár dní nás dělí od každoroční zimomřivé veselice na plumlovské přehradě. Zimní a dálkoví
plavci, a jim podobní blázni, mají
opět na Štědrý den v poledne skočit do ledové vody výpusti přehrady. Ovšem jak se Agentura Hóser
aktuálně dozvěděla, žádné skákání se konat nebude! A pokud
někdo fakt skočí, namele si hubu...
„Extrémní sucho během letošního
léta nám udělalo čáru přes rozpočet. Už jsem plavcům volal, že
jestli se chtějí letos otužovat, tak

PÁTRÁNÍ

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

vat. A navíc by po každém mohli
vrhat sněhové koule. Nevím, jeví
se mi to jako atraktivní náhrada,
ale uvidíme, jak se k tomu postaví
předseda plaveckého klubu,“ krčí
rameny Majkl Masařka.
No nic, přijďte na Štědrý den k výpusti plumlovské přehrady a uvidíte, co se bude dít. Nějaká taškařice
v plánu určitě bude...
Za Agenturu Hóser Majkl
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Dvaapadesátiletá dáma se totiž seznámila s mužem, který
jí „nakukal“ že je anglickým
lékařem sloužícím v misi OSN
v Afghánistánu. To je panečku partie, řekla si žena v letech. Záhy od ní ale náhodný
známý vylákal pod různými
záminkami 170 tisíc korun.
Samozřejmě zmizel, na další
rande s Prostějovankou už nepřišel...

170 000

Důvěra je krásná věc, ale nic
se nesmí přehánět. Na rychlé a
náhodné známosti teď už bude
zcela jistě mnohem opatrnější
žena z Prostějova, která sedla
na lep podvodníkovi, a to hodně vykutálenému!

se narodil 8. dubna 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30. listopadu
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 15 let, měří okolo 160 centimetrů,
má střední postavu a hnědé vlasy. Bližší
údaje nejsou známy.

TOMÁŠ DAŇHEL

se narodil 17. května 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 9. prosince 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 13 do
14 let, měří mezi 163 až 168 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči, černé
rovné vlasy a mluví romským jazykem.

DAVID FORGÁČ

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

KRIMI

vočichů,“ deklaruje hrázný Vodný
a Stočný.
Zimní a dálkoví plavci si tedy nyní
pár dní před ohlášeným koupáním
lámou hlavy nad tím, jaký náhradní program vymyslet. Jak už řekl
organizátor a moderátor celé akce,
vloni dorazily na vánoční koupání
přes tři tisíce diváků a stejný počet
je očekáván i letos. „Přece jim na
Štědrý den neřekneme, sorry, ale my
se jdeme vykoupat domů do vany!
Já bych jeden návrh měl, ale bude
hodně nákladný. Firma Hygiena a
Svrab nám nabídla zapůjčit stovku
mobilních sprchových koutů, které bychom mohli rozestavit podél
hráze přehrady. Každý z účastníků
akce by tam pak pod sprchou s ledovou vodou strávil přibližně deset
minut a diváci by ho mohli pozoro-
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•• Pondělí ••
Pořídili si kočku a uklízečku? Víte, co je jed na myši? To je taková kočka v
prášku... Minimálně jednu kočku a také dobrou uklízečku potřebují v obchodě
v Žitné ulici v Čechovicích, který nedávno navštívili inspektoři Státní zemědělské a veterinární inspekce. Mimo jiné v něm objevili nepořádek a mrtvé myši.
Začátkem týdne kvůli tomu byla prodejna zavřená, otevřela v úterý.
•• Úterý ••
Daně a smrt. „Na světě jsou pouze dvě jistoty - daně a smrt,“ napsal Benjamin Franklin. Náš stát se nepochybně postará o to, abychom nějaké ty jistoty
měli... Podnikatel Samir Halimi se o jednu z nich připravil tím, že se ve své
firmě o účetnictví prakticky vůbec nestaral. Prostějovský soud jej za to odsoudil k podmíněnému trestu.
•• Středa ••
Chřipka pro všechny. „Kam jde lord na sklenku režný, mistr Ford a velkokněžny, chrt i špic? Do hotelu Ritz!“ zpívají showmani z kapely 4TET,
kteří měli vystoupit v prostějovském divadle. Chřipka ovšem může stihnout
lorda, Forda, chrta i zpěváka. Kvůli nemoci Jiřího Korna musel být koncert
přeložen na úterý 22. ledna.
•• Čtvrtek ••
Kohóti v Duze. „Co to, že dnes dědinó, pastéři tak tróbijó? Nad Betlémem
hvězda stoji a ta svíti Ježíškovi, proto dneska dědinó, pastéři tak trobijó,“ zpívá
se v pravé hanácké koledě. Podobné písně zněly v kulturním klubu Duha,
kde se konalo regionální kolo přehlídky O hanáckyho kohóta.
•• Pátek ••
Všechny cesty vedou do Jesence. „Alespoň jednou za rok navštiv místo,
kde jsi nikdy předtím nebyl,“ pravil Dalajláma. Tímto heslem se snaží ve
svém životě řídit i známý cestovatel Jiří Kolbaba. Za letošek má tento světoběžník určitě splněno. Poprvé v životě totiž zamířil do Jesence…
•• Sobota ••
Hlučná noc, svatá noc. Blbý je, když se na Vánoce snažíte zazpívat „Tichá,
noc, svatá noc“ a do toho vám všude za zády vybuchují dělobuchy… Na druhou stranu pořádný ohňostroj, který má svůj přesně daný začátek i konec, určitě ke konci roku patří. Právě takový u příležitosti Adventních trhů pořádají
už řadu let v Konici. A vždy stojí za to.
•• Neděle ••
Dobré noty. Nota bene v překladu z latiny znamená „všimni si!“ Jde o ustálený slovní obrat, kterým se v textu zdůrazňuje nějaké informace. Ve velmi
volném překladu by to také mohlo znamenat „Dobrá nota“. Nota bene je i
prostějovský pěvecký sbor, který vystoupil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v
Brněnské ulici společně se členy Kosteleckého chrámového sboru a pěveckého sboru Horáček.

se můžou leda výpustí projít, vody
je v ní jen po kotníky,“ informoval
hrázný plumlovské přehrady Otík
Vodný a Stočný. Je to tak, vody
prostě není nazbyt, a tak se zřejmě
zimní plavci budou muset smířit
s náhradním plánem. Ale jakým?
„Mrzí nás to, z vánočního koupání na přehradě je už letitá tradice.
Ale když není voda, tak není voda.
Nevím, co budeme dělat, tisíce diváků přijdou i tak a my musíme
vymyslet nějaký plán bé,“ smutní
hlavní organizátor štědrodenní
veselice plavců Majkl Masařka.
Hrázný totiž plavce do vlastní
přehrady, kde je vody po kolena,
nepustí. „To v žádném případě, v
přehradě živoří kapři, candáti a
sumci, a pokud do vody vlezou i
plavci, už v ní bude nadbytek ži-
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POÈASÍ v regionu

Lidovecký zastupitel Petr Kousal
zmínil před Večerníkem situaci
z jeho domova po reportáži, kdy si
na zastupitelstvu stěžoval primátorovi na nevhodné místo příspěvku
KDU-ČSL v Radničních listech

„KVŮLI VAŠEMU
ČLÁNKU MI ZASE
VYNADALA MANŽELKA.
PRÝ JSEM SEBESTŘEDNÝ!

ZASLECHLI JSME…

Houslový virtuóz potěšil
své početné
fanoušky adventním koncertem v sále
Foto: Internet
Společenského
domu. Fenomenálního houslistu
doprovodily Janáčkův komorní
orchestr a Dětský pěvecký sbor
ZUŠ Vladimíra Ambrose.

PAVEL ŠPORCL

ZAUJAL NÁS...

Vývoj počtu lidí bez zaměstnání
na Prostějovsku stagnuje. Aktuálně se zastavil na necelých sedmnácti stovkách, zdejší pobočka
úřadu práce registruje o dva nezaměstnané víc než během předchozího měsíce.

Agentura 9iQRÿQtSODYFLVHOHWRVMHQRVSUFKXMt 1 691
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PROSTĚJOV Jak v úterý na samém konci jednání prostějovského zastupitelstva pravil primátor Jura, nic víc
šokujícího a lepšího už nemohlo přijít... Dvě jeho náměstkyně totiž vánoční přání svým kolegům vzaly pořádně od podlahy, v jejich rukách se nečekaně objevily
pompony pro mažoretky! „Chtěly jsme obě tradičně
popřát všem kolegům krásné vánoční svátky, ale nakonec jsme k říkance přidaly netradiční krátkou choreografii s pompony. Inspirovaly jsme se totiž na pondělním setkání v kulturním klubu u hradeb DUHA Žijí mezi
námi. Na něm vystupovaly děti speciálních škol a bylo
to veselé setkání s koledami, říkankami i tancem. Právě
se zmíněnými třásněmi,“ vysvětlila Večerníku svorně
Milada Sokolová s Alenou Raškovou. Nu což. Jako mažoretky by si taky určitě něco vydělaly!

ƣĐ 
V E È E R N Í K U Ď ƣ 
Michal KADLEC

FOTO

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov (mik) - Obyvatelé domů
v těsné blízkosti drozdovického rybníka zahrnuli vedení města stížnostmi na chování dětí, které ve večerních
hodinách v této lokalitě používají
zábavní pyrotechniku. „Dokonce se
stalo, že děti hodily petardu přímo
na dům. Zatím na škody nedošlo, ale
lidé se bojí vycházet večer ven. Trpět
hraní si na válku nikdo nemá zájem,“
postěžovala si mimo jiné i Jana Hladká z Žeranovské ulice. Na základě
těchto stížností prostějovští strážníci
okamžitě zvýšili intenzitu hlídkové
činnosti v uvedené lokalitě.

6WUDFKXU\EQÉND

Prostějov (mik)– Před Zlatou bránou spatřil Večerník během úterního
poledne zhruba pětiletého plačícího
chlapce. Ztratil se mamince. Prý spolu
byli v Bille a zatímco maminka odešla,
hošík zůstal stát sám u pokladen.
Ve chvíli, kdy jsme ztracence chtěli
nahlásit hlídce strážníků na náměstí,
přiběhla udýchaná mladá žena.
„Spěchala jsem za kamarádkou a na
kluka jsem úplně zapomněla,“ vyrazila
Večerníku dech svým vysvětlením
zhruba pětadvacetiletá žena. Některé
dnešní maminky aby holt vzal čert!

2]GRE\VLEHURXGRPÕ

Prostějov (mik) – Přestože provoz
mobilního kluziště před muzeem na
náměstí T. G. Masaryka víceméně
vždycky dráždil právě obyvatele centra města vzhledem k hlučnosti, letos
strážníci městské policie podobné
stížnosti vůbec neregistrují. „Musím
říct, že jsem sám překvapen. V minulosti jsme registrovali časté stížnosti
na hluk, kterým zdejší obyvatele rušili
návštěvníci kluziště. Musím to zaklepat, ale letos jsme do této chvíle nezaznamenali nic takového. Možná si lidé
z náměstí už na tuto zimní atrakci na
náměstí zvykli,“ prozradil Jan Nagy,
velitel Městské policie Prostějov.
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čtvrtiny výtěžku přitom budou věnovány
mobilnímu hospici Nejste sami. Tato nezisková organizace se snaží zejména poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí
Olomouce. Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní
péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění,
aby mohli důstojně odcházet v domácím
prostředí svých nejbližších přátel a rodiny. Kromě poslechu příjemných melodií
tak můžete přijít podpořit dobrou věc.
A to se cení!
(tem)

Neděle
Pondělí
Úterý
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

23.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
27.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.

15.30-17.30
10.00-12.00
10.00-12.00
17.30-19.30
10.00-12.00
11.15-13.15
14.30-16.30
11.30-13.30
15.00-17.00
09.30-11.30

VÁNOČNÍ
BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

Pátek 21.12. 9.30-10.00
Neděle 23.12. 15.30-17.30

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI

PROSTĚJOV Umělecká agentura VaLoX pořádá ve čtvrtek 27.
prosince v pořadí druhý vánoční
koncert v kostele Povýšení svatého
Kříže. Na koho se tentokrát můžete těšit? Na Světlanu Nálepkovou,
Jakuba Hübnera a pěvecký sbor
Nota Bene z Prostějova. Začíná se
v 19:00 hodin.
Vloni jste si do kostela Povýšení svatého Kříže mohli zajít poprvé na vánoční koncert. Letos se pořádá znovu na

stejném místě. Světlanu Nálepkovou
znáte zejména jako herečku, kterou
jste mohli vidět třeba v Pánské jízdě,
Lásce z pasáže nebo ve filmu Princové jsou na draka. Je ovšem také zpěvačkou, která nahrála už šest desek.
A jako zpěvačka se vám nyní v kostele
představí.
Jakub Hübner je mladý muzikálový
zpěvák, herec a spisovatel. Od března
2010 se stal zpěvákem skupiny The
Travelers. V letech 2014–2016 půso-

bil jako dirigent a objevil se i v muzikálu Fantom opery. Koncem letošního
listopadu vydal své debutové album.
A to je jen stručný výčet umělecké minulosti tohoto mladého hudebníka.
O profesionální výstup tak budete mít
jistě postaráno.
Prostějovský pěvecký sbor Nota Bene
místní velice dobře znají. Sbor čítající
na třicet členek vám zazpívá opět příjemné melodie, které vám přinesou
vánoční pohodu.
(tem)

proběhne i v hlavním kostele

VÁNOČNÍ
KONCERT

zenstva ve schole vydrželo šest zpěváků,
kteří jsou důležitými kameny, na nichž
můžeme stavět. Avšak nejen jim, ale všem
současným aktérům je třeba z celého srdce děkovat za to, že se nebojí dávat něco ze
sebe druhým a Bohu. A je třeba zdůraznit,
že se všichni z nás těší na každého, kdo se
chce k této pěvecké a hudební sebrance
připojit. I kdyby dal každý ze sebe jen trochu dobrého, společnými silami to může
vykvést v dobro velké,“ prohlašují o sobě
členové Dejme toMu.
Vstupné je dobrovolné. Jak již bylo zmíněno, koncert bude benefiční, takže tři

odehraje i Dejme toMu

Oblíbený Vánoční koncert se bude konat
tradičně ve středu 26. prosince od 17:00
hodin v kostele Narození Panny Marie
v Konici. Vystupovat budou chrámový
sbor Konice, Schola a Pavla Aschenbrennerová.

Vánoční koncert v Konici

Městská knihovna Němčice nad Hanou
zve na Voňavé vánoční čtení s Antonínem Ošťádalem. Akce se bude konat
v pondělí 17. prosince od 17:00 hodin
v prostorách knihovny. Účastníci si
něco hezkého přečtou, zazpívají, zahrají
a zahřejí vánočním punčem.

Voňavé vánoční čtení

Oddíl DZP TJ
Haná Prostějov zve
všechny příznivce zimního plavání
a otužování na 35. ročník Vánoční
koupele. Akce se bude tradičně konat
na Štědrý den od 12:00 hodin ve výpusti plumlovské přehrady. Registrace
účastníků proběhne mezi 11:30 až
11:50 hodin. Těšit se můžete na svařák
nebo grog, který vás ať už jako koupajícího nebo diváka zahřejí. Závěrem
proběhne společné focení všech
účastníků ve vodě. „Byl bych rád,
kdybych tento rok viděl nové masky,“
vzkazuje organizátor Michal Mucha.
Minulý rok se této akce zúčastnilo
dvaaosmdesát otužilců, kteří si ledovou koupel užili. Uprostřed výpusti
byl postavený vánoční stromek,
kam každý z účastníků zavěsil jednu
vánoční ozdobu. Co přijde letos?

Vánoční koupel
na přehradě

akce
v regionu...

www.
vecernikpv.cz

sobota 22. prosince:
8:00 6. kolo 3. ligy juniorů – sk. 7 (týmy
SK K2 Prostějov, FbC Asper Šumperk,
FBC Hranice, TJ Postřelmov, FBK
Jeseník, SH ve Studenské ulici v Pv).

FLORBAL:

pátek 21. prosinec
18:00 SK Prostějov 1913 – HK
Nový Jičín (Regionální liga juniorů,
nadstavba Y, Víceúčelová hala-zimní
stadion Pv).

LEDNÍ HOKEJ:

vánoce
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tradice, kdy se k tomuto zázračnému kříži
pořádaly pouti,“ vysvětlil farář Aleš Vrzala.
Pokud se chcete dozvědět ještě více
z historie kostela, nebo si poslechnout
zajímavou přednášku o Vánocích,
přijďte na štěpánské prohlídky farnosti!

nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
koná dopolední program pro maminky
s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
hodin přednáškové večery dle aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
je na programu první školička - dopolední kroužek typu miniškolky a od 16:30
do 17:30 hodin kroužek „Aby malé
bylo velké“ zaměřený na základní etické
hodnoty a předávání víry pro děti od 3
do 6 let

CENTRUM PRO RODINU

nám J.V. Sládka 2 Prostějov
* kurz šití na stroji pro začátečnice a pokročilé švadlenky povedou opět L. Křenková a S.
Wantulová. Dle rozpisu obou skupin vždy
v pondělí 17:30-20:30 hodin.
* individuální právní poradenství s A. Hálkovou dle objednání, korespondenční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého
pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb,
správný vývoj dětí, odstranění bolesti a špatného držení těla cvičením, aromaterapie,
podpora zdraví přírodními prostředky apod.
s H. Peterkovou dle objednání

MC Cipísek

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProEkocentrum Iris
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
Husovo nám.67, Prostějov
kompenzační pomůcky, např. polohovací
* v pondělí 17. prosince od 16:00 hodin se lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
koná KERAMIKA
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
Multikulturní centrum Mozaika nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Raisova 1159, Prostějov
Statutární město Prostějov pořádá přímo
* v úterý 18. prosince od 17:30 hodin se na magistrátu ve spolupráci s Muzeem
koná reflexivní setkání „JE VAŠE VÝCHO- a galerií Prostějov v období od 26. 11. do
VA EFEKTIVNÍ?“
23. 12. putovní výstavu STOLETÍ 1918 2018 V OLOMOUCKÉM KRAJI, která
ICM
je určena široké veřejnosti, především pak
žákům základních a studentům středních
informační centrum pro mládež, Pv
* v pondělí 17. prosince od 14:00 hodin škol. Každý panel obsahuje úvod do prose koná 2. adventní kreativní odpoledne blematiky a následují medailony tří až čtyř
osobností, které jsou klíčové pro danou obVÁNOČNÍ OZDOBY Reykjavíku.
last života společnosti na území Olomouckého kraje – o jeho kultuře a společenském
RÙZNÉ...
životě, sportu, tradiční lidové kultuře, a je
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- doplněn bohatým ikonografickým mateCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplu- riálem.
kova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje, že poradenské pracoviště v Pros- SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝtějově, má provozní dobu: pondělí a středa CHAVÝCH OSOB V ČR, z. s., Poradenské
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 ho- centrum p. s. Svatoplukova 15, Prostějov
din, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Mů- 796 01, tel. 775 549 777. Přeje všem svým
žete využít služeb našeho zařízení v podobě klientům příjemné prožití Vánočních svátků,
odborného sociálního poradenství a nabíd- mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2019.
ky baterií do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či V úterý 18. prosince pořádá Akademie
seniorů VÁNOČNÍ POSEZENÍ, které
ušní tvarovky různých velikostí).
se uskuteční ve sdružení Lipka v prosRegionální pracoviště TyfloCentra Olo- tějovské ulici Tetín od 14:00 hodin. Na
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby tradičním setkání se bude vzpomínat na
nevidomým a slabozrakým občanům na ad- akce, které se za celý rok uskutečnili. Také
se bude povídat
rese: Kostelecká 17, Prostějov.

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

Vánoční období si spousta z nás spojuje
s návštěvou kostela. A mnozí nevěřící
si alespoň přijdou poslechnout koledy
na půlnoční mši, nebo si prohlédnout
krásně vyzdobený kostel a vystavené
jesličky. Kde jinde nasát sváteční atmosféru a zejména navodit tu správnou
vánoční pohodu než ve svatostánku, tak
přijďte i vy.
Oblíbené vánoční prohlídky kostela Povýšení svatého Kříže se v Prostějově staly
již tradicí. „Hlavní“ prostějovský kostel se
i tento rok otevře široké veřejnosti nejen
během štědrovečerních mší, ale i na „Štěpána“ ve středu 26. prosince. Akce přitom
vznikla ve spolupráci se studenty Střední odborné školy podnikání a obchodu,
kteří každoročně návštěvníky kostelem
provádějí. Tyto prohlídky budou hned
tři, návštěvníci se při nich dozvědí nejen
o pohnuté historii kostela, ale i o samých
Vánocích.
„Málokdo ví, proč se náš ‚hlavní‘ kostel
jmenuje zrovna Povýšení svatého Kříže. Ve
své historii byl totiž již třikrát zničen. Naposledy zcela lehl popelem při obrovském
požáru, který 27. dubna 1697 zachvátil
Prostějov a při němž byla zničena velká
část města, včetně radnice. Při tomto požáru zůstal zázračně ušetřen dřevěný kříž,
který stával před bočním vchodem do
kostela. Po opravě kostela byl tento kříž se
svolením olomouckého arcibiskupa povýšen na hlavní oltář a nově zasvěcen na titul
‚Povýšení sv. Kříže‘. V té době také vznikla

KDY: STØEDA 26. PROSINCE,
14:00,15:00 A 16:00 HODIN
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Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

Školní 1, Prostějov
pondělí 17. prosince
14:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaná komedie USA
18:00 VÁNOCE A SPOL.
rodinná komedie Francie
20:00 SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
španělské drama
úterý 18. prosince
14:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
16:00 SPIDER-MAN: Paralelní světy
animovaná komedie USA
20:00 VELKÁ CESTA DOMŮ
digitální diashow ČR
středa 19. prosince
15:00 TOMAN
české drama
17:30 AQUAMAN
sci-fi USA
20:00 CESTA DO FANTAZIE
animovaný japonský film
čtvrtek 20. prosince
17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
dětský muzikál USA
20:00 BUMBLEBEE
akční sci-fi USA
pátek 21. prosince
15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaný francouzský film
17:30 BUMBLEBEE
20:00 SMRTELNÉ STROJE
akční fantasy USA
sobota 22. prosince
15:00 SPIDER-MAN: Paralelní světy
17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
20:30 BUMBLEBEE
neděle 23. prosince
10:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
15:45 BOLŠOJ BALET: LOUSKÁČEK
komedie Rusko
19:00 VÁNOCE A SPOL.
pondělí 24. prosince
10:30 ČERTÍ BRKO
česká pohádka
úterý 25. prosince
17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
20:00 BUMBLEBEE
středa 26. prosince
15:30 GRINCH
animovaná komedie USA
16:00 SPIDER-MAN: Paralelní světy
20:00 KAFE A CIGÁRA
hudební komedie USA
čtvrtek 27. prosince
16:30 GORDON A PADDY
animované fantasy Švédsko
18:00 ZNOVU VE HŘE
20:00 UTOP SE, NEBO PLAV
francouzská komedie
pátek 28. prosince
15:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
17:30 MARY POPPINS SE VRACÍ
20:00 BUMBLEBEE
sobota 29. prosince
15:00 SPIDER-MAN: Paralelní světy
17:30 BUMBLEBEE
20:00 AQUAMAN
neděle 30. prosince
10:30 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
15:30SNĚHOVÁKRÁLOVNA:Vzemizrcadel
animovaná ruská komedie
17:30 ZNOVU VE HŘE
20:00 UTOP SE, NEBO PLAV

Kino METRO 70

Za přítomnosti autora bude právě
dnes ve výstavním sále Muzea a galerie
v Prostějově slavnostně otevřen unikátní výtvarný projekt profesora Milana Knížáka, který zachycuje chronicky
známé, ale i méně známé osobnosti
ovlivnivší napříč obory dějiny. Často se
tyto pozoruhodné a někdy i rozporuplné osobnosti staly synonymy celých
epoch a historických událostí. Startuje
se v 17:00 hodin a výstava je přístupná
veřejnosti každý další pracovní den.
Jednotlivé portréty se představí v unifikovaném formátu 72 x 54 cm, což je do jisté
míry překvapení, protože Milan Knížák
obecně tíhne k velkým plátnům. „Profesor
v tomto koherentním projektu zachycuje osobnosti, které již zemřely. Záměrem
nebylo jen obkreslení obličeje, ale hlavní
motivací byl dojem, který tito lidé v umělci
zanechali. Každý portrét má svou historii
a svůj důvod. Skutečnost, že mezi kolekcí portrétů není žádný, na němž by byla
zachycena žena, je dílem pouhé náhody.
Každý portrét doplňuje autorský kometář,“

Foto: internet

měli, proto barvy a atributy jim přiřazoval
podle svého cítění,“ dodal Skácel, který poděkoval všem partnerům v čele s manželským párem Petra a Miroslav Černoškovi.
Výstava startuje dnes, tj. v pondělí 17. prosince a potrvá až do 3. března 2019.

PROSTĚJOV I letos se budete moci
zaposlouchat do libých tónů, které
budou znít nově v hlavním prostějovském kostele při předvánočním
koncertu pěveckého sboru Proměny.
Uslyšíte skladby klasické i moderní
a hlavně všechny takové, které se budou nést ve vánočním duchu. Jako
tradičně bude Proměny doprovázet
kytarista a zpěvák Patrik Zatloukal,
novinku na tomto poli představují
hostující mladí muži z gymnaziálního
sboru z Olomouce-Hejčína.
Pěvecký sbor Proměny má letos již téměř kompletně za sebou tradičně bohatý předvánoční program, v němž potěšil
početné publikum. Vrchol přijde na řadu
ve středu 19. prosince od 18:00 hodin

Knihovna

do 31. prosince
POD PŮLNOČNÍM SLUNCEM
fotografie z ostrovní země dalekého severu
od Petra Bouchala

Vojáčkovo nám. 1, Pv
středa 19. prosince
19:00 SÓLO
Best of pantomimické tvorby R. Vizváry - od
klasické pantomimy, grotesky, klaunérie až po
pantomimu s prvky japonského tance butó

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
pondělí 17. prosince
17:00 MILAN KNÍŽÁK 30 PORTRÉTŮ
vernisáž výstavy za přítomnosti autora
úterý 18. prosince
VÁNOCE PŘED A PO....
Výstava „Lide československý, tvůj odvěký
sen stal se skutkem!“ se promění ve výstavu s akcentem na Vánoce. Vánoce v zákopech – tedy Vánoce, které zastihly vojáky
bojující na bojištích 1. světové války – jsou
fenoménem. Nikdo totiž nepočítal s tím,
že by válka trvala tak dlouho a všechny armády to zaskočilo. A jak se slavily Vánoce
v nově vzniklé Československé republice?
I toto téma Vám proměněná a prodloužená
výstava přiblíží.
BOHUMIL KUBIŠTA
- BAREVNÉ VZTAHY
Komorní kolekce obrazů malíře, grafika
a autora kritických a teoretických statí o výtvarném umění. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout 15 děl, která vznikla v rozmezí let 1907–1909 a jsou zapůjčena z Galerie moderního umění v Hradci Králové.
Tématy jsou náměty z Itálie, kde Kubišta
studoval ve Florencii, obraz Rozbouřené
moře v Pulji inspirovaný zážitky z jednororoční vojenské služby v této oblasti, portréty a zátiší a nebude chybět ani velmi známý
obraz Slunečnice.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

DUHA

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

Státní
okresní archív

Kostelecká 18, Prostějov
do 19. prosince
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
textilní šité a háčkované výrobky a ručně
vyráběná přání

Galerie Mánes

do 27. ledna 2019
VIII. MEMORIÁL LUĎKA MAŘÁKA
výstava fotografií
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

Zámek Prostìjov

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

Národní dùm
Prostìjov

Uprkova 18, Prostějov
do 28. ledna
NASTUPUJTE, ODJÍŽDÍME
Výstava o železničním modelářství je již
třetí, kterou Muzeum galerie v Prostějově
pořádá. Na výstavě budou prezentovány
historické předměty z Muzea a galerie v Prostějově a Vlastivědného muzea v Šumperku
vztahující se k železniční tématice. Modeláři
z Prostějova představí modelovou železnici,
modely a doplňky k ní, včetně fotografií. Pro
děti je připraven zajímavý doprovodný program. Nejde jen o akci zaměřenou na úzce
specializované zájemce, ale na celou rodinu.
Výstava představuje hry, náměty pro hobby
a modelářské záležitosti, které přimějí lidi se
sejít, být spolu a trávit společně volný čas.

ŠPALÍÈEK

do 4. ledna
OBRAZY
vánoční výstava Květuše Burešové a Zuzany
Muzikant Jeřábkové
do 31. ledna
JARMILA LHOTSKÁ
- PODMALBY NA SKLE
výstava obrazů

Zámek Konice

Tower Cafe
& Cocktail bar

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 17. prosince
17:00 SETKÁNÍ
S PŘÁTELSKÝMI FILIPÍNAMI
Kulturní klub
Vyprávění a promítání fotografií prostějovské
cestovatelky Kateřiny Francové, která strávila
měsíc na Filipínách, kde načerpala spoustu neŠkolní 4, Prostějov
zapomenutelných zážitků, navštívila nádherná
pátek 21. prosince
místa, seznámila se s nejmenší opičkou na svě19:00 KAMELOT: Země tvých dlaní
tě a šnorchlovala se žralokem obrovským.
koncert k novému CD
do 31. prosince
do 2. ledna
SRDCOVKA MADAGASKAR
SCHOLASTIKA
VOŠ Scholastika bude prezentovat za su- výstava cestovatelů J. Římské a M. Kouřila
pervize svých pedagogů práce studentů
Produktového a Grafického designu. Cí- Zámek Konice
lem bude inovativním a výstavně neotře- do 4. ledna
lým způsobem prezentovat výsledky prá- OBRAZY
ce za minulý školní rok. Prezentují se tak vánoční výstava Květuše Burešové a Zuzany
například výsledky workshopu se studiem Muzikant Jeřábkové
Qubus (nápojové sklo), porcelán (pod ve- do 31. ledna
dením Jana Čapka) nebo typografie vznik- JARMILA LHOTSKÁ - PODMALBY
lá na workshopu Building Praha.
NA SKLE
výstava obrazů

Školní 4, Prostějov
úterý 18. prosince
9:00 a 10:15 VÁNOCE V KINĚ
pásmo pohádek pro MŠ
sobota 22. prosince
15:00 VÁNOČNÍ STROMEČEK
pásmo pohádek ČR
17:30 PŘÁNÍ K MÁNÍ
česká komedie
20:00 JURSKÝ PARK: ZÁNIK ŘÍŠE
sci-fi USA

DUHA

aneb, co se
kde děje…

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

2.§1.2$9»STAVY

Kino klub

tradičním vystoupením, které je letos
zvláštní tím, že se bude poprvé konat
v hlavním prostějovském chámu, v kostele Povýšení svatého Kříže. Na koncertu
zazní jak skladby klasické, tak i moderní,
ale všechny tematicky zapadající do předvánočního a vánočního času.
„Máme pro publikum připraveno několik novinek, ale chybět nebudou ani
osvědčené písně, o nichž víme, že je mají
naši posluchači rádi, a s potěšením jim je
letos opět nabídneme,“ nechala se slyšet
sbormistryně Proměn Lenka Dohnalová. „V repertoáru budou klasická díla
jako například Ave Maria od Franze Biebela, Alleluia od Douglase Brenchleyho,
a dále známé vánoční písně v češtině,
angličtině i latině. Zazní také součas-

PROSTĚJOV Příští sobotu 29. prosince se v Prostějově uskuteční další
vánoční koncert. Tentokrát proběhne v kostele svatého Petra a Pavla od
16:00 hodin a vystoupí na něm soubor
Dejme toMu. Přijďte si poslechnout,
případně se skupinou také zazpívat
známé i neznámé vánoční koledy
v jejich originálních úpravách. Určitě
bude o co stát!
Seskupení Dejme toMu pořádá příští sobotu vánoční benefiční koncert nazvaný
Za hvězdou. „Pojďte s námi prožít vánoční čas a poslechnout si známé i neznámé

koledy v (ne)tradičních úpravách,“ zvou
členové skupiny. Pokud tedy chcete
i mezi svátky prožívat poklidnou a příjemnou vánoční atmosféru, určitě se na
tohle vystoupení přijďte podívat.
Dejme toMu je křesťanská schola mladých lidí z Prostějova a okolí, která má
ráda hosanovky a jiné písně v moderním
pojetí a která nacvičuje písničky způsobem „dejme tomu“ a zpívá stylem „dejme
tomu“. Nejdůležitější pro ně však je, komu
ony písničky především dává. „Jsme pružně se měnící a přizpůsobující těleso, které
zpívá všude možně. Z původního osa-

Vánoční koncert

PROSTĚJOV Přesně na Štědrý den se uskuteční jubilejní desátý ročník Vánoční jízdy
Prostějovem. Ulicemi města se tak budou opět prohánět nazdobená auta. Začíná se ve
20:30 hodin, tak si tuto výjimečnou akci nenechte ujít!
„Rok se s rokem sešel a je tady již desátý ročník oblíbené Vánoční jízdy! Můžete se opět těšit
na mnoho ozdobených aut, skvělou vánoční atmosféru, spoustu cen pro výherce. Termín
a místa akce zůstávají nezměněny,“ říkají pořadatelé.
Přesná trasa bude brzy zveřejněna na facebookových stránkách Vánoční jízdy Prostějovem. Prozatím je známo, že kolona aut bude opět vyjíždět o půl deváté z parkoviště
u myčky v Plumlovské ulici.
(tem)

JE TADY!

VÁNOČNÍ JÍZDA
PROSTĚJOVEM

né populární vánoční písně jako třeba
Modlitba od Vojtěcha Dyka či Hvězda
od Petra Bendeho a mnoho dalších,“
doplnila Lenka Copková z pěveckého
sboru Proměny.
Hostem hlavního koncertu sezóny bude
známý prostějovský zpěvák a kytarista
Patrik Zatloukal a o hudební doprovod
se postará netradiční seskupení amatérských i profesionálních instrumentalistů,
které je sestaveno vždy speciálně pro vánoční koncerty Proměn.
„Činnost sboru dlouhodobě podporuje
statutární město Prostějov, za což Proměny srdečně děkují.
Přejeme klidné prožívání adventního
času a těšíme se na vás, milí posluchači,“
vzkazují vaše Proměny.
(tem)

veselé

PROMĚNY
ZAZPÍVAJÍ V KOSTELE

),/029§DIVADEL1«

uvedl galerista Jindřich Skácel, který je organizátorem výstavy.
„Zajímavostí je, že při vzniku tohoto cyklu
maloval profesor Knížák pouze na základě
drobných, neperfektních fotografií, nevěděl jakou barvu vlasů a očí jednotliví lidé

KDY: PONDÌLÍ 17. PROSINCE, 17:00 HODIN
KDE: MUZEUM A GALERIE PROSTÌJOV, NÁM. T.G. MASARYKA 2, PROSTÌJOV
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ven z domu a přivolala hasičský záchranný sbor k dořešení situace. Muži
bylo poskytnuto základní ošetření,
dále byla nasezena oxygenoterapie
a ve stabilizovaném stavu byl naší
posádkou převezen do prostějovské
nemocnice k dalšímu dovyšetření,“
sdělila Večerníku Lucie Urbanová,
tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.
Večerník zjistil, že k případu došlo
v neděli 2. prosince. „Ten pán opravoval plynový spotřebič v poměrně malé
místnosti, kterou si nechal uzavřenou.
Nevšiml si, že uniká jedovatý plyn
a upadl do bezvědomí. Jediné štěstí, že
ho včas našla jeho partnerka,“ potvrdil
pro Večerník muž, který byl případu
nablízku.
(mik)

ODKOUPÍ
BUDOVU
ÁT?
MAGISTR

PROSTĚJOV Po televizní reportáži v pátek 7. prosince, ve
které mluvčí Správy železniční
dopravní cesty Kateřina Šubová
sdělila rozhodnutí majitele
zbourat výpravní budovu místního nádraží v Prostějově, se ve
městě i celém regionu zvedla
bouře nevole a protestů. Asi
nikdo takový krok nečekal, obzvláště poté, co právě SŽDC
před několika lety seznámila
veřejnost s rozsáhlým plánem
rekonstrukce za pětatřicet milionů korun. O problému se
bouřlivě diskutovalo také na
úterním zasedání zastupitelstva a o tři dny později přišlo
vedení prostějovského magistrátu se zprávou, dle které hodlá
zásadní zprávě dozvěděli až v pondělí
místní nádraží zachránit.
z Večerníku. „Na základě informací
z médií bych chtěl požádat radu měsPŮVODNÍ
ta, zda by nevstoupila do jednání se
ZPRAVODAJSTVÍ
SŽDC a nějakým způsobem jednala
pro Večerník
o možnostech zachování historické
budovy místního nádraží,“ uvedl v disMichal
kusi na toto téma Martin Hájek (Na
KADLEC
rovinu!). „Jako občan města ProstěMinulé úterý na posledním letošním jova mám k tomuto nádraží horoucí
jednání zastupitelstva si někteří komu- vztah, protože podle mého názoru
nální politici postěžovali, že se o tak jde alespoň zvenčí o krásnou secesní
budovu postavenou za dob Rakouska-Uherska. Navíc jsem tam
kdysi pracoval jako výpravčí. Teď
by mě hrozně mrzelo, kdyby místní
nádraží někdo srovnal se zemí,“ přidal
se Petr Kousal (KDU-ČSL). Do diskuse se zapojili i další zastupitelé, například z úst Petra Kapounka (Na rovinu!) dokonce zazněl nesmělý návrh,
zda by městem nemohlo dojít k odkoupení celé budovy s cílem zachránit objekt před demolicí. Jak se o pár
dnů později ukázalo, o jeho návrh se
vážně začali zajímat i primátor a jeho
náměstci. Na úterním zastupitelstvu
však ještě nikdo nechtěl nic předjímat.
„Zpráva o uvažované demolici místního nádraží k nám také dorazila přes

tisk. Byli jsme nemile překvapeni jako
vy všichni ostatní. Správa železniční
dopravní cesty, která budovu koupila
od Českých drah a nyní ji tedy vlastní,
už dva roky zvažuje její rekonstrukci. Já
osobně mám již na středu dvanáctého
prosince dohodnutou schůzku se členy vedení SŽDC a o celé problematice
případné demolice budeme jednat.
Výpravní budova je jistě v naprosto
technicky nevyhovujícím stavu, to
víme všichni. Bude ale záležet jen na
nás, co se stane a jak se dohodneme,“
nastínil možné řešení při záchraně
místního nádraží už v úterý při jednání
zastupitelstva Jiří Rozehnal, náměstek
primátora Prostějova.
dokončení na straně 17 >>>
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2x foto: Michal Kadlec

že už je vše v pořádku,“ konstatovala
Bartošová. Další kontrolované stánky, které nabízely například grilované maso, bramboráky, smažené americké koblížky, trdelníky či punče, už
prošly bez problémů.
Hygienici při kontrolách kladli důraz
na dodržení zásad osobní a provozní
hygieny, na používané suroviny, dodržení technologie přípravy, teplotu
skladování potravin a pokrmů i další
atributy.
(mls)

*[IKGPKEKUG\CO÷ąKNKPCUV¾PM[PCDÊ\GLÊEÊVGRNÆQDéGTUVXGPÊ Foto: www.prostejov.eu

náměstí celkem jedenáct, hygienici
se zastavili u osmi z nich. „V jednom
případě nebyla dodržena hygiena při
přípravě občerstvení. Provozovateli
jsme uložili pokutu tři tisíce korun,“
prozradila Večerníku Zuzana Bartošová, vedoucí oddělení hygieny výživy v Prostějově.
Ze zápisu o kontrole vyplývá, že
se jednalo o stánek nabízející gyros, halušky a bramboráky. „Při
opakované návštěvě bylo zjištěno,

PØÍŠTÍ ÈÍSLO VYJDE 31. PROSINCE

BRNO Když na konci října proběhlo u Krajského soudu v Brně
první líčení v případu přepadení
tenistky Petry Kvitové v jejím tehdejším bytě v Jezdecké ulici v Prostějově, obžalovaný z tohoto činu
Radim Žondra požadoval osobní
přítomnost světové sportovní celebrity a vzájemnou konfrontaci.
Zatím mu nemohlo být vyhověno, a jak Večerník exkluzivně zjistil, Petra Kvitová se nezúčastní ani
druhého jednání!
(mik)
dokončení na straně 5 >>>

zjistili jsme
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ČECHY POD KOSÍŘEM K tomu
není co dodat... Když se provozovatel útulku Voříšek v Čechách
pod Kosířem začátkem prosince
vrátil z Brna, objevil před vraty
papírovou krabici, ve které se
k sobě tulila pětice malých štěňátek. Další čtyři se nedávno narodila fence, která do útulku přišla
už jako březí. Stát se jejich strážným andělem můžete i vy! Stačí
jakoukoliv částkou přispět na
transparentní účet,
nebo si zakoupit
krásný charitativní
kalendář, který se PÀ=?ßNíN?
na
uplynulou neděli
MNL;Hí
dočkal slavnostní6
ho křtu.
(mls)
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PROSTĚJOV Na stánky na prostějovském vánočním jarmarku
si nedávno posvítili hygienici.
Z osmi kontrolovaných neprošel
pouze jeden. Jeho provozovatel
musí zaplatit třítisícovou pokutu.
Aktuálně by již vše mělo být v pořádku.
Hygienici na adventní trhy vyrazili
v pátek 7. prosince. Zaměřili se na
kontrolu stánků nabízejících občerstvení. Těch je na prostějovském

PROSTĚJOV Před říjnovými komunálními volbami
i po zvolení do funkce primátora Prostějova to jasně
a nahlas deklaroval. František Jura (ANO 2011) na
úterním jednání zastupitelstva potvrdil, že rezignuje
na funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Už dříve nový prostějovský primátor ujistil, že na dvou
židlích sedět nehodlá, kumulace významných funkcí by
se zvládala jen těžko. Jakmile byl ovšem František Jura zastupitelstvem zvolen do pozice prvního muže Prostějova,
Večerníku už na přímé dotazy, zda bude skutečně rezignovat na svoji pozici v rámci Krajského úřadu Olomouckého
kraje a hlavně, kdy tak hodlá učinit, bohužel neodpověděl.
A jelikož se nad jeho proklamacemi během dalšího průběhu října a listopadu jakoby zavřela voda, byl minulé úterý
samotnými zastupiteli vyzván, aby se vyjádřil.
„Já když něco řeknu, tak to platí! Rezignaci na funkci náFoto: Michal Kadlec
městka hejtmana Olomouckého kraje podám v pondělí
sedmnáctého prosince na Zastupitelstvu Olomouckého určitě mě odvolají,“ nechal se slyšet prostějovský primátor
kraje. Nemohu samozřejmě předjímat, zda mě krajské za- František Jura, který by si měl podle informací Večerníku
(mik)
stupitelstvo odvolá! To je věc druhá. Ale to je pokus o vtip, ponechat funkci krajského radního.
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EXKLUZIVNĚ
DOSTAL
RGK\JLHQLNŢ
POKUTU

PROSTĚJOV Teprve po více jak
dvou týdnech vyšel najevo případ,
kdy muži z Rejskovy ulice v Prostějově šlo o holý život! Jen díky bleskurychlému zásahu prostějovské
záchranky byl probrán z bezvědomí
poté, co se doma přiotrávil oxidem
uhelnatým.
Lékaře Zdravotnické záchranné
služby přivolala podle informací
Večerníku partnerka muže, kterého
našla ležet v místnosti bez známek
života. „Potvrzuji, že u dané události
zasahovala lékařská posádka z Prostějova. Po příjezdu na místo v domě
začalo alarmovat čidlo citlivé na oxid
uhelnatý, tudíž posádka rychle zareagovala, vyhodnotila, že prostředí je
nebezpečné, pacienta proto vynesla

EXKLUZIVNĚ

Chlapík se přiotrávil
oxidem uhelnatým

v bezvědomí MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ SE BOURAT NEBUDE

Muže našli

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

Na Kajínkův podpis se stály (*"+67*&7")± %

fronty. Jaká je jeho kniha? VHREMHYtLYSURVWĚMRYVNëFKuliFtFK
PROSTĚJOV To byl nával! Na
autogramiádu Jiřího Kajínka
do prodejny Knihy Dobrovský
přispěchaly před rokem téměř
čtyři stovky lidí, kteří se tísnili ve druhém patře OC Zlatá
brána. Kniha nejoblíbenějšího
českého zloděje zaznamenala
předpokládaný komerční úspěch,
ohlasy čtenářů se v dalším průběhu
ukázaly jako minimálně rozpačité.
Zároveň vše nasvědčuje tomu, že
známý recidivista s další knihou
do Prostějova jen tak nezavítá.
Notorického zloděje a pravomocně
odsouzeného vraha, kterému na
svobodu pomohla až milost prezidenta Miloše Zemana, přivítal po
jeho příchodu do prostějovské Zlaté

brány zdrženlivý potlesk. Sympatie
k jeho osobě však byly cítit všude
kolem. Nelze se divit, že kniha „Můj
život bez mříží“ se v průběhu uplynulého roku prodávala více než
dobře. I díky tomu si Jiří Kajínek po
svém propuštění dovolil životní styl,
který mu mohli jiní vězni opravdu jen
závidět. Díky příjmům z prodeje knihy i reklamy si zaměstnání hledat nemusel. Prakticky jedinou jeho „prací“
byla externí spolupráce s firmou
vymáhající dluhy. Dle jeho vlastních
slov vymahačům radil s tím, jak polapit dlužníky, kteří se schovávají.
O samé Kajínkově knize platí, že
ji spousta lidí koupila, ale už méně
přečetlo. Ti, kteří tak učinili, z ní
většinou úplně nadšeni nebyli. Našlo

,KąÊ-CLÊPGMUGPGFNQWJQRQUXÆORąÊEJQFWQEKVNXQDNGåGPÊUXÚEJHCPQWwMčUPKOKåUG
QEJQVP÷HQVQITCHQXCN
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

se však i něco pozitivního. „Kniha ve
své podstatě neobsahuje nic jiného
než průměrné kecy jednoho zloděje,
které by si nikdy nikdo nepřečetl,
kdyby autor nebyl tak nechutně
a tím pádem snadno prodejný. Co
se však Kajínkovi nedá upřít, je fakt,
že je skutečně dobrým vypravěčem.
A musím se přiznat, že mě kniha
nejen po většinu času neotravovala,
ale docela mě to i bavilo číst,“ vyjádřil
se čtenář Pavel Haken, kterého zaujalo, jak se Kajínek navzdory mnoha
letům vězení dosud nenaučil chápat
skutečný význam morálky. „Člověk
se při čtení nejednou i zasměje. Jako
třeba když Kajínek píše, že byl slušný
zloděj, o čemž svědčí i fakt, že jednoho policistu „jenom“ shodil ze
schodů,“ zmínil se ještě Haken.
Před rokem během autogramiády
sliboval Jiří Kajínek pokračování své
knihy s tím, že tentokrát již bude
jmenovat konkrétní lidi, kteří se
pohybovali v podsvětí. „Ať si mě
klidně žalují,“ vyjádřil se tehdy. Své
rozhodnutí však minimálně prozatím odložil, dvojka Kajínkových
memoárů se dle dostupných informací zatím nechystá. Jeho čtenáři si
na ni budou zřejmě muset počkat až
do doby, než jejich „idolu“ opět dojdou peníze.
(mls)
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PROSTĚJOV Poprvé se o tom
začalo mluvit už zhruba před
dvěma lety. Teprve nyní se ale
prostějovskému
magistrátu
podařilo uzavřít se spolkem
Hanácký Jeruzalém smlouvy
o uložení prvních deseti Kamenů
zmizelých v prostějovských ulicích.
Kameny připomínající oběti holocaustu se objeví před domy, odkud
lidé nedobrovolně odcházeli do
transportů. Převážně se jednalo
o židovské občany, kteří byli masově
vražděni kvůli svému původu.
„Kameny zmizelých se nacházejí ve
stovkách evropských i českých měst,
například v sousední Olomouci jsou
jich přes dvě stovky. V Prostějově
bude v průběhu příštího roku umístěno prvních deset. Jsem přesvědčen,
že připomínat si naše někdejší spolu-

občany, kteří se stali oběťmi nacistické nenávisti a vraždění, je, zejména
v dnešní době, naší morální povinností,“ uvedl primátor města Prostějova
František Jura.
Stolpersteine nebo také Kameny
zmizelých budou uloženy v ulicích
Křížkovského, Erbenova, Kostelní,
Rejskova a Partyzánská. „Se spolkem Hanácký Jeruzalém jsme uzavřeli
smlouvy o souhlasu s umístěním,
protože kameny budou pokládány do
chodníků v majetku města. Souhlasné
stanovisko vydalo i oddělení památkové péče,“ potvrdil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil. Připomínky
v podobě kostky v chodníku o rozměrech 10 krát 10 krát 10 centimetrů s mosazným štítkem se dočkají
Jindřich Mayer, Josefina, Stella, Ruth
a Fanni Brennerovy, všichni povraž-

děni v Malém Trostinci, dále Pessel
Brennerová, která zemřela v Terezíně.
Pavel Gelb, jehož život skončil v sedmi letech v Osvětimi, stejně jako život
tříleté Esther Friedmannové. Kámen
zmizelých bude uložen i za čtyřletou
Evu Gottlobovou a sedmiletého Pavla
Gottloba, zavražděné v Malém Trostinci. „Jsem rád, že město Prostějov
vyšlo iniciativě našeho spolku vstříc.
Rádi bychom v projektu pokračovali
i v dalších letech,“ představuje si předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.
Kameny zmizelých objedná Židovská
obec Olomouc přímo u výrobce a autora projektu Güntera Demniga. „Ten
se také obvykle účastní uložení prvních kamenů v daném městě,“ uzavřel
předseda Židovské obce Olomouc
Petr Papoušek.
(mik)
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trestáni byli jen tři útočníci z možných
dvanácti. Nikdo například nedokázal
určit, kdo v ono srpnové ráno loňského roku na Husově náměstí střílel!
Rozsudky byly pro všechny útočníky
skutečně velmi mírné. Hlavní podezřelý Ladislav Daniš měl po vynesení
rozsudku důvod k úsměvu. Půjde totiž z vazební věznice ven. Ani ostatní
podezřelí nedostali několikaleté tresty, jak se předpokládalo a jak státní
zástupce požadoval. Nepodařilo se
totiž prokázat, kdo na Lakatoše střílel, a soud tak překvalifikoval pokus
o vraždu na pokus o újmu na zdraví.
Přitom obžalovaní i jejich advokáti

dobře vědí, kdo na Josefa Lakatoše
střílel. „Zato soud nemá tušení, kdo
byl střelcem. Na místo přijela dvě
auta, tedy až tucet lidí, střílet mohl
kdokoliv z nich,“ uvedl předseda senátu Jiří Stýblo. Podle něj zavládl v komunitě Olachů strach označit střelce.
Proto nikdo z těch, kteří dnes před
soudem stáli a věděli, kdo vystřelil, nechtěl pravdu sdělit. „I já vím, kdo střílel, ale neřeknu to,“ prohlásil obhájce
Ladislava Daniše.
Tomu tak nebyl prokázán pokus o vraždu, za který mu hrozilo 10 až 15 let vězení. Soud ho potrestal odnětím svobody na 15 měsíců. Ty si však odseděl ve

vazbě, takže nyní půjde ven na svobodu. Richard Rafael by měl za mřížemi
strávit 14 měsíců, Ladislav Grulo dostal
400 hodin veřejně prospěšných prací.
Čtyřletý trest Luciána Daniše, který
u Okresního soudu v Prostějově dostal za unesení Mercedes Lakatošové,
je podle brněnského soudu dostačující
a nenavýší ho za pokus o újmu na zdraví
na Josefu Lakatošovi.
Podle zasvěcených lidí jde v tomto
případě o domluvu mezi romskými
klany, které se rozhodly neudat střelce
ani ostatní útočníky. Olašští Romové
mají své vlastní zákony a zřejmě si tak
své účty už dávno vyřídili sami.
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Byl to případ, který sledovala
nejen prostějovská veřejnost. Pro
Večerník šlo ještě o pikantnější
záležitost v tom, že těsně po záchraně života v nemocnici nám
tehdy Josef Lakatoš poskytl exkluzivní rozhovor na utajeném místě
v Brně, kam ho rodina ze strachu
před olašským klanem z Ostravy
převezla. Nakonec ale stejně dopadlo všechno podle předpokladů. Olaši totiž mají skutečně svoje
vlastní zákony a podle nich se řídili. Kdepak spravedlnost, která
má platit pro nás ostatní... Je ale
pravda, že po soudním procesu se
oba klany z Prostějova a Ostravy
přece jen usmířily. Vždyť šlo jenom o ženskou! Unesená Mercedes Lakatošová se později sama
tvářila spokojeně, vesele kradla
dál a soud ji za pár let potrestal
mnohaletým trestem. A takhle si
v Prostějově s olašskými Romy
prostě žijeme...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Partyzanská ulice
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Ve středu skončila u Krajského soudu v Brně ostře sledovaná kauza
mezi dvěma znesvářenými klany
olašských Romů, která vyvrcholila
v polovině srpna roku 2007 napadením a postřelením Josefa Lakatoše. Do jeho domu na Husově
náměstí v Prostějově vpadla banda
Olachů z Ostravy, která jej zmlátila
dřevěnými holemi, jeden z Romů
jej dokonce postřelil do břicha.
Josefu Lakatošovi zachránili život
v poslední chvíli prostějovští lékaři
náročnou operací.
Brněnský soud však nakonec vynesl
směšné tresty v řádech měsíců. A po-
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Ležel ve zvratcích
Minulé pondělí 10. prosince v podvečerních hodinách bylo přijato oznámení o ležící osobě před budovou
hlavního vlakového nádraží. Zjištěn
byl dvaapadesátiletý muž bez domova. Místo kolem něj bylo znečištěno
zvratky. Muž s hlídkou stěží komunikoval a postavit na nohy se nedokázal
ani za pomoci strážníků. Vlivem požití
většího množství alkoholu nebyl schopen se sám o sebe postarat. Orientační
dechovou zkoušku se pro jeho stav nepovedlo provést. Na místo byl přivolán
lékař, který rozhodl o jeho převozu na
záchytku do Olomouce. Přestupek
opilce bude řešit správní orgán.

Alkohol se zabavoval
Strážníci si předminulou sobotu
8. prosince povšimli dvojice mužů konzumujících alkohol u rybníka v Drozdovicích. Hlídka muže zkontaktovala
a poučila je o protiprávním jednání.
Částečně zkonzumovaná láhev s bílým vínem jim byla odebrána. Za půl
hodiny strážníci řešili stejnou situaci
na Bezručově náměstí. Tam byla přistižena dokonce trojice bezdomovců,
která rovněž popíjela alkohol na místě
vyhláškou zakázaném. I jim hlídka
dvoulitrovou pet lahev s vínem odebrala a poučila je o protiprávním jednání.
Oba případy byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Povolila ruční brzda?
Minulý čtvrtek 13. prosince vpodvečer bylo přijato oznámení o vyjetém
vozidle z parkoviště na komunikaci na
sídlišti E. Beneše. Do uvedené lokality
byla vyslána hlídka, která oznámení
potvrdila. Nezabezpečené auto tam
lehce narazilo do dalšího zaparkovaného vozu, přičemž vyjetý automobil
byl zatlačen zpět na místo a zajištěn
proti dalšímu popojetí. V krátké době
se strážníkům podařilo dohledat oba
řidiče. Šofér vyjetého vozu uvedl, že
patrně během parkování došlo k závadě na ruční brzdě, jelikož byla po
celou dobu zatažená. Oba pánové si
vyměnili telefonní kontakty pro následné řešení celé situace.

Nechtějte být okradeni!
V předvánočním čase se strážníci zaměřili na prevenci krádeží na osobě
v prostějovských nákupních centrech. V uplynulém týdnu proběhly
čtyři preventivní akce s názvem „Kde
máte peněženku“. Již z názvu je patrný
smysl této každoroční akce. Strážníci
upozorňovali převážně osoby seniorského věku na nebezpečí, které jim
hrozí v případě jejich nepozornosti při
nakupování. V mnoha případech byly
zjištěny nedostatky v chování nakupujících. Někteří nechávali v nákupních
vozících odložené tašky i s penězi,
nebo peněženky řádně neuschovali
a drželi je v rukou. V těchto případech
se strážníci snažili osoby upozornit na
možná rizika. Spousta z oslovených si
své jednání ani neuvědomovala. Ti,
kteří byli během nakupování obezřetní a hlídali si své věci, obdrželi drobný
dárek ve formě reflexního pásku na
oděv nebo tašky na nákup s reflexním
prvkem. I tento týden budou strážníci
v této preventivní činnosti pokračovat.
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ŘÁDÍ
POLICEJNÍ
KOMANDO
se měly vařit v Krasické ulici i na Sídlišti E. Beneše! .521,.$
PROSTĚJOV Pořádně rušno
bylo minulý týden v noci ze
středy na čtvrtek na začátku
Krasické ulice. Těsně za rondelem vtrhlo ozbrojené policejní komando do jednoho
z rodinných domů. Podle informací Večerníku šli zakuklenci najisto, v nemovitosti
se měl totiž ve velkém vařit
pervitin. Podivné je ale to, že
prostějovská policie, i když
zásah potvrdila, nechce
o důvodech razie stále nic pro&QVQJQVQFQOWPC\Cé¾VMW-TCUKEMÆWNKEGXVTJNCXGUVąGFWRQ\F÷XGéGTRQNKEKG2QFNGXwGJQVCOQFJCNKNCXCTPWRGTXKVKPW
zradit... A jak Večerníku nahlási- 
ZHQVQ/KEJCN-CFNGECKNWUVTCéPÊKPVGTPGV
ol jeden ze čtenářů, nejednalo
nepřál
být
jmenován.
„Mohu
potodpoledne.
„To,
že
se
zde
vyráběly
poznatky další žena z Krasické ulice.
se v uplynulém týdnu o jediný
vrdit, že jsme v uvedené lokalitě drogy, bylo veřejným tajemstvím! I tito svědci nám odmítli sdělit své
zásah tohoto druhu!

MICHAL KADLEC
O první policejní razii se Večerník
dozvěděl od obyvatel Krasické ulice.
„Ve středu večer tady zaparkovaly dvě
nebo tři policejní dodávky a z nich
vyskákali policajti v černých hábitech
s přilbami na hlavách a se samopaly.
Šel z toho strach, nevěděli jsme, co
se děje. Pak všichni vtrhli do toho
baráku. Když jsem se ve čtyři hodiny
ráno díval z okna, ty dodávky před
domem ještě stály,“ svěřil se muž,
který si z obav o svoji bezpečnost

zasahovali. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ale v této chvíli
nebudeme sdělovat žádné informace,“ potvrdil Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Na dalšíla otázky zaslané elektronickou poštou už ale do uzávěrky tohoto
čísla nezareagoval.
Podle jiných zdrojů Večerníku šlo
ale skutečně o policejní razii spojenou s výrobou a distribucí drog.
To si myslí i sousedé z Krasické
ulice, které jsme oslovili v pátek

Lékař OSN?
Nikoliv, podvodník...
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PROSTĚJOV Sociální sítě často působí jako mucholapka
na podvodníky a zároveň
i na hodně důvěřivé lidi.
Na seznámení s mužem
přes Facebook určitě nezapomene dáma v letech
z Prostějova. Její vysněný
partner na ni totiž vymyslel neuvěřitelný „špek“, na který ovšem
zřejmě nepřemýšlející žena skočila.
A přišla tak o balík peněz...
„V srpnu tohoto roku navázala dvaapadesátiletá žena z Prostějova prostřednictvím sociálních sítí kontakt s člověkem,
který se vydával za anglického lékaře
sloužícího v misi OSN v Afghánistánu.
Po krátké ´známosti´ údajný lékař ze
ženy pod záminkou nákupu letenky
zpět do Anglie vymámil částku dvou tisíc euro. Během následujících tří týdnů
pak pod různými záminkami ze ženy

vymámil další tři platby. Celkem svému
známému poslala v přepočtu bezmála
sto sedmdesát tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu. Za
ten v případě dopadení a odsouzení neznámému pachateli hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let,“ dodal
Kořínek. Otázkou je, kde podvodníka
budou policisté nahánět...
(mik)

Před tím domem se scházela hlavně
omladina, lítaly tady psaníčka
a naopak bankovky. Ostatně drogy
se v Krasické ulici prodávají na
každém rohu, podle mě ten pervitin
pocházel právě z tohoto domu, kam
teď vrazila policie. Kolikrát, když
jsem šel hlavně v létě okolo, linul se
odtud strašný smrad,“ poznamenal
jeden z mladíků. „Dcera mi jednou říkala, že u nedaleké kapličky
U svaté Anny se scházeli dealeři
drog a kšeftovali tam s pervitinem
vyrobeným právě tady v tom domě
v Krasické ulici,“ přidala se se svými

jméno.
A jak se Večerník těsně před
uzávěrkou vydání dozvěděl, k podobnému policejnímu zásahu došlo minulý týden také v jednom z bytů panelového domu na Sídlišti E. Beneše,
který se nachází poblíž lesoparku
Hloučela! „Bydlí tam moje babička.
Zasahovalo tam policejní komando,
byli tam asi čtyři hodiny a někoho si
odváděli,“ zavolala do redakce mladá
dívka. Také její identitu Večerník
z pochopitelných důvodu ochraňuje.
Policie ČR nám během víkendu tento případ potvrdit nestihla.

KVITOVA NEPRIJEDE!
dokončení ze strany 3 >>>
BRNO „Mohu vám sdělit, že byl
potvrzen termín v pořadí již druhého jednání v této trestní věci. Obžalovaný Radim Žondra předstoupí
před senát v úterý osmého ledna
příštího roku. Nic v této chvíli nenasvědčuje tomu, že by tento termín měl být změněn,“ uvedla pro
Večerník Eva Angyalossy, tisková
mluvčí Krajského soudu v Brně.
Večerník pochopitelně zajímalo,
zda právě na 8. ledna je předvolána
také poškozená v této věci, tenistka Petra Kvitová. „Slečna Kvitová
předvolána není. Předem se z tohoto jednání omluvila, že se nebude
moci zúčastnit. Po dohodě s paní
soudkyní bude ale tenistka předvolána na další únorové přelíčení

v této věci,“ odpověděla na dotaz
Večerníku Eva Angyalossy.
Je tedy jasné, že v lednovém termínu budou předvolány jiné osoby,
a to svědci v případu přepadení
Petry Kvitové z 20. prosince 2016.
„Seznam jmen předvolaných svědků vám ale sdělit nemohu,“ utnula hned v začátku dalšího dotazu
Večerník mluvčí Krajského soudu
v Brně.
Už na podzim loňského roku Petra
Kvitová v odpovědích na četné dotazy novinářů, zda bude ochotna
postavit se tváří v tvář údajnému pachateli, tuto možnost neodmítala.
Ovšem jasně řekla, že během ledna to zřejmě nepůjde pro její účast
na tenisových turnajích v Austrálii.
(mik)

Přiznal se k vloupání

Z přečinů porušování domovní
svobody a přečinu krádeže podezírají prostějovští policisté
šestadvacetiletého muže z Prostějovska. Uvedeného jednání
se měl podezřelý dopustit při
dvou skutcích. Při prvním z nich
se v červenci tohoto roku násilím vloupal do dílny rodinného
domu, ze které však odcizil pouze svazek klíčů. Při druhém pak
v listopadu v provozovně baru
nedaleko centra města Prostějova měl z peněženky uložené
v kabelce zavěšené na opěradle
židle odcizit finanční hotovost
3 300 korun. Muž se pod tíhou
předložených důkazů k oběma
skutkům přiznal. Uvedeného
jednání se dopustil přesto, že byl
za obdobné jednání v posledních třech letech pravomocně
odsouzen. V případě odsouzení
mu za nynější jednání hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.
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Zlodějna na benzínce
Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud
nezjištěného pachatele. Tohoto
skutku se měl zloděj dopustit v
období od čtvrtka 13. prosince
do pátku 14. prosince tím, že
na parkovišti u čerpací stanice
u Žešova odcizil zaparkovaný
automobil značky Opel. Šedesátileté majitelce vozidla tím
způsobil škodu vyčíslenou na
40 tisíc korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
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SAMIR HALIMI OPĚT ODSOUZEN, KRADL
A NEPLATIL DANĚ
Od vězení jej zachránilo,
že dluh na DPH byl uhrazen

PROSTĚJOV Tak mu to přibývá... Jak Večerník informoval,
šestadvacetiletý Samir Halimi byl letos pravomocně odsouzen za to, že o bezmála tři sta tisíc korun okradl rodinnou známou v době, kdy byla hospitalizována v nemocnici. Minulé
úterý mu prostějovský soud podmíněný trest navýšil o dalšího půl roku. Důvodem bylo neplacení daní firmy, jejímž byl
jednatelem. Ta provozovala cukrárny v Olomouci a Hranicích
na Moravě. Fakticky ji měl ovládat jeho strýc Mesut. Svědkem
dalšího líčení byl i Večerník.
stanul před soudem kvůli tomu, že ani
přes opakované urgence státu neplatil
DPH od května 2014 do prosince
2015, a to navzdory tomu, že provozoval cukrárny v Olomouci a HraniMartin
cích na Moravě. Peníze však od něj
ZAORAL
nechce pouze stát, ale také distribuČleny rodiny Halimi, kteří v Prostě- toři elektřiny, plynu a vody. „Plyn
jově řadu let provozovali cukrárnu byl odstřihnut už před časem, dluhy
AIDA, tíží četné dluhy. Samir Halimi vznikly také na elektřině a vodě. PoPŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

5COKT *CNKOK UKEG D[N HQTO¾NP÷ LGF
PCVGNGO HKTO[ FNG UX÷FMč XwCM O÷N
LGLÊEJQFPCUVCTQUVLGJQUVTÚE/GUWV

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

kud jsem o něčem jednal, posílal mě
Samir Halimi vždy za svým strýcem
Mesutem,“ potvrdil správce domu na
Horním náměstí v Olomouci, kde od

června 2014 funguje cukrárna AIDA.
Majitel nemovitosti přitom přímo
u soudu uvedl, že provozovatelé cukrárny nájemné hradili pouze od července 2014 do května 2016.
Obhájkyně opakovaně zdůraznila,
že vyměřená daň byla stanovena na
základě právní fikce konkrétně srovnání s jinými podniky. Rovněž rozporovala to, že by cukrárna v Olomouci
fungovala již od dubna 2014. Ve skutečnosti prý otevřela až o dva měsíce
později. Po výslechu svědků jí soud
alespoň ve druhém bodě dal za pravdu a celkovou škodu na neuhrazené
DPH ponížil o 27 750 korun na 689
777 korun. „Zcela lživě a v rozporu
se všemi ostatními výpověďmi se
jeví tvrzení strýce obžalovaného
Mesuta Halimiho, že cukrárna

byla otevřena až v prosinci 2015,“
zdůraznil v této souvislosti soudce
Petr Vrtěl, který Samira Halimiho
odsoudil k nejvyššímu možnému
podmíněnému trestu, tedy na tři roky
vězení odložené o pět let. „Jedná se
o trest souhrnný tedy i za krádež, za
kterou byl obžalovaný již pravomocně odsouzen,“ upozornil soudce, který jako hlavní polehčující okolnost
uvedl fakt, že obžalovaný po následné
exekuci již téměř celou dlužnou částku na DPH uhradil. „Zbývá doplatit
posledních dvanáct tisíc korun. Zejména z tohoto důvodu se soud ještě
přiklonil k podmíněnému trestu,“
upřesnil Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný si totiž ponechal
lhůtu pro možnost odvolání.
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děti, pejsci a školství

Vítejte na svìtì
$.#*12Ą','/'
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!

Lota JEŽÁKOVÁ
10. 12. 2018 48 cm 3,65 kg
Prostějov

Vojtěch MĚCHURA
8. 12. 2018 51 cm 3,80 kg
Kostelec na Hané

Jan DEMJAN
10. 12. 2018 55 cm 4,65 kg
Senice na Hané

Dominik DIVIŠ
11. 12. 2018 51 cm 3,95 kg
Držovice

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!

Z NEMOCNICE ...

1$'ę-(YSURVWĚMRYVNpQHPRFQLFL

%XGHPtWVPXWQëSŐtEĚKKDSS\HQG"3RPRFLPŢæHWHLY\

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek 13. prosince proběhla v prostějovské nemocnici na hematologicko-transfuzním oddělení akce s názvem 450 ml naděje. Darování krve bylo určeno
hlavně pro prvodárce. Celkově se dostavilo devětatřicet dárců, z toho dvanáct nováčků.
Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

NIKOLA
FILIPENSKÁ
Krev je vzácná a ničím nenahraditelná tekutina zachraňující zdraví
a životy těžce nemocných lidí. Prostějovská nemocnice má akutní nedostatek skupiny 0- a žádá, zda by se
dárci mohli dostavit. Proč?
Díky pravidelnému dárcovství budete mít přehled o svém zdravotním

stavu a bezplatný odběr si může
každý odečíst z daňového základu.
V regionu Prostějov máte nárok na
proplacení jízdného z místa bydliště
do místa odběru a zpět a každý dárce dostane občerstvení a stravenku.
Darovat můžete po uplynutí osmi
týdnů od předchozího odběru –
muži nejvíce pětkrát za rok, ženy
čtyřikrát Při příchodu k odběru se
zaregistrujete v kartotéce dárců,
poté absolvujete odběr vzorku krve
z prstu pro vyšetření krevního obrazu. Po hotovém výsledku pokračuje vyšetření lékařem a seznámení
s průběhem odběru krve. Sám odběr netrvá déle než deset minut.

„Dárce určitě potřebujeme, nejvíce
hlavně negativní skupiny, těch máme
málo. Za každého jsme rádi, protože
ne všichni si uvědomují, že se může
komukoliv z nás něco stát a krev sám
bude potřebovat. Každý z nás se může
dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krevní transfuze ani léky
vyráběné z krve ale nejsou samozřejmostí! Bez obětavosti dárců krve bychom nemohli uzdravovat a nemohli
bychom být uzdravováni. Přesto je
však krve stále nedostatek,“ uvedla pro
Večerník Milena Lukešová.
Na dárce po odběru čekala malá pozornost a budou zařazeni do slosování o let balonem.

BYLI JSME
U TOHO

6QJNGwV÷ÿ¾VMQUGURQNGéP÷UFCNwÊOK
VąGOKUQWTQ\GPEKPCTQFKNHGPEGLKåRąÊ
OQX×VWNMW
(QVQ.GQ&QUV¾N

ČECHY POD KOSÍŘEM Se záplavou štěňátek se v těchto dnech
potýká útulek Voříšek v Čechách
pod Kosířem. „Už někdy v září
k nám strážníci městské policie
přivezli fenku Belinku. V té době
již byla březí. Před zhruba sedmi týdny se jí narodila čtyři malá
štěňátka. V současné době jsou
již očkovaná a odčervená. Jejich
odběr bude možný nejdříve od
čtvrtka dvacátého prosince, tedy
čtyři dny před Štědrým dnem,“
potvrdil pro Večerník provozovatel útulku Leo Dostál.

Martin ZAORAL

(161)#.'4+'
klikni na

www.vecernikpv.cz
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To však nebylo bohužel vše. „První
prosincové pondělí jsme s manželkou vyrazili do Brna. Když jsme se
vrátili, čekala na nás před vchodem
do útulku krabice. V ní jsme objevili
dalších pět malých štěňátek. Přestože to není vůbec ojedinělý případ,
bylo nám z toho moc smutno,“ zavzpomínal Leo Dostál s tím, že o původu štěňat jinak neví vůbec nic.
„Snad by se mohlo jednat o křížence
německého ovčáka,“ dodal Dostál.

5NCXPQUVPÊMąGUV%JCTKVCVKXPÊJQMCNGPF¾ąGUGMQPCNWRN[PWNQWPGF÷NKRTQUKPEG
XQNQOQWEMÆO&QOKPQ*CXCPC$CTW
Foto:www.vorisek.org.
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Navzdory všem dobrou zprávou
je, že se štěňátka z krabice dostala
do útulku a mají tak alespoň naději
na nový život. Pokud by je někdo
nechal ležet někde v lese či je vyhodil do kontejneru, tuto šanci by
už nedostala. „Jestliže nám chce
kdokoliv pomoci, může se stát jejich strážným andělem. Stačí, pokud nám přispěje na transparentní

účet u komerční banky,“ vzkazuje
provozovatel útulku, který si před
Vánoci pro všechny lidi dobré vůle
připravil další možnost, jak přispět
na provoz potřebné organizace.
„Aktuálně prodáváme opravdu
krásné charitativní kalendáře, který jsme v Olomouci slavnostně
pokřtili. Věřím, že všem, kteří si
jej zakoupí, přinese štěstí a bude
jim dělat radost po celý následující
rok,“ přeje si Leo Dostál.

JAK PØISPÌT VOØÍŠKU?
* na účet
Peníze můžete poslat na transparentní účet u Komerční banky číslo
43-7715910237/0100. Variabilní symbol je 1288.
* koupí kalendáře
Pejsky bez domova můžete podpořit koupí našeho charitativního
kanceláře pro 2019. Cena za kalendář stolní je 280 Kč s poštovným
340 Kč. Cena za nástěnný kalendář 600 Kč s poštovným 700 Kč.
* osobní odběr
Kalendář seženete v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem či
v olomouckém atelieru.
* poštou
Kalendáře lze zasílat po uhrazení částky na účet 2201477525/2010,
variabilní symbol 2019. Do e-mailu na adresu utulekvorisek@seznam.cz uveďte
adresu, počet kusů a datum úhrady. Jako předmět uveďte kalendář 2019.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

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.

ROKY
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Horory rozhodně nejsou jen filmový
žánr. Horory se běžně dějí! Přitom
nikdy nevíte, kdy si jej budete muset prožít právě vy! Nedávno jsem si
prošel skutečně otřesným zážitkem.
Pokud by jej někdo zfilmoval, jmenovalo by se to Zoufalství v temnotách,
V děsivé pasti či tak nějak. Skutečně
dlouho jsem váhal, zda se o něj podělit. Nakonec jsem se rozhodl, že musím. Snad se mi tak podaří alespoň
pár lidí včas varovat. Vše bylo o to
zákeřnější, že kulisou celého příběhu
se nestaly opuštěná vesnice, prokletý
dům či něco podobného, kde byste
mohli očekávat zásah „vyšší moci“,
která by si s vámi pohrávala jako kočka s myší. Ne. Tohle vše se odehrálo

na záchodě. Šlo pravda o toaletu, na
které jsem dosud nikdy nebyl. Nic
však nenasvědčovalo tomu, že by se
mi na ní mohlo stát cokoliv ošklivého.
Jednalo se přitom o záchod rozhlehlý, moderní a čistý. Usedl jsem tedy a
zkontroloval, zda na něm nechybí papír. Všichni jistě známe ty nepříjemné
momenty, kdy na úplný závěr sáhnete
a nic. Tady to ovšem nehrozilo. Vytáhl jsem tedy noviny a začal číst. Jenže
netrvalo dlouho a všude se zhaslo!
Rázem jsem se ocitl v černočerné
tmě. Nejenže nebylo vidět na noviny
či na krok, nebylo vidět vůbec nic.
Abych mohl vyloučit útok islámských teroristů či výpadek proudu,
odhodlal jsem se vstát a zjistit, co se

děje. Otevřel jsem dveře kabinky a v
předklonu se staženými kalhotami
udělal pár šouravých kroků. Náhle se
všude kolem mě rozsvítilo! Pojal jsem
podezření a začal pátrat. A skutečně.
Na záchodě něco chybělo. Něco, co
každý z nás považuje za naprostou
samozřejmost, něco bez čeho se nikdy neobejdeme. Ano, přátelé, chyběl
tam vypínač!
Celé osvětlení místnosti bylo centrálně ovládáno na fotobuňku. Žádná
jiná alternativa tam nebyla. Notně
znejistělý jsem se vrátil zpět do kabinky. Jenže po chvilce se mé obavy naplnily a já se opět propadl do tmy. Zde
je třeba poznamenat, že jsem u sebe
neměl mobil a chtěl si přečíst noviny.

Proto jsem opět vstal, vylezl z kabinky
a začal freneticky mávat, dokud si mě
fotobuňka nevšimla a kolem se znovu
nerozsvítilo. Takto jsem to opakoval
ještě několikrát. Netřeba se rozepisovat o tom, jak jsem se přitom cítil. Byl
jsem doslova a do písmene na…
Díky tomuto zážitku jsem se přesvědčil o tom, že moderní technika je snad
někdy dobrý sluha, ale dokáže být
skutečně hodně, ale hodně zlý pán.
Obzvláště pokud ji přednastavil někdo, kdo u toho příliš nepřemýšlel.
Hlavně jsem si dal jedno předsevzetí:
pokud bych měl ještě někdy vyrazit
na podobný záchod, poprosím někoho, aby šel se mnou. Zatímco já budu
kadit, on bude mávat...

3ŏ('9É12þ1ę2%(=3(þ1267,
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ou první je výměna pneumatik ze zimních na letní a
opačně. Myslím si, že vyměnit
pneumatiky včas není zas až tak
velký problém, proto nechápu, že s tím někteří otálejí až na
poslední chvíli, nebo dokonce
přezouvají až po termínu. Je to
nebezpečné pro ně samé, ale i pro
jejich okolí. Myslím si, že by každý
takový jedinec měl jednou vyjet do
hor a tam by se velmi rychle nestačil
divit. Sám jsem byl nedávno v regionu řeky Ostravice a to byl teprve
podzim, a hezký podzim, ovšem nedokážu si vůbec představit ty cesty
do kopců zasněžené na nepřezutých
gumách. Takže prosím všechny, přezouvejte včas.
yklisté. To je celoroční prostějovský mor pro chodce a
řidiče, v zimě je to však mor dvojnásobný. Zjistil jsem, dokonce už
i osobně, že prostějovští cyklisté
přestali používat ruce na ukazování změny směru jízdy. Ono se totiž
blbě ukazuje s rukama plnýma všeho možného, hlavně pak igelitek, ale
i prázdná ruka se prostě nezvedne
a nezvedne. Ne tak dávno jsem to

C

jednomu na mne najíždějícímu
cyklistovi vytkl a hádejte, kam
jsem byl místo omluvy poslán?
Tudíž od té doby to řeším razantně, a to tak, že dotyčného seřvu na
tři doby a vůbec se za to nestydím,
protože začínám mít pocit, že
nám brzy tito jedinci začnou jezdit po hlavách. Ano, již slyším ty tirády o bezohledných řidičích, chodcích, chodících po cyklostezkách,
ale reakce je jednoduchá. Cyklostezek je tolik, že cyklista nemá co
se plácat po rondelech ve městě a
ohrožovat tak sám sebe a pak se divit, když neukáže, kam vlastně jede,
že je málem přejet, minimálně pak
poražen. Za další. V zimě se nikdo
nemůže divit chodcům, že jdou po
cyklostezce, jelikož tyto se zcela nepochopitelně odklízejí jako první.
A mně osobně se nechce plácat po
zavátém či zasněženém chodníku,
to tedy fakt ne. Takže rada pro prostějovské cyklisty. Začněte se chovat
jako účastníci silničního provozu a
neohrožujte sebe i druhé.
teď se vyjádřím k problému,
který vyvstal a byl nedávno
řešen i v celostátních médiích. Jde

A

o nošení reflexních prvků na oděvech ve tmě, v noci, za nepříznivého počasí. Dané paragrafy platí jen
mimo obec, ale souhlasím čím dál
víc s názorem, že by bylo dobré zavést tuto povinnost i v obci. Proč
začínám s tímto názorem souhlasit?
Nedávno se mi podařilo z důvodů
zdravotních projet město z jednoho konce až na konec druhý a bylo
to v brzkém temném zimním ránu.
Za tu dobu jsem zaznamenal množství schoulených postaviček, ovšem
bohužel převážně ve tmavém oblečení, některých jsem si proto všiml
opravdu až na poslední chvíli. Sám
nejsem milovník jásavých barev, ale
když jsem viděl, kolikrát mohl být
dotyčný člověk přejet, a to bohužel
i na přechodu, tak si říkám, že minimálně něco blyštivě reflexního na
svůj tmavý outfit přidám. A upřímně se začínám přimlouvat za to, aby
se do příslušné vyhlášky dala povinnost nosit nějaký reflexní prvek
povinně. Už i ti myslivci nenosí při
honech jen zelenou kamizolku, ale
mají reflexní vesty, aby se navzájem
nepostříleli, což se ovšem stejně bohužel občas děje, takže si myslím, že
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Nechci dělat nějakého mravokárce, ale zimní období obecně zvyšuje riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu. A vzhledem k tomu, jak to v Prostějově chvílemi vypadá právě
z tohoto hlediska, tak bych chtěl na pár věcí upozornit.

i my obyčejní chodci bychom mohli
mít nějaký reflexní prvek viditelný
ve tmě. Neříkám tedy zrovna onu
vestu, zatím totiž po sobě ještě nestřílíme. Takže tolik k zimě a bezpečnosti. Nevím, zda nějaké mé
slovo padne na úrodnou půdu,
ale třeba se aspoň někdo rozzáří
reflexním prvkem a bude tak dbát
o svůj život.
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Reptali úplnì zbyteènì
Stejně jako mnozí další jsme byli nemile zaskočeni náledím, které se v ulicích města objevilo v noci z neděle druhého na pondělí třetího prosince. Co ale nemohu pochopit, že i spousta mých sousedů byla straně překvapená, přestože na náledí upozorňovali už tři dny předem ve všech
novinách i televizích. A druhá věc, proč většina lidí nadává na to, že chodníky a mnohde i silnice nejsou hned v šest hodin ráno posolené a tím
zbavené ledu? Co vím, tak pracovníci technických služeb začali solit už po půlnoci a skutečně makali po celém městě. To by měli vědět všichni,
co jim nadávají. Během pár hodin nemůže být uklizené celé město najednou!
Martin Doležel, Prostějov
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Zùstaòme pokorní
Blíží se Vánoce. V dnešní době jsou tyto svátky spojovány s materiálními nároky, které nepřinášejí potřebný pokoj, kouzlo, pohodu, radost a lásku do našich rodin i mezilidských vztahů. Místo toho jsou přípravy na ně plné nervozity, starostí s dárky, úklidem a zajišťováním dobrého jídla.
Všechno musí být dokonalé, což vyžaduje velké úsilí i hodně peněz. Přecházíme přitom, že se o tuto dokonalost snažíme na úkor našeho zdraví.
Přitom být zdravý je velký dar, kterého bychom si měli nade vše vážit. Zůstaňme tedy v životě pokorní a o Vánocích si vedle onoho formálního
šťastné a veselé popřejme třeba také prosté Pokoj Vám! Pokoj vašim rodinám a všem lidem dobré vůle. Jen tak můžeme skutečně dokonale naplnit pravý smysl Vánoc.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Zdá se mi to chudší
Rychlá diskuze, èím to?
Musím popravdě napsat, a nemyslím to vůbec zle, nebo snad škodolibě, Po dvou letech jsem si na internetu opět pustila přímý přenos z jedže jedna návštěva prostějovského vánočního jarmarku na náměstí T. G. nání prostějovského zastupitelstva. Dřív jsem neměla odvahu, protože
Masaryka mi bohatě stačila. Už tam nepůjdu, a dokonce i na punč nebo dalekosáhlé a sprosté diskuse jednotlivých členů zastupitelstva, osobní
grog si raději zajedu do Olomouce! Poslední tři roky se mi zdálo, že pros- výpady a různá svinstva vytahovaná na povrch mě naprosto znechutila.
tějovský jarmark svojí kvalitou a nabídkou prodávaného zboží už dohnal Ale v úterý 4. prosince jsem byla velice mile překvapena. O rozpočtu
ten olomoucký, vloni ho dokonce podle mého názoru i předčil. Ale letos města se jednalo na náš prostějovský „vkus“ velice střídmě a hlavně k
mám pocit, že náš jarmark znovu upadl do hlubokého podprůměru a je věci. Diskuse byla nakonec tak rychlá, že jsem z toho byla až zaskočena.
mnohem chudší než v předešlých letech. Menší fronty jsou jen u stánků Myslím si, že s jednáním minulé politické reprezentace města se to nedá
s občerstvením, ale ostatní trhovci marně lákají zákazníky, protože jejích vůbec srovnat. Nabízí se otázka, čím to je? Ráda bych se to dozvěděla,
nabízený sortiment je prostě žalostný! Takže jakmile dopíši tento svůj ná- ale zatím si na to neumím odpovědět. Už to, že městský rozpočet byl
zor a odešlu ho do Večerníku, jedeme s kamarádkou ihned do Olomouce. schválen všemi hlasy, tedy i těmi zastupiteli z věčně kritizující opozice!
Tam to na Vánoce žije!
Magda Pokorná, Prostějov
Božena Vykydalová, Prostějov

seriál večerníku

malou frontu, i když personál se snaží,
co mu síly stačí, aby uspokojil zájemce a nenechal je dlouho čekat v chladném počasí. Fronty u bramboráků,
které, jak se nám zdá, se staly hitem
letošních trhů, jste si museli většinou
vystát u všech stánků s tímto sortimentem.
Předposledním stánkem po levé
straně a vlastně posledním stánkem
s punčem na kolonádě je tradiční místo Rotary klubu inzerující „punč, který vás zahřeje dvakrát“. Poprvé, když
jej pijete, a podruhé pocitem, že jste
pomohli přispět na dobrou věc, neboť suroviny na punč pořizuje každý
den jiná rodina členů Rotary klubu,
která zároveň na stánku prodává. Veškerá tržba směřuje tam, kde je jí nejvíc potřeba – do domovů sociálních
služeb, dětských domovů a domovů
pro seniory, do speciálních škol pro
postižené děti, k lidem, kteří potřebují speciální pomůcky ulehčující
pohyb a život vůbec, a na řadu dalších
míst. A zdá se, že si lidé zvykli na tento
neobvyklý stánek s punčem, protože
v den, kdy jsme kolem něj procházeli,
bylo u něj stále plno a zavíral na kolonádě jako poslední.
Ještě než kolonádu opustíme, zmíníme stánky s ostatním sortimentem.
Ten tvoří pletené výrobky do zimního
počasí, kožešinové doplňky a hračky
svádějící k pomazlení, vánoční ozdoby
a formičky na cukroví, zlaté, stříbrné
a zelené jmelí. Otevřela tam svůj stánek i firma z našeho okresu zpracová-

UZÁVĚRKA ANKETY JE 18. LEDNA 2019!
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POŠLETE NÁM NÁZEV SVÉHO OBLÍBENÉHO PODNIKU,
A POKUD PRÁVĚ TEN VÁŠ ZÍSKÁ NEJVÍCE HLASŮ,
(PRÁVĚ TOLIK ROKŮ
MŮŽETE VYHRÁT POUKAZ NA
LETOS SLAVÍ PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK)
STOKORUN PRO ÚTRATU PRÁVĚ
V NAVŠTĚVOVANÉM MÍSTĚ.

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

HLASUJTE O NEJOBLÍBENÌJŠÍ BAR, HOSPODU
ÈI RESTAURACI A VYHRAJTE VOUCHER K ÚTRATÌ!

Nepočítali jsme je všechny, ale hned
na první dojem je jasné, že stánky
s punčem a dalším občerstvením převažují. Není tak divu, že se prodejci
předhánějí, jaký další druh vymyslet,
aby získali konkurenční výhodu. Naleznete tam proto punč francouzský,
švédský, kubánský, punče dotované
všemi myslitelnými druhy tvrdého
alkoholu. Samozřejmě nikde nesmí
chybět punč bez alkoholu, nazývaný
dětský nebo řidičský.
Na kolonádě pak objevíte stánky
s širším sortimentem než je tradiční
punč. Punčem sice kolonáda začíná
- U Prasátka si punč „s malým“ nebo
„s velkým“ (což vyvolává reakci vtipů
kupujících) můžete odnést ke stolečkům. Tento vítaný bonus nabízí jen
málo stánků na kolonádě, před muzeem je tomu jinak.
Naproti „Prasátka“ si můžete prohlédnout stánek s dárky, které potěší
vaše blízké v chladném počasí: s čepicemi, šálami a podobným zbožím.
Hned vedle se nachází stánek s širokým sortimentem výrobků z rakytníku, také tradiční účastník vánočních trhů. Vedle jsou vystaveny
pletené košíky, ty se pod stromeček
také hodí.
Po levé straně chybí stánek, který se
nám loni velmi líbil, a kde jsme neo-

Vánoce na
cNXzHOQÈp

dolali a nakoupili, a sice stánek uzenářské firmy chlubící se úsměvným
nápisem „Založeno v roce 2016“. Jak
ten voněl... Lákavému sortimentu
uzenin, doplněnému o zabijačkové
speciality a guláše, se dalo jen těžko
odolat. Ani my jsme neodolali a zakoupili si „veselý tácek“, kde bylo za
příjemných pětatřicet korun od všeho kousek.
Ryze uzenářský stánek nahradily
stánky se širším sortimentem: kromě
spousty různých punčů si můžete
koupit teplá jídla: zelňačku, zvěřinový
guláš (porce za stovku byla opravdu
poctivá), langoše, bramboráky a určitě ještě další lákavé dobroty, na které
jsme si zrovna nevzpomněli.
O kousek dál, a sice na křižovatce
u kašny, se line vůně z dalšího stánku
s pečenými klobásami a lákavě vonícím sortimentem: žebírka, krkovice,
bůčky nebo cigára.
Ten přitáhl svou intenzivní vůní naší
pozornost, ale nemělo by se vám stát,
že byste zapomněli odbočit ještě před
stánkem doprava, k plastové krávě,
tak populární mezi malými dětmi.
Stánek nabízí kromě mléčných výrobků z farmy také lákavé zabijačkové
speciality, nejrůznější uzenářské výrobky a kromě toho frgály s několika
náplněmi, opět nápor na vaše zažívací
ústrojí a peněženku.
Za „křižovatkou“ na vás čeká také
škála stánků s punčem a něčím k zakousnutí. Lákavá je vůně bramboráků
a langošů, tam musíte většinou vystát

Mezi veřejností velmi populární seriál PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku napsal pro dnešní mimořádné
číslo poslední letošní díl. A jelikož končit se má příjemně, zařadili jsme jako osmatřicáté
pokračování stejně jako loni klání z události, které v současnosti hýbe celým světem. Zaměřili
jsme se opět na blížící se svátky, konkrétně pak vánoční trhy. Procházka centrálním náměstím
města tak vytvořila příjemný pocit, který stál za to.
Než se pustíme do reportáže, zopakujme, že celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě
samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se „na zoubek“ nejen regionálním restauracím,
ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější
restaurace. A mezitím pro vás čas od času připravujeme nějaké to překvapení v podobě návštěvy
pizzerie, vegetariánské restaurace, letnmích zahrádek, máme za sebou monitoring Hanáckých
slavností a nyní tedy již podruhé Vánočního jarmarku v Prostějově.
Připomeňme si také, jaká je historie tohoto projetku, který nezadržitelně míří ke svému čtvrtému
jubileu. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly a v březnu jsme
se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme mimo prázdninových a volebních
přestávek v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením se stávají výše zmíněné
mimořádná klání.
Po roční pauze vyhlašujeme také čtenářskou soutěž, ve které můžete hlasovat o své nejoblíbenější
místo k posezení.
A kdo by chtěl znát hodnotitele, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod
kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.
Teď už se ale pojďme podívat na to, co jsme pro vás dnes připravili...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

v pořádku. Problémem bylo, že víno,
ze kterého byl vyroben, bylo zřejmě
zkažené, chuť nahořklá a vůni lze těžko nazvat vůní... Třetí vzorek chutnal
výrazně vínem, barva punče byla rubínová, teplota nápoje vyšší než činí
průměr na trhu. Neprozradíme, které punče to byly, zmínit vítěze snad
můžeme, stánek Rotary klubu, kde
se každý den střídali prodejci a zároveň výrobci punče, byl ten den nejlepší. Stánek byl bohužel provozován Rotariány jen dva týdny a dnes
už jej užívá jiný nájemce. Doufali
jsme, že ten nepovedený vzorek byl
jen nedopatřením vztahujícím se ke
dni hodnocení, ale jeden z nás nevydržel a za tři dny se ke stánku vrátil.
Náhoda to nebyla, bohužel...
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JAK VÁM SE LÍBÍ
VE FOUR STORIES RESTAURANT?
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stánků, rozsah nabídky i množství
návštěvníků se nám zdají stejné jako
loni. Připadalo nám také, že stejné
stánky se těší většímu zájmu občanů a u stejných prodejců jako loni je
prázdno i letos. Ve srovnání s větší
Olomoucí se atmosféra na našich
trzích jeví méně pestrá a uvolněná,
ceny se neliší. Ale nazdobený vánoční strom před radnicí je u nás
určitě hezčí než u našich sousedů.
Loni jsme si posteskli, že nám na
trzích chyběla nabídka sortimentu
rychlého občerstvení a stánek některé z pekáren. Ani letos jsme se
nedočkali. Že by platilo okřídlené:
Kdo si počká, ten se dočká? Uvidíme za rok...
A ještě poslední poznámka: byli
jsme svědky, že prodejce zkontroShrnutí loval občanky skupince studentů
FHONRYÙGRMHP
předtím, než jim nalil objednaný
Prostějovské vánoční trhy se od punč s alkoholem. To je na potěch loňských nijak neliší. Počet chvalu!

4
hvězdy

Vánoční trhy k předvánoční náladě v posledních letech
tak nějak patří. Jít se projít na slavnostně osvětlené náměstí a cestou si dát pár punčů na zahřátí představuje příjemný oddych ve shonu posledních týdnů v roce. A pokud
potkáte cestou přátele, se kterými se zastavíte na pár slov
(nebo punčů?), tím lépe.
Hodnotitelé vánočních trhů přejí čtenářům hezké a pohodové Vánoce!
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Po pár krocích vstupujeme na plochu před muzeem. Zatímco na kuželně proudí lidé decentním krokem
v uličce osvětlené jen světly ze stánků,
v těchto místech to žije. Výskání mládeže bruslící na dobře osvětleném
kluzišti, spousta mládeže v areálu (jinak snad nelze rozlehlou plochu s řadou vyhřívaných přístřešků a velkým
prodejním stánkem nazvat) U Sněhuláka a pravidelné diskotéky na ledě
přinesly na náměstí život. Kromě populárního „Sněhuláka“, který zavedl
jako první věrnostní karty, a pokud
si zakoupíte sedm punčů, máte osmý
zdarma, jsou tam další čtyři stánky
s punčem. Ale v takové konkurenci se
prosadit není jednoduché, pokud je
to vůbec možné.
Stejně jako loni jsme ochutnali trdelník, opět nebyl uprostřed zcela dopečený, navíc právě došla perníková
posypka, na kterou jsme měli spadeno. Z nabídky dalších možností jsme
zvolili skořicovou, a nebyla špatná.
Před Zlatou bránou jsme našli stánek
s širokým sortimentem sýrových výrobků (jeden ze dvou na trzích), ale
vybrat si z tolika druhů není vůbec
jednoduché, ale ani levné.
Abychom naše hodnocení oproti
loňsku oživili, uspořádali jsme malou degustaci nabídky punče u třech
populárních prodejců. Hodnotitelů
bylo pět a všichni se vzácně shodli.
Jeden z punčů od oblíbeného prodejce byl voňavější než běžná nabídka stánků, přiměřeně sladký i teplý,
zato druhý vzorek byl velmi nepovedený. Byl vyroben z bílého vína a dotovaný malým rumem, to by bylo
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vající široký sortiment pražených ořechů a sušeného ovoce.
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BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

Loni jsme se ve Večerníku zabývali
podrobně vánočním trhem v Prostějově,
prošli jsme si náměstí, zhodnotili sortiment stánků a hledali a nalézali stánky
s punčem. Vypravili jsme se na stejné
místo i letos, abychom zjistili, co zůstalo
stejné a co se změnilo. A jestli to byly změny k lepšímu, nebo se příliš nepovedly, to
posuďte sami.
Počet stánků, jejich provozovatelé i sortiment, pokud nás paměť neklame, to vše zůstalo víceméně stejné. Víceméně znamená,
že se nám zdálo, že dva až tři stánky na kolonádě ubyly, ale třeba se jen přesunuly k muzeu. Také návštěvnost nám připadá stejná
jako loni. Dopoledne je řada stánků ještě
zavřená, po obědě se všechny otevřou, ale
zájemců je zpočátku málo. Oživení představují návštěvníci kluziště a mládež, které
skončí vyučování. Jakmile se po šestnácté
hodině začne stmívat, kolonáda se zaplní.
Po osmnácté hodině ruch zvolna utichá
a kolem devatenácté už první stánky zavírají. To platí pro kolonádu, kdo by neznal tento starý prostějovský název, jedná se o část
mezi radnicí a muzeem.
Trochu jiná je situace na prostranství před
muzeem. Ledová plocha bezesporu přinesla život do míst, která dříve zela prázdnotou, hlavně ve večerních hodinách. Na
kluzišti je rušno celý den a toho využívá
především megastánek U Sněhuláka, nekorunovaný král vánočních trhů.

veselé vánoce

PROSTĚJOVSKÝCH

HODNOCENÍ

EXKLUZIVNÍ

8

Na radnici se končilo přáními a koledami

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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olympijský. Jan Krchňavý (PéVéčko)
po úspěšné a rychlé volbě ve funkci
nahradil rezignující stranickou kolegyni a bývalou náměstkyni primátorky Ivanu Hemerkovou.
Všechno ovšem nešlo jako po drátku.
Zastupitelé se v úterý „zasekli“ při
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do obřadní síně prostějovské radnice s hodinovým zpožděním. Samo
jednání mělo od začátku rychlý spád,
dokonce i jindy živá diskuse o Národním sportovním centru se tentokrát
omezila čistě jen na volbu nového šéfa
kontrolního výboru spolku Prostějov

jednání ohledně žádosti o dotaci na
výstavbu šaten pro hokejovou mládež,
která má začít už příští rok. Někteří jedinci z řad opozice zřejmě nepochopili, že zatím jde jen o formalitu a možnost získat státní podporu. Hodně
živá byla naopak závěrečná diskuse
zastupitelů nad vlastními připomínkami, které nebyly zahrnuty do programu jednání. Přestože jsme během
závěrečné půlhodinky slyšeli i mnohé
jadrné výrazy z úst zastupitelů napříč
politickým spektrem, sám závěr byl
skutečně vánoční.
Vzájemné přání krásného prožití vánočních svátků a začátku nového roku
vyvrcholilo nečekaným představením
náměstkyň primátora Milady Sokolové (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějova) a Aleny Raškové (ČSSD).
Tyto dvě dámy předvedly krátkou vánoční zdravici coby sličné mažoretky,
o čemž se můžete přesvědčit na straně
2 v rámci naší tradiční rubriky FOTO
Večerníku.

PROSTĚJOV Nedávno Večerník
informoval o rychlých přípravách
na jarní stavební investici města.
Už od dubna se totiž bude rekonstruovat celé Floriánské náměstí,
jehož hlavní součástí bude nový
autobusový terminál. O tomto
projektu proběhla diskuse také na
předposlední jednání zastupitelstva města v tomto roce.
Opozičního zastupitele Petra Kousala (KDU-ČSL) zajímalo, zda
v souvislosti se stavebními úpravami
na Floriánském náměstí dojde také

ke kácení letitých stromů. „Z dopravní komise vím podrobnosti
k celé investici, ale vyjadřovali jsme
se právě jen k dopravní problematice
vzhledem k vybudování autobusového terminálu. Bohužel jsem se nikde nedozvěděl o tom, zda se u lázní
bude kácet, nebo ne. Je tam poměrně hodně vzrostlých stromů a podle
mě jich několik musí padnout právě
kvůli terminálu. Zajímalo by mě, kolik z nich bude muset být pokáceno,“
vznesl dotaz Petr Kousal. Ihned mu
odpověděl vedoucí odboru rozvoje

a investic Antonín Zajíček. „Při přípravách celého projektu jsme velice často kličkovali tak, abychom se
nakonec při vlastní realizaci stavby
terminálu na Floriánském náměstí
vyhnuli všem vzrostlým stromům
a nemuseli je kácet. Víceméně chceme celé Floriánské náměstí vrátit do
původní podoby. Musím nyní přiznat, že nějaké stromy se kácet budou, ovšem bude to naprosté minimum. Ostatní zachráníme, věřím, že
jejich kořeny nebudou stavbou nijak
poničeny,“ prozradil Zajíček, které-

ho vzápětí doplnil vedoucí odboru
správy a údržby majetku města. „Kácet se budou dva vzrostlé stromy na
Floriánském náměstí. Ovšem ani
ne tak v souvislosti s rekonstrukcí
a stavbou terminálu, ale proto, že
jsou již staré a nemocné,“ uvedl na
upřesnění Libor Vojtek.
Výstavba autobusového terminálu
včetně rekonstrukce celého Floriánského náměstí bude stát 34 milionů
korun a se zahájením se počítá 1.
dubna 2019. A apríl to prý rozhodně nebude...
(mik)

Na Floriánském náměstí se pokácí dva stromy

Primátor František Jura (ANO) po
zahájení posledního letošního zastupitelstva konstatoval, že chybí pouze
kvůli nemoci omluvený Petr Lysek
(Změna pro Prostějov), Zuzana
Bartošová (KDU-ČSL) se pak kvůli
pracovnímu zaneprázdnění dostavila

Michal Kadlec

PROSTĚJOV Letos naposledy!
Možná i proto na jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova panovala v úterý 11. prosince
většinou dobrá a slavnostní nálada.
Humorné průpovídky zastupitelů
tu a tam „narušily“ jen nečekané
protesty ze strany několika jedinců
z řad opozičních zastupitelů k jednotlivým bodům programu. Například se vůbec nečekalo, že podání
žádosti o státní dotaci na výstavbu
šaten pro mládežnická hokejová
družstva, o čemž informujeme na
straně 39 dnešního vydání, se bude
probírat bezmála tři čtvrtě hodiny...

skončil v poutech,“ popsala vyhrocenou situaci Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážníci požadovali po viditelně
opilém chlapíkovi vysvětlení celého incidentu... „Uvedl, že požil
nějaký alkohol a po návratu domů se
nepohodl se svojí matkou. Při konfliktu rozbil v bytě nějaké nádobí,“ prozradila Greplová s tím, že provedenou
orientační dechovou zkouškou u něj
bylo naměřeno 2,4 promile alkoholu. „Pětačtyřicetiletý muž byl vlivem
alkoholu ve stavu, kdy nekontroloval
své chování. Ohrožoval ostatní na
zdraví, proto strážníci rozhodli o jeho
umístění v protialkoholní záchytné
stanici. Před vlastním převozem byl na

místo přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu. Zkontaktována byla
i jeho čtyřiasedmdesátiletá matka. Ta
byla z incidentu silně rozrušená, ale
naštěstí bez zranění,“ přidala tisková
mluvčí prostějovských strážníků.
Po vystřízlivění na záchytce bude
muset muž své násilné chování vůči
matce vysvětlovat na přestupkové
komisi. „Protiprávní jednání pětačtyřicetiletého muže bylo postoupeno
příslušnému správnímu orgánu. K projednání přestupku proti občanskému
soužití je ale třeba souhlasu poškozené
osoby. O tom strážníci oba dotyčné
poučili,“ nevyloučila Tereza Greplová
možnost, že by matka stáhla své oznámení na nezdárného syna.
(mik)
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na záchytce

skončil s pouty

Opilý syn

PROSTĚJOV Člověk by řekl,
že ze strany nových zastupitelů
města začnou padat iniciativní návrhy na výstavbu dětských
hřišť, ale kdepak. Dneska je spíše
módou starat se o psy než o děti.
V duchu toho se také na konci
úterního zasedání prostějovského zastupitelstva ozvala jedna
z opozičních zastupitelek s požadavkem vybudovat v Prostějově
hřiště pro psy!

„Obrátili se na mě občané, kteří mají
pejsky, zda by nebylo možné, vzhledem k tomu, že spousta stran to měla
ve volebním programu, abychom vybudovali nějaké hřiště pro psy. Snad
by mohla být ustanovena nějaká
pracovní skupina, která by vytipovala vhodné lokality pro tuto investici.
Nebo by si to někdo ze zastupitelů
mohl vzít za své, aby vymyslel také
nějaké herní prvky pro pejsky i pro
lidi. Mohlo by jít třeba o místo s la-

vičkami u nějakého parku,“ přednesla
svůj návrh Hana Naiclerová (Změna
pro Prostějov). „Co se týká pejsků,
tak něco takového si umím představit. Zcela jistě ale odmítám složení
nějaké nové pracovní skupiny. My na
to máme lidi, kteří takové věci mají na
starost. Je to jejich práce, takže určitě
například někdo z náměstků podobný
návrh připraví,“ zareagoval František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějova.
(mik)

Zastupitelka chce HØIŠTÌ PRO PSY

PROSTĚJOV Místo lásky v tomto
adventním čase si vyšlápl na vlastní
matku! Pětačtyřicetiletý Prostějovan zpitý pod obraz neukočíroval
své chování a napadl maminku. Seniorka na svého nezdárného syna
přivolala strážníky, neboť měla strach
o své zdraví, možná i holý život. Když
hlídka dorazila k panelovému doma,
opilec se jí snažil utéct. Avšak marně...
„V odpoledních hodinách během
úterý jedenáctého prosince se prostřednictvím tísňové linky 156 na
strážníky obrátila žena s tím, že má
problémy s podnapilým synem, který
ji neustále napadá. Do uvedené lokality v Prostějově byla okamžitě vyslána
hlídka. Po příjezdu na místo strážníci
zpozorovali neznámého muže středního věku, který vyběhl z panelového
domu a snažil se utéct. Hlídkou byl
však rychle dostižen a vyzván k setrvání na místě. Jelikož ale výzvy neuposlechl a snažil se neustále o útěk, byly
použity donucovací prostředky. Muž
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vat například shrnutím nabídek služby
bikesharingu v Prostějově, projednávat
mají informace o rozsudku Krajského soudu v Brně ohledně žaloby proti
Úřadu pro dohled na hospodaření
politických stran a politických hnutí,
probírat se bude návrh na zrušení zadávacího řízení na výstavbu tělocvičny
v DDM na Vápenici či žádosti některých
základních škol v Prostějově na úpravy
finančních plánů. Schvalovat se budou
i mnohé pronájmy městských pozemků
a bodem programu jednání rady města
budou rovněž záležitosti ohledně společnosti Manthellan.
(mik)
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* „Omlouvám se, že jsem
ho neomluvil!“
Drahnou dobu po začátku jednání
si primátor František Jura (ANO
2011) vzpomněl, že měl omluvit jediného absentéra úterního zasedání
Petra Lyska (Na rovinu!).
* „Děkuji vám, pane primátore, za
polštářek, a dokonce dvě vody na pití!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) oproti
předchozímu zastupitelstvu poznal,
že sedět v poslední řadě není zas až
tak nevýhodné...
* „Navrhuji udělat si společné foto
zastupitelstva už teď. A ne až na
konci volebního období, kdy se
zastupitelstvo rozpadne!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
přednesl celkem rozumný návrh, aby
předešel situaci ze září letošního roku,
kdy se chtěla fotit pouze koalice.
* „Já jsem pro! Kdo ví, kdo z vás
tady po Novém roce bude...“
Primátor František Jura měl na Navrátilův návrh okamžitou odpověď
z ranku černého humoru.
* „Když veřejné osvětlení nesvítí,
tak si lidé stěžují. Když svítí, tak si
zase stěžují, že svítí moc!“
Vedoucí odboru rozvoje a investic
Antonín Zajíček si před zastupiteli postěžoval na klasickou tradici z oblasti
stížností obyvatel Prostějova.
* „Omlouvám se, pane kolego, že vás
přerušuji, ale vy do toho mikrofonu
křičíte dokonce víc než já!“
Opět primátor Jura, tentokrát se
snažil snížit hladinu hluku razantně
hovořícího Pavla Dopity (SPD – Tomio Okamura).
* „Vidím vás všechny hrozně rád,
a hrozně rád bych vás viděl častěji!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
se přidal k návrhu na častější jednání
prostějovského zastupitelstva.
* „Já mám ještě fotku s plácačkou
a červenou čepičkou.“
Petr Kousal si zavzpomínal na doby,
kdy na místním nádraží v Prostějově
pracoval jako výpravčí.
* „Před volbami jste říkal, že máte
číslo na Babiše. Tak mu prosím
zavolejte!“
A znovu Petr Kousal, který vyzval
primátora Františka Juru, aby požádal premiéra o záchranu místního
nádraží.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Poslední jednání prostějovských zastupitelů
v úterý 11. prosince bylo velmi
rychlé a mělo spád. Večerník si
v jednu chvíli dokonce myslel, že
tentokrát komunální politici ve
víru projednávaných bodů programu nebudou mít čas ani na
humor, či vtipné poznámky. Nakonec se ovšem alespoň několik
málo perliček podařilo zachytit!

>>> dokončení ze strany 3
PROSTĚJOV V pátek 14. prosince ráno pak primátor Prostějova
František Jura (ANO 2011) svolal
tiskovou konferenci, na které kromě
jiného přednesl jeho náměstek Jiří
Rozehnal i výsledky středečního jednání s představiteli Správy železniční
dopravní cesty. „Hned na začátku
jsem byl tak trochu v šoku. Zjistil
jsem, že o nějaké demolici místního nádraží v Prostějově uvažuje
pouze ústředí SŽDC v Praze,
kdežto oblastní ředitelství v Olomouci o žádném takovém záměru
vůbec neví. Oblastní ředitelství stále
plánuje rekonstrukci této budovy!
Každý si tedy může udělat obrázek
toho, jak to celkově u SŽDC nyní
vypadá,“ poznamenal Jiří Rozehnal.
Vzápětí i primátor jasně prohlásil,
že demolice místního nádraží není
na pořadu dne. „Mohu potvrdit, že
aktuálně se žádné bourání nechystá.

Se zástupci SŽDC povedeme další
jednání o případných možnostech
rekonstrukce nebo využití této historické budovy,“ uvedl na pravou
míru mediální dezinformaci ze
strany SŽDC František Jura a doplnil, že cílem jednání bylo vyjasnit
si skutečný stav situace, která nastala po zprávě o demolici a vyvolala
zcela oprávněnou reakci veřejnosti.
„Oblastní ředitelství SŽDC Olomouc
požádalo generální ředitelství v Praze
o možnost zařazení rekonstrukce
celého místního nádraží v Prostějově
do plánu investic v příštích letech,
což předpokládá časový horizont
řešení minimálně dvou až tří let. V rekonstrukci plánuje výměnu kolejiště,
zmenšení počtu kolejí, rekonstrukci
nástupišť, zabezpečovacích zařízení
včetně pokládky nových kabelů.
První návrhy studie rekonstrukce
také naznačí budoucí využití budovy místního nádraží, a to ať už pro

SŽDC, nebo pro město Prostějov,“
doplnil náměstek primátora Jiří
Rozehnal.
Večerník ale pochopitelně zajímalo,
zda magistrát uvažuje o případném
odkoupení budovy místního
nádraží, čímž by se zřejmě tato secesní pamětihodnost zachránila.
„Vše bude záviset na předložených
podmínkách, tedy na navržené ceně
za budovu a pozemky ze strany SŽDC,
dále na předpokládaném objemu
nákladů na rekonstrukci vzhledem
ke stávajícímu stavu a také zcela jistě
na budoucím záměru využití rekonstruované budovy a samozřejmě na
rozhodnutí zastupitelů, kteří reprezentují občany našeho města. Nepovažuji
ale za správné se v této chvíli o demolici vůbec zmiňovat. Vše je třeba řešit
věcně, racionálně, koncepčně a s chladnou hlavou a vyžádá si to nějaký
čas,“ pronesl na toto téma primátor
František Jura.
(mik)

MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ SE BOURAT NEBUDE!

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé
si nedají oddech ani před Vánoci.
Primátor František Jura totiž na
úterý 18. prosince svolal další jednání Rady statutárního města Prostějova. Podle všeho by mělo být už
skutečně poslední v tomto kalendářním roce.
Přestože první muž města už dopředu
oznámil, že tradiční tisková konference
po jednání rady se neuskuteční, Večerník se bude o výsledcích snažit získat
veškeré informace a předložit je svým
čtenářům v silvestrovském vydání.
Víme už teď, že konšelé se budou zabý-

ještě sejdou k jednání

0CRCFNOCVMWUVT¾åPÊMčO Radní se před Vánoci

pozdějších předpisů. Tento poplatek
se netýká obřadů konaných na radnici v sobotu od osmi do osmnácti hodin. O úhradě provozního poplatku
matričnímu úřadu bude mezi statutárním městem Prostějovem a snoubenci uzavřena inominátní smlouva.
Úhrada bude provedena neprodleně
po schválení žádosti o povolení uzavřít manželství mimo dobu stanovenou pro oddávání nebo mimo místo
určené pro oddávání před podpisem
inominátní smlouvy na účet města, výjimečně pak na pokladně finančního odboru Magistrátu města
Prostějova. Od poplatků budou
osvobozeni snoubenci z vážných
zdravotních důvodů, přičemž je
zde předpoklad, že sňatečný obřad
bude realizován v bytě snoubence,
ve zdravotnickém zařízení nebo v
domově důchodců. Případné další
varianty místa pro oddání schvaluje matrikář,“ popsala konkrétní
podmínky svatebních obřadů mimo
radnici či mimo tradiční dobu Marie
Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí Magistrátu statutárního města Prostějova.
„Pokud nedojde ze strany snoubenců
ke sňatečnému obřadu a snoubenci
tuto skutečnost oznámí matričnímu
úřadu nejpozději v den předcházející
dni uzavření manželství, bude poplatek snoubencům na základě písemné
žádosti vrácen. Dojde-li k oznámení
až v den, kdy mělo být manželství
uzavřeno, může být poplatek vrácen
jen v případě závažných důvodů.
Například půjde-li o zdravotní stav
snoubence, klimatické podmínky
a podobně. Provozní poplatek se nevrací, pokud se snoubenci ke sňatečnému obřadu bez omluvy nedostaví,“
upřesnila ještě k možnostem vracení
poplatků Javůrková.
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vánoce

zpravodajství

„Vycházeli jsme ze zkušeností z jiných měst,“
říká primátor František Jura

veselé

ročnost zajištění těchto obřadů, jak
po stránce organizační, kde se například řeší souběh obřadů v obřadní síni
a současně obřad mimo místo určené
pro oddávání, dojíždění mimo úřad,
mimo město, tak i po stránce personálního zajištění,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011). Podle jeho slov
radní při rozhodování o výši poplatků
vycházeli ze zkušeností například Pardubic, Přerova a také z menších úřadů
v našem okolí, například Plumlova
nebo Nezamyslic. Provozní poplatky
a podmínky byly proto navrženy ve
výši srovnatelné s těmito úřady.
Rada města Prostějova tedy proto už
na konci listopadu schválila podmínky pro výběr provozních poplatků.
„Dojde-li ke kumulaci jiné než stanovené doby a jiného než určeného
místa, provozní poplatky se sčítají.
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V pondělí 10. prosince v sedm hodin
ráno došlo v Plumlovské ulici ke střetu osobního automobilu s chodcem.
Co se stalo? „Dvaasedmdesátiletý
muž podle svých slov špatně odhadl
rychlost přijíždějícího automobilu
a domníval se, že přecházení stihne
dokončit před jeho příjezdem. Osmačtyřicetiletý řidič vozidla Ford Focus

chodce zahlédl, ale ani přes úhybný
manévr stržením volantu doleva se
mu srážce nepodařilo zabránit. Při
střetu chodec utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Podle informací Večerníku nejsou
zranění seniora vážná, řidič jej naštěstí víceméně „trefil“ jen pravým
zpětným zrcátkem. Navíc dvaasedmdesátiletý chodec dostal od policistů
pokutu, neboť silnici přecházel mimo
vyznačený přechod. „Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na pět tisíc korun. Alkohol
u obou účastníků nehody policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přestupek chodce
policisté na místě vyřešili uložením
pokuty,“ doplnil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

Řidič srazil seniora,
chodec dostal pokutu...

PROSTĚJOV Technický stav budovy
Společenského domu v Komenského
ulici v Prostějově je zřejmě horší, než
se původně předpokládalo. Jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír
Průša na nátlak opoziční zastupitelky
Hany Naiclerové (Změna pro Prostějov) na úterním zasedání zastupitelstva
přiznal, že v „Kasku“ proběhla kontrola
protipožárního vybavení ze strany hasičů. A výsledky nejsou zrovna dvakrát
lichotivé...
Diskusi zahájila opoziční zastupitelka
Hana Naiclerová. „Dostala se ke mně informace, že ve Společenském domě budou končit dvě firmy, které tam působily.
Jde o kavárnu paní Gajdošové a pak také
o výtvarný ateliér pro děti paní Šmídové.
Doslechla jsem se dokonce, že jim byla
dána výpověď. Navíc vím, že oběma byly
v průběhu posledních čtyř let házeny klacky pod nohy, v jejich provozovnách se netopilo, měly tam obrovskou zimu a celkově
se o budovu město nestaralo s péčí řádného hospodáře. Společenský dům pomalu
chátrá a jde to tam od desíti k pěti,“ uvedla
Hana Naiclerová.
Primátor František Jura na to konto ihned
telefonicky povolal do sálu jednatele Domovní správy, která Společenský dům
provozuje. „Všichni víme, jak to je. Několik
let je Společenský dům předmětem soudních sporů, takže město rozumně rozhodlo o tom, že se budou řešit jen nejnutnější
záležitosti z hlediska údržby a oprav. Avšak
samozřejmě vždy tak, aby provoz tohoto
zařízení byl bezpečný. Nicméně nedávno
uvnitř proběhla kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. Hasiči už chtějí několikaleté provizorium a různé výjimky s konečnou platností
řešit, takže jsem s nimi zahájil určitá jednání. Dohodli jsme se, že po Novém roce
budeme s projektantem a odborníkem na
požární ochranu jednat, co by se v tomto
kulturním zařízení mělo co nejrychleji udě-
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lat pro bezpečnost návštěvníků i pracovníků
firem, které zde působí. Je pravda, že kontrola zjistila spoustu věcí neodpovídajících
současné legislativě,“ přiznal nelichotivou
zprávu o technickém stavu budovy z hlediska požární bezpečnosti Vladimír Průša.
„Jakaletadyříká paní zastupitelkaNaiclerová, že například majitelka kavárny či
někdo další už dostali výpovědi z nájmu,
to pravda není! Ale stát se to může, prostor
kavárny v přízemí má být podle norem využit jen jako ohlašovna požáru. Odstranění
nedostatků, které hasiči při kontrole zjistili,
bude hodně finančně náročné pro městkou
pokladnu. To vím už teď,“ přednesl své vysvětlení Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov.
Jak se vzápětí shodli všichni zastupitelé,
po soudním projednání záležitosti okolo
smluv se společností Manthellan by mělo
být jasno i v tom, zda město opravdu investuje desítky milionů korun do rekonstrukce Společenského domu, nebo budovu
zbourá a nový kulturák postaví v jiné prostějovské lokalitě.
(mik)
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V Plumlovské Společenský dům v havarijním stavu!
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veselé vánoce
školství

9

2TG\GPVQX¾PCD[NCKOG\KP¾TQFPÊURQNWRT¾EGXT¾OEKRTQLGMVW'TCUOWU

&GPQVGXąGPÚEJFXGąÊPC),9
XEJGOKEMÆNCDQTCVQąK

-¡0û¡('"+"')"-`¡ SOŠPO Prostějov je zapojena do

,GFPC\éGTUVX÷TGMQPUVTWQXCPÚEJRQUNWEJ¾TGPPC)[OP¾\KW,KąÊJQ9QNMGTC

Úspěšný kalendářní rok má za sebou nejstarší prostějovské gymnázium, které už příští rok oslaví 120 let od založení. Ve středu 5. prosince 2018 si do historické budovy
v Kollárově ulici našla cestu celá řada návštěvníků, a to jak
zájemců o studium, tak bývalých studentů, kteří si přišli
zavzpomínat na minulá školní léta.
Zaměstnanci školy připravili na středu bohatý tiskárny, ve španělštině se tancovalo, z učebny
program. Ráno ještě školou procházel Miku- francouzštiny voněly palačinky, sportovci své
láš a rozdával studentům dárky podle zásluh, úspěchy a umění prezentovali v učebně A16,
úderem poledne se však otevřely dveře školy prostě se stále bylo na co dívat a čím se bavit.
široké veřejnosti. Celým dnem provázel ná- Horkou novinkou bylo otevření nově rekonvštěvníky školní pěvecký sbor Múzy, zpívalo struovaných učeben a poslucháren fyziky
se v aule i na schodech, anglická sekce nabíze- a chemie. I do nich mohli návštěvníci dne
la anglický čaj s mlékem a americké cookies, otevřených dveří nakouknout, pořádně si je
němčináři norimberský punč a currywurst, prohlédnout a vše si vyzkoušet. Během dne
v biologii si návštěvníci mohli vyzkoušet své byla také prezentována mezinárodní spoznalosti v poznávacích kvízech, stejně tak lupráce s partnerskými školami ve Finsku
v češtině a dějepisu, v učebnách výtvarné vý- a Španělsku, v rámci projektu DIGITAL
chovy se vyráběly vánoční svíčky, velké pozor- STORYTELLING THROUGH TIMELAPnosti se tradičně těšily atraktivní experimen- SE VIDEOS. Tento projekt je realizován
ty ve fyzice a chemii, přístupná byla i školní za finanční podpory programu Erasmus+
(pr)
lezecká stěna, informatika prezentovala 3D Evropské unie.

Den otevřených dveří 2018 na Gymnáziu Jiřího
Wolkera představil nové učebny

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

NA UL. VÁPENICE 19 (348 m)

5('$.&(129ħ

3ì(67ħ+29É12

napříč celou Evropou, naučit se spolupracovat a nacházet společná řešení, v neposlední řadě komunikovat
v němčině nebo v angličtině.
„Prvnímu setkání v německém Bruchsalu předcházelo mnoho práce na
přípravách. Studenti měli za úkol netradičním způsobem představit svou
zemi, své město a svou školu. Zvolili
jsme dramatizaci, proto bylo nutné
scénku pečlivě nacvičit, pracovat na
správné výslovnosti a obstarat kostýmy. Dalším náročným úkolem pro
studenty bylo natočit video s ukázkami jejich talentů. V Bruchsalu jsme
byli přivítáni německými spolužáky
a ubytováni v hostitelských rodinách.

3. 12.
2018

Druhý den, po oficiálním zahájení
projektu ve škole, jsme navštívili radnici, kde jsme byli mile přivítáni Cornelií
Petzold-Schick, primátorkou města.
Během následujících dní studenti pracovali v mezinárodních skupinách ve
workshopech. Společně se učili tančit,
péct cukroví, potápět, programovat,
společně sportovali a muzicírovali,“
informovala o průběhu projektu Jana
Mohrová, vyučující německého jazyka
a koordinátorka projektu Erasmus+.
Studenti také navštívili blízké univerzitní město Heidelberg. Prohlédli si
nejen historické centrum, ale navštívili
i zříceninu hradu a vánoční trhy. Jedním z bodů programu byla návštěva
sociálního centra, které pomáhá lidem
a rodinám v nouzi. V barokním zámku
Bruchsal si studenti mohli obléknout
dobové kostýmy a procházet se a tančit

Vápenice 19

Vecerník
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ve slavnostním sále jako pravá šlechta.
Zajímavou zkušeností byla také účast na
vyučování. Studenti SOŠPO tak mohli
porovnat výuku v německé a v české
škole, případně si ověřit vlastní znalosti.
„Jsem rád, že jsem se setkání mohl zúčastnit. Rád poznávám nové lidi a tady
jsem k tomu měl hodně příležitostí.
Poznal jsem jinou kulturu a viděl, jak
se žije v německých rodinách. Za týden jsem se zdokonalil v angličtině
i v němčině a navázal mnoho nových
kamarádství, která budou pokračovat
i po skončení projektu,“ podělil se o své
dojmy student Samuel Adamčík.
„Mám velkou radost, že se první
mezinárodní setkání v Německu vydařilo. Naši studenti důstojně reprezentovali město Prostějov a také naši
školu,“ podotkl ředitel školy Marek
Moudrý.
(pk)
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PROSTĚJOV Střední odborná
škola podnikání a obchodu, Prostějov se účastní mezinárodního
projektu Erasmus+ . Studenti a pedagogové v listopadu participovali
na prvním mezinárodním setkání
v německém Bruchsalu.
Po dvouleté spolupráci s ostatními
zeměmi se této střední škole podařilo získat grant na uskutečnění
zajímavého a užitečného projektu.
Do dvouletého projektu je zapojeno
celkem šest evropských škol z České
<¾UVWREKTGFCMEG2ÊUCąÊMC5KOQPC2TQEJ¾\MQX¾2CVTKM*CXNÊéGM&CXKF5NWMC republiky, Německa, Portugalska,
1PFąGL /CVWwKPGE C 2GVT /NéQEJ D÷JGO UNCXPQUVPÊJQ UGVM¾PÊ HKPCNKUVč UQWV÷åG Chorvatska, Lotyšska a Polska. CíiMQNPÊéCUQRKUTQMW
Foto: archiv ZŠ Nezamyslice lem projektu je objevovat a sdílet
NEZAMYSLICE Písařík - škol- pro ČTK a zasoutěžili si s Českým talenty, vytvářet vazby a přátelství
ní časopis Masarykovy základní rozhlasem.
a mateřské školy v Nezamyslicích K velké radosti celé školy v Neza- se stal nejlepším časopisem žáků myslicích zvítězil jejich časopis Písadruhého stupně v České republice. řík v hlavní kategorii Tištěný časopis
V pátek 9. listopadu se na Fakultě so- žáků 2. stupně. Redakce kromě toho
ciálních studií Masarykovy univerzi- získala ještě další dvě umístění, a to
ty v Brně konalo celostátní setkání druhé místo v kategorii Grafika
finalistů soutěže Školní časopis roku a čtvrté místo v kategorii Webový
2018. Zástupci redakce Písaříka se časopis žáků ZŠ.
zúčastnili nejen slavnostního vyhlá- „Tento úspěch byl společným dílem
šení celostátního kola soutěže, ale celé redakce, která na tvorbě časopitaké se aktivně zapojili do novinář- su pracovala celý rok. Všem redakských dílen, workshopů s fotografy torům a redaktorkám za jejich práci
či žurnalisty a do dalších akcí pořá- děkuji a blahopřeji jim k tomuto
daných v rámci akce Multimediální skvělému výsledku,“ netajila svoji raden. Redaktoři si mohli vyzkoušet, dost Jarmila Krupičková, zástupkyjak se natáčí profesionální kamerou ně ředitele a šéfredaktorka časopisu
České televize, napsali svůj článek Písařík.
(mls)

OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ `(,)+¡ß0,-&03ß/ mezinárodního projektu Erasmus+

8zP½WHG½UHNSRGVWURPHÄHN"
1H"0½PHSURY½VÔHvHQÉ

ǀĞƐƉƌĄǀŶşŵŽďǀŽĚƵŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ

67É9$-Ì&Ì7(/()211Ì.217$.7<=ö67É9$-Ì93/$71267,

ϯϬϬϬ

Mimo místo určené pro oddávání - místo -
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Mimo stanovenou dobu pro oddávání - den -
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K výše uvedeným poplatkům je dále
vybírán správní poplatek ve výši jednoho tisíce korun v souladu se zákonem o správních poplatcích, ve znění
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Tradiční dobou v Prostějově stanovenou pro oddávání je sobota v době od
osmi do osmnácti hodin, ovšem s výjimkou státních svátků a pochopitelně
i Silvestra 31. prosince. Neodmyslitelným místem určeným pro oddávání je
obřadní síň radnice. S účinností od 1.
ledna 2019 však radní rozhodli o výšce provozních poplatků, je-li sňatečný
obřad realizován mimo dobu stanovenou pro oddávání nebo mimo místo
určené pro oddávání.
„V posledních letech snoubenci často
využívají možnosti požádat matriční
úřad o povolení konání sňatků mimo

Michal
KADLEC

pro Večerník

PROSTĚJOV Nově zvolení radní se na konci roku zabývají i společenskými tématy. Po zvýšení finančního daru
prvnímu prostějovskému miminku každého letopočtu
schválili také nové podmínky a hlavně poplatky za svatební obřady uskutečněné mimo tradiční obřadní síň
radnice. Podle primátora Statutárního města Prostějova
Františka Jury se radní v úpravách inspirovali zvyklostmi
z cizích měst, z okolí ale také podmínkami svatebních obřadů v Plumlově či Nezamyslicích.
místo určené pro oddávání a i mimo
PŮVODNÍ
stanovený den. Musíme se na tuto
zpravodajství
skutečnost dívat v návaznosti na ná-

KONŠELÉ SCHVÁLILI PODMÍNKY I POPLATKY ZA
V NETRADIČNÍM TERMÍNU
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PROSTĚJOV Stručně řečeno,
může si za to sám, když se vystavil
nebezpečí ohrožení života. Starší
muž minulé pondělí ráno přecházel silnici a špatně odhadl rychlost
přibližujícího se vozidla. Jeho řidič chodce mimo přechod srazil,
naštěstí jen zrcátkem, protože včas
zareagoval a strhl řízení.

Prostějov (mik) - Večerník v průběhu celého roku sledoval vývoj nástavby jedné z budov na Základní škole
Jana Železného, Prostějov. Ta se kvůli
stavebním komplikacím rapidně protáhla, ale aktuálně je celá stavba již
zdárně dokončena. V novém podlaží
tak vznikly tolik potřebné prostory pro školní využití. „Využitelnost
přednáškového sálu bude směřována
na odborné přednášky a kurzy, jazykové a přírodovědné projekty, případně díky variabilnímu uspořádání
a možnosti oddělení prostor může
sloužit také jako další dvě odborné
učebny. Součástí stavby bylo i vybudování výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do objektu školy. Kromě
stavebních prací bylo zajištěno i nové
vybavení zbudovaných učeben,“ uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic prostějovského magistrátu. Nástavba školy si vyžádala
náklady ve výši třiceti milionů korun.
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Prostějov (mik) - Hned na začátku
úterního zasedání navrhl opoziční
zastupitel Martin Hájek (Na rovinu!) doplnit program jednání o bod,
v němž by se diskutovalo o novém
jednacím řádu pro jednotlivé osadní
výbory v Prostějově. „Nové osadní výbory se budou volit na únorovém zastupitelstvu a stejně tak můžeme v této
souvislosti diskutovat o změnách
v jednacím řádu. Na prvním zasedání
roku 2019 budeme určitě diskutovat
také o úpravách jednacího řádu prostějovského zastupitelstva,“ zareagoval
na návrh opozičníka František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějova. Protože však Martin
Hájek na svém návrhu trval, hlasovalo
se o něm. Pro ale byla pouze zanedbatelná část zastupitelů.

2Ô½GHFKDzYÖQRUX

Prostějov (mik) - Po rezignaci bývalé náměstkyně primátorky Ivany
Hemerkové (PéVéčko) na post předsedkyně kontrolního výboru spolku
Prostějov olympijský schvalovali minulé úterý zastupitelé jejího nástupce. Tím se drtivou většinou hlasů stal
náměstek primátora Jan Krchňavý
(Pévéčko). „Na Magistrát města Prostějova bylo dne 22. listopadu doručeno vzdání se funkce předsedkyně
kontrolního výboru exnáměstkyně
Ivany Hemerkové ve spolku Prostějov olympijský, kterou do výboru
již dříve delegovalo Zastupitelstvo
města Prostějova. Na základě tohoto
vzdání se funkce byl předložen dnešní návrh ustanovit novým členem
výboru náměstka primátora Jana Krchňavého," vysvětlil zastupitelům primátor města František Jura (ANO).
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NRQWUROQÉKRYÙERUX
RO\PSLMVNÅKRVSRONX

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

16

18121511405

10

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

předplatné

1(-Ġ7(1ħ-ðÌ5(*,21É/1Ì3(5,2',.80

.2581

2

/(91ħ-,

ZAJISTĚTE SI
í
n
d
e
l
PŘEDPLATNÉ Pos E
JEŠTĚ LETOS ŠANC
PROSTĚJOVSKÝ Večerník do každé domácnosti i firmy, a za mimořádně nízkou cenu!

UŠETØÌ7($æ

NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE

25%

780.Ā

Akce platí pouze do konce roku 2018

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:
tQRYLQ\MVRXGRUXéRY¾Q\SąÊPRGRVFKU¾QN\
tSRxWRYQÆ]GDUPD
tQDNDåGÆKRSąHGSODWLWHOHEXGHéHNDW'5(.
tYxLFKQLDERQHQWLEXGRX]DąD]HQLGRVORVRY¾QÊ
RKRGQRWQÆFHQ\
tVQRYÚPURNHPSąLSUDYXMHPHMHGQRSąHNYDSHQÊ
tMHGQ¾PHVHVRXNURPRXVSROHéQRVWÊRQ¾YUDW
NGRUXéRY¾QÊYUDQQÊPéDVHGRKRGLQ
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Objednávám předplatné
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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 17. prosince 2018
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Novou starostkou Přemyslovic se stala
Bezpečnosti v obci má napomoci
nový kamerový systém

PŘEMYSLOVICE S velkou dávkou elánu a nasazení nastupuje
do funkce uvolněné starostky Přemyslovic Iveta Pořízková. Ta
po bezmála pětadvaceti letech nahradila Ladislava Štaffu, který se ze zdravotních důvod rozhodl nekandidovat. Nová starostka má určitě na co navazovat, vždyť obec má hotovou kanalizaci i opravené silnice. Na druhou stranu čeká novou první
dámu obtížné řešení problémů s cikánskými přistěhovalci.
Neuvolněným místostarostou Přemyslovic se na ustavujícím jednání stal Karel
Janeček, jemuž zastupitelstvo schválilo
měsíční odměnu dvacet tisíc korun.
Prioritou nového vedení má být dle
starostky zejména dostavba chodníků.
„K tomu by mělo dojít už v průběhu
příštího roku, následně budeme řešit
další rozvoj obce. Chceme se pustit do
obnovy plochy za obecním úřadem,
kde by mělo vzniknout dětské hřiště.
Další pak vyroste ve Štarnově,“ reago-

vala na dotaz Večerníku starostka Iveta
Pořízková, která chce rovněž rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí
pro všechny věkové skupiny obyvatel.
hNROHXE\OLz½FL
Přemyslovice dlouhodobě trápí problémy s novými romskými přistěhovalci, kteří se do obce nastěhovali
převážně ze Slovenska. „Nedávno
jsme schválili projekt Bezpečné Pře-

myslovice. Díky němu by měl být
do obce pořízen kamerový systém.
Kamery se v dohledné době objeví
poblíž prodejny COOP, u školy a na
dalších frekventovaných místech,“
prozradila Iveta Pořízková, kterou
ze všeho nejvíc mrzí úbytek žáků na
místní základní škole. K němu došlo
i v důsledku případů údajného sexuálního obtěžování a fyzické šikany ze
strany cikánských chlapců, kterými se
zabývala i Policie ČR. „Je to problém.
Někteří rodiče vzali své děti ze školy,
pár lidí se odstěhovalo a jiní o tom
přemýšlí. K tomu nám prostějovský
magistrát opět zamítl naši žádost
o vydání opatření, které by zamezilo
vyplácení příspěvků na bydlení. Nezbývá nám nic jiného než o ně opět
požádat,“ zareagovala Pořízková.

Hlasy
nemusí staèit

Iveta Pořízková

Brodek u Konice (mls) - Ani velký
počet hlasů ve volbách nemusí stačit
ke zvolení do zastupitelstva. Příkladem
může být oblíbený učitel Vlastimil
Slepánek z Brodku u Konice. Ten ve
volbách získal od občanů celkem 270
hlasů, což byl druhý nejvyšší počet ze
všech osmnácti kandidátů. Více dostal
už jen lídr kandidátky a stávající starosta Radomír Novák. Přesto se Slepánek
do obecního zastupitelstva čítajícího
devět členů nedostal. Důvodem byl
fakt, že kandidoval až na sedmém
místě vítězné kandidátky.

&HWNRYVNÙEH]
SUREOÅPÕ]YROHQ
Klenovice na Hané
(mls) Uvolněným starostou Klenovic na
Hané byl opět zvolen Stanislav Cetkovský. Funkci neuvolněného místostarosty zastane Vladimír Zajíc,
jemuž zastupitelstvo schválilo měsíční
odměnu ve výši 12 407 Kč. Volba se
obešla bez komplikací, neboť kandidátka stávajícího starosty získala
v zastupitelstvu většinu a sám starosta
nejvyšší počet hlasů.

$WFQXCRTXPÊJQUVWRP÷<¾MNCFPÊwMQN[X2ąGO[UNQXKEÊEJMVGTÆMXčNKRTQDNÆOčO
UEKM¾PUMÚOKF÷VOKWD[NKå¾EK
Foto: www.skolapremyslovice.wz.cz
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Laškov (mls) - Starosta Ladislav
Jedlička byl na ustavujícím zasedání
místního zastupitelstva opět zvolen
uvolněným starostou Laškova. Ve volbách přitom jeho kandidátka „Laškov
2018-2022“ jen těsně zvítězila nad
kandidátkou KDU-ČSL vedenou Pavlem Spáčilem. Ten se stal neuvolněným
místostarostou s měsíční odměnou 11
000 korun.

REFHE\VHPċOR]OHSÖLW§
ALOJZOV Provozovatel prostějovské restaurace Luto Jozef Paníček
se coby lídr kandidátky „Za životní prostředí“ ucházel o post starosty
i místostarosty v Alojzově. Potřebnou většinu hlasů však nezískal. Své
opoziční role se následně ujal se vší vervou a v krátkém rozhovoru pro
Večerník podrobil situaci v obci upřímnému pohledu...

•• Proč jste se zúčastnil voleb?
„Do voleb jsem šel proto, aby v zastupitelstvu bylo slyšet víc pohledů
na věc. Myslím, že jednostranné
názory nikdy nic dobrého nepřinesou. Po pravdě řečeno neočekával
jsem, že budu jmenován starostou
či místostarostou, ale coby jednička
jedné z kandidátek jsem se o tyto
posty chtěl ucházet. Na druhou
stranu jsem předpokládal, že budu
zvolen alespoň za předsedu kont-
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rolního výboru, což bývá za podobné situace běžné. Ani k tomu ovšem
nedošlo, kvůli svým názorům jsem
dostal nálepku černé ovce zastupitelstva...“
Co konkrétně se vám nelíbí?
„Myslím, že prostředí obce by se celkově mělo hodně zlepšit. Opravit by
se měly chodníky i veřejné osvětlení.
Zatím to v Alojzově vypadá, že by
se tam mohlo natáčet pokračování
filmu Král Šumavy. Když už se něco

••

opraví, dopadne to jako s rybníkem,
ve kterém nakonec chybí voda. Na
druhou stranu obec prodala les, který by bylo výhodnější pronajímat.“
Nestojí za touto vaší kritikou
fakt, že jste nebyl zvolen do funkcí, o něž jste se ucházel?
„Někdo si to může myslet, ale já bych
starostu fakticky dělat ani nemohl,
protože bych pak coby podnikatel
zkrachoval. (usměje se) Nicméně
pokud bych byl místostarostou, tak
jsem byl připraven to dělat zadarmo
respektive bych odměnu věnoval na
charitu. V naší malé obci má nyní
místostarosta skoro dvacet tisíc korun měsíčně, zatímco v sousedních
Určicích hospodařících s výrazně

••

11

vyšším rozpočtem pětkrát méně.
To mi přijde zarážející. Někdy mi to
u nás připomíná pohádku o Šípkové
Růžence. Vedení obce spí a pouze
jednou do měsíce otevře oči, aby
zjistilo, zda přišly peníze na účet.“
Už asi chápu, proč vás někteří další zastupitelé nemají příliš
v lásce. Nikomu se přirozeně nelíbí, pokud jej kdokoliv neustále
kritizuje…
„To je možné. Už se se mnou nebaví
polovina vesnice a možná, že se brzy
přestane bavit i ta druhá. Přitom já
proti současnému vedení obce nic
osobního nemám, pouze se mi některé věci prostě nelíbí a upozorňuji
na ně...“

6HUYXVRY½]ÕVWDOD
YÈWvLQD]DGDUPR
Niva (mls) - Starostka Marta Servusová byla na ustavujícím zasedání
zvolena uvolněnou starostkou Nivy,
a to navzdory tomu, že figurovala až
na druhém místě jediné kandidátky.
Ve volbách však získala nejvyšší počet
hlasů. Neuvolněným místostarostou
byl zvolen Jaroslav Soldán. Až na něj
se všichni ostatní neuvolnění členové
zastupitelstva vzdali práva na odměnu.

••

9]DMHWÙFKNROHMÉFK
Ohrozim (mls) - Zcela dle očekávání
dopadlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Ohrozim. Uvolněným
starostou byl zvolen Michal Lukeš,
neuvolněným místostarostou Petr
Doseděl, kterému zastupitelstvo
přikleplo měsíční odměnu 3 500 korun.

,Q\GH 2CPÊéGM FNG UXÚEJ UNQX UVC
TQUVQWDÚVPGEJEGOWUGND[UGVQVKå
X\F¾VRQFPKM¾PÊ
Foto: Martin Zaoral

3ì(67ħ+29É12

5('$.&(129ħ
NA XO9É3(1,&( m)
Vecerník
ˇ

Olomoucká 10

!

POZOR

2CTMQX¾PÊ
XGFXQąG
PCRTCXÆUVTCP÷

Vecerník
ˇ

Vápenice 19

od

2018

DĚLENÍ
OBCHODNÍ ODmín
ky,

Vecerník
ˇ

(inzerce, vzpo
soutěže apod.)

Průmyslová 20

67É9$-Ì&Ì7(/()211Ì.217$.7<=ö67É9$-Ì93/$71267,

582 333 433, 608 960 042, 608 723 851, 608 706 148
9(&(51,.#39&=,1=(5&(#9(&(51,.39&=
5('$.&(#9(&(51,.39&=6287(=(#9(&(51,.39&=

REDAKČNÍ
A VÝROBNÍ
ODDĚLENÍ

18121411404

region

Minulé úterý 11. prosince hodinu
před polednem stačily dosud nezjištěnému pachateli pouhé dvě
minuty ke vloupání do nákladního
automobilu ve dvorním traktu obchodu v Nezamyslicích. Na takovou
dobu bylo vozidlo bez dohledu svého padesátiletého řidiče. Pachatel
po rozbití okénka a otevření dveří
z vozidla odcizil pánskou koženou
ledvinku. S tou její majitel přišel
i o peněženku, doklady osobní a od
osobního automobilu značky Ford,
platební kartu a finanční hotovost
bezmála 9 000 korun. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku. Pokud se policistům
podaří zloděje vypátrat, může jít až
na dva roky do vězení.

Stačily mu dvě minuty...

Přes noc z neděle 9. na pondělí 10.
prosince se dosud nezjištěný pachatel vloupal do autodílny zemědělského družstva v obci na Prostějovsku. Po násilném vniknutí
pachatel z budovy odcizil nářadí
v celkové hodnotě vyčíslené na 80
300 korun. Za dalších 1 200 korun
pak způsobil škodu poškozením.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Vzhledem k vyšší škodě mu v případě dopadení
hrozí u soudu až pět let kriminálu.

Okradl družstevníky

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky podezírají policisté osmnáctiletého muže z Hranic.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit předminulý pátek 7. prosince
v ranních hodinách tím, že řídil pod
vlivem alkoholu. V 8.30 hodin byl
kontrolován ve vozidle Audi na sjezdu z dálnice D46 u Brodku u Prostějova policisty dálničního oddělení.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
1,66 promile alkoholu. Další jízdu
mu zakázali. Řidičský průkaz zadržen nebyl, protože ho řidič ani nepředložil. Dalším šetřením policisté
zjistili, že o průkaz přišel o několik
hodin dříve, když na Brněnsku způsobil dopravní nehodu.

Po nehodě ujel,
na dálnici jej chytili

V blíže nezjištěné době od 7. do 10.
prosince odcizil dosud nezjištěný
pachatel litinovou lavičku umístěnou na volně přístupném prostranství před zámkem v Konici.
Způsobenou škodu Městský úřad
Konice vyčíslil na 4 132 korun.
Policisté věc šetří pro podezření
z přestupku proti majetku. Za ten
pachateli v případě dopadení hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Sebral lavičku před
zámkem

.521,.$

ÿ(51É

12

saa

jak začally vánoččníí trrhy v koniici...

vé melodie vystřídaly skladby klasiků
české hudby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Celou parádu zahájil
úryvek ze symfonické básně „Vltava“
a zakončila ukázka Slovanských tanců.
Bezprostředně poté se opět ozval znělý potlesk a slova uznání šla mezi pří-

tomnými od úst k ústům. „Pěkný, opět
se jim to povedlo. Ta klasická hudba
mi k tomu vyloženě sedla, navíc byla
slyšet lépe než loni. Jen mě překvapilo, že poté, co se celé náměstí ponořilo do tmy, někteří ze stánkařů jaksi
nezhasli. Chápu, že třeba měli frontu
a potřebují vydělat, přesto mi to přišlo
vůči ostatním nekolegiální,“ zhodnotil
Josef Karabáček, jeden z přítomných
diváků.
Bezprostředně před zahájením
ohňostroje se přeplněnému konickému náměstí představila kapela Morava prezentující kvalitní
pivní rock, za který by se takoví
„Kabáti“ stydět určitě nemuseli.
„Tuto skladbu věnuji všem hospodským, protože sám mezi ně patřím.
Nedávno jsem totiž v Lipové u Hrochova začal provozovat hospodu,“
svěřil se frontman kapely František
„Fany“ Petričko. „Lipová u Hrochova. Hm, to já jsem zase z Konice

3x foto: Martin Zaoral

Základní škola ve Ptení v Hejtmanově poháru rozhodně nebyla žádným nováčkem. Před třemi lety
v soutěži poprvé zvítězila a následující rok svůj triumf
dokázala obhájit. Tehdy se jí to podařilo v konkurenci šestadvaceti škol a více než pěti tisíc žáků z celého
Olomouckého kraje. V rámci celé České republiky
pak skončila na úžasném třetím místě. Letos z toho
bylo v tuzemsku vynikající sedmé místo.
Hejtmanovým pohárem přitom ve Ptení každoročně
žije celá škola. „Abychom zvítězili, museli jsme se zapojit
0¾O÷UVGMQNQOQWEMÆJQJGLVOCPC.CFKUNCX*[PGMRąG
všichni. Předpokladem k vítězství jsou akční žáci a učitelF¾X¾ *GLVOCPčX RQJ¾T ąGFKVGNEG wMQN[ XG 2VGPÊ 8KGąG ský sbor schopný všeho,“ nastínila již dříve cestu k vítěziOKNÿ¾MQXÆ
Foto: www.hejtmanuvpohar.cz
ství Viera Šmilňáková, ředitelka ZŠ a MŠ ve Ptení.
dují, například v rámci doprovodných aktivit. Projekt Minulé pondělí 3. prosince byl v Olomouckém kraji přepodporuje týmového ducha i zdravý životní styl,“ řekl dán poslední z celkem čtrnácti republikových Hejtmanáměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hy- nových pohárů. Už za pár dní tak odstartuje nový ročník.
nek, který minulé pondělí předával ceny.
Ani v něm školáci ze Ptení nebudou moci chybět.

3ì('3/$71e/(91ħ-,675$1$

Krkavčí táta z Němčic
Z přečinu zanedbání povinné výživy
podezírají policisté čtyřiačtyřicetiletého muže z Němčic nad Hanou.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit tím, že nejméně v období od
července do listopadu tohoto roku
záměrně ničím nepřispěl na výživu
svého osmnáctiletého syna. Tato povinnost mu obecně plyne z ustanovení občanského zákoníku a rozsudkem Okresního soudu v Prostějově
mu byla stanovena na částku 2 500
korun měsíčně. Za uvedené období
tak na výživném dluží 12 500 korun.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě odsouzení podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Vyloupen před jídelnou
Ve středu 12. prosince před polednem se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do kabiny nákladního automobilu zaparkovaného na volně přístupném vjezdu do školní
jídelny v Olšanech u Prostějova.
Po rozbití bočního okna u řidiče
pachatel z vozidla odcizil látkový
batoh a koženkovou tašku. S tím
poškozený majitel přišel i o svazek
klíčů, firemní písemnosti, mobilní
telefon, plastovou termosku a krabičku cigaret. Celkem byla způsobená škoda předběžně vyčíslena na
6 890 korun. V případě dopadení
a odsouzení pachateli tohoto skutku za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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Do klání o Hejtmanův pohár se mohly zapojit všechny základní školy a víceletá gymnázia v tuzemsku.
Soutěžilo se na opičí dráze, která prověřila všestranné
sportovní nadání žáků. Děti letos běhaly kolem kuželek, házely na koš a plnily další dovednostní disciplíny.
Ty výtvarně zdatné se pak zapojily například do výroby maskota. „Soutěží se v netradičních disciplínách,
což je pro školáky lákavé. Navíc se mohou zapojit
opravdu všichni žáci, i ti, kteří sportu tak úplně nehol-

PLUMLOV Když protřelý kriminálník nemá co kouřit a nemá ani peníze na cigarety, je okamžitě náchylný
k nějaké čertovině. To je také případ
chlápka, kterého těsně po vyloupení
prodejny na Plumlovsku lapili tamní
policisté. Recidivistovi, kterému v tašce našli tři stovky uloupených krabiček
cigaret, teď hrozí až tři roky basy.
„V sobotu osmého prosince dvě hodiny po půlnoci přistihli plumlovští

policisté v prodejně smíšeného zboží
v obci na Plumlovsku osmačtyřicetiletého muže z Prostějovska. V době
zadržení měl muž v přinesené tašce již
bezmála 300 krabiček cigaret různých
značek,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jakmile hlídka měla chmatáka zpacifikovaného, začala se zajímat o to, co
všechno má na svědomí. „Provede-

ným šetřením policisté dále zjistili,
že muž do prodejny vnikl násilím
a násilí použil také na otevření boxu
s cigaretami. Škoda způsobená na odcizených věcech byla vyčíslena na 25
222 korun. Na další jeden tisíc korun
pak byla vyčíslena škoda způsobená
poškozením,“ vypočítal škodu mluvčí
strážců zákona.
Po zadržení byl muž eskortován na
obvodní oddělení do Plumlova. „Při

následných úkonech policisté zjistili,
že muž byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. Brány
nápravného zařízení opustil v červenci tohoto roku. Ve věci je teď konáno
zkrácené přípravné řízení. V případě
prokázání viny a odsouzení mu, s přihlédnutím k uvedené recidivě, za přečin krádeže hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky,“ uzavřel
František Kořínek.
(mik)

šek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
V domácnosti nakonec udělali pořádek
až přivolaní policisté, které z obav o svůj
život požádal o pomoc muž v nouzi.
„Věc šetří policisté obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou. V případě
prokázání viny a odsouzení podezřelé
za uvedený přečin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ doplnil policejní
mluvčí.
(mik)

„Zabiju tì,“ 
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NĚMČICKO Ten chlapík ji musel pořádně naštvat! V rodinném
domku na Němčicku šlo skutečně o život, kdy mezi staršími
manžely došlo k nečekanému
incidentu. Jednašedesátiletá
dáma vytáhla ve vzteku na svého muže kuchyňský nůž s tím,
že ho zabije. Což také dávala pořádně nahlas najevo...
„Z přečinu nebezpečného vyhrožování
podezírají němčičtí policisté jednašedesátiletou ženu z obce na Němčicku.
Tohoto skutku se podezřelá měla dopustit v sobotu osmého prosince v podvečerních hodinách v rodinném domě
obývaném se svým manželem. Toho po
předchozí slovní rozepři měla žena ohrožovat kuchyňským nožem a přitom mu
vyhrožovat zabitím,“ informoval Franti-

Konice (mls) - O tom, že parkování
v centru města Konice je stále hodně živé
téma, svědčí i výsledky ankety, která byla
nedávno zveřejněná na webových stránkách města. V ní mohli lidé možnosti
parkování oznámkovat stejně jako ve
škole. Více jak osmdesát procent hlasujících je označilo za hrozné a dalo jim pětku. Zlepšit situaci by mohl plán města na
zpoplatnění parkování na celém náměstí.
K tomu by mohlo dojít v dohledné době.
Dá se však očekávat, že i proti tomuto záměru se objeví protesty.
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Tištín (mls) - Speciální edici vánočních pohlednic ve třech variantách si
nechali vytvořit v Tištíně. Na graficky
vydařených pohledech je městys s dominantou kostelní věže zcela zakryt
sněhem. O podobné scenérii si však ve
skutečnosti můžeme nechat jen zdát.
Pohlednice jsou k mání na obecním
úřadě, jedna přijde na pětikorunu.
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Konice (mls) - Naprosto zchátralý areál bývalé Kožetvorby a přilehlé Hygie
v centru Konice už má oficiálně nového
majitele. Od města jej odkoupil soukromý vlastník za 4,4 milionu korun.
Po zbourání plánuje na jejich místě
vybudovat nový objekt s prodejnou
potravin, byty a parkovištěm. „Peníze za
objekt již přišly na účet města,“ potvrdil
starosta Konice Michal Obrusník.
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Plumlov (mls) - Nic už by nemělo
stát v cestě výstavby dlouho připravované stezky kolem plumlovské přehrady. „Máme již přiděleny finanční
prostředky v rámci Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace,“ zvěstovala Večerníku dobrou
zprávu plumlovská starostka Gabriela
Jančíková s tím, že stavět by se mohlo
začít už příští rok v létě. Cyklostezka
má vést od hráze Podhradského rybníka přes pláž U Lázničků až k parkovišti
u letního kina v Mostkovicích. Stát by
měla 22 milionů korun, dotována by
měla být převážně z evropských peněz.

Stezka kolem pøehrady?
Snad v èervnu

KOVÁLOVICE-OSÍČANY,
VŘESOVICE A spadla klec! Němčickým policistům a kriminalistům
z Prostějova se podařilo dopadnout
zloděje, který na konci léta letošního
roku vyloupil dva obecní úřady, a dokonce mateřskou školu. Pro svůj lup
se vydal z hodně daleka, obviněným
z těchto činů je totiž muž z Havířova.
„Ve dnech od šestadvacátého do sedmadvacátého srpna tohoto roku došlo ke
vloupání do budovy obecního úřadu

v obci Koválovice-Osíčany, a ve dnech
čtvrtého až pátého září do objektu
obecního úřadu a mateřské školy ve
Vřesovicích. Policistům místně příslušného obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou se ve spolupráci s prostějovskými kriminalisty jako pachatele
podařilo ustanovit a obvinit jednačtyřicetiletého recidivistu z Havířova,“ informoval v úvodu minulého týdne František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

„Poškozením budov a odcizením věcí
obviněný způsobil škodu vyčíslenou
na 38 288 korun v případě obecního
úřadu v Koválovicích–Osíčanech, a na
21 400 korun v případě objektu ve Vřesovicích,“ vzpomněl si na několik měsíců starou způsobenou škodu mluvčí
prostějovské policie. Jak dodal, pro své
jednání je nyní muž obviněn z přečinu
poškození cizí věci a přečinu krádeže.
Za ty mu teď u soudu budou hrozit až
tři roky vězení.
(mik)

KONICKO Článek o náledí obsahující stížnost na (ne)činnost konických silničářů vyvolal reakce.
K nespokojenému řidiči se přidali
další.
„Jsem přesvědčena o tom, že vámi
zveřejněný názor čtenáře nebyl ojedinělý. Sama jsem jela první prosincový
den asi v deset hodin z Hluchova do
Horního Štěpánova a rozhodně jsem
nemohla být spokojena. Zpátky řídil
můj manžel, který je profesionální řidič, a také říkal, že něco podobného
snad ještě nezažil. Úplně chápu pocity řidiče, který vás na situaci upo-

zornil. Ostatně dalšího jsem cestou
potkala, jak havaroval přímo v Konici. Na tom náledí se nebylo co divit,“
sdělila nám například Milena Navrátilová z Hluchova.
Vedoucí konické pobočky Správy silnic Olomouckého kraje Petr Walter
už dříve zdůraznil, že o zmiňovaném
víkendu až do pondělí panovalo skutečně extrémní počasí a vozovka neustále namrzala. „Zejména na silnicích,
které se nemohou solit, byla sjízdnost
značně ztížená a nám nezbývalo skoro
nic jiného než čekat, až se oteplí,“ připustil v této souvislosti Walter. (mls)
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cen. Nakonec zahráli ZZ Top z Litovle
a skupina Skyway. „Děkujeme zejména všem našim sponzorům, hasičům
i policistům, bez nichž by tato akce nebyla tím, čím je,“ zdůraznil moderátor
celého dne Petr Polák, jehož tatínek
Miloš je jedním ze dvou hlavních ohňostrůjců. Příjemně strávené Vánoce
přišel přítomným popřát i nový starosta Michal Obrusník, který ve funkci vystřídal Františka Nováka.
Vánoční trhy se v Konici sice konají
pouze jeden den v roce, až do 4. ledna
lze v galerii na zdejším zámku navštívit tradiční Vánoční výstavu, která se
dle ohlasů návštěvníků letos mimořádně vydařila.

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Martin ZAORAL

PTENÍ Tohle už nemůže být náhoda! Základní
škola ve Ptení dokázala uspět v konkurenci dalších třinácti škol a už potřetí v posledních čtyřech
letech zvítězila v Hejtmanově poháru. Předminulé pondělí si z Olomouce její zástupci přivezli
pohár a šek na 10 tisíc korun.

ZADRŽEN PŘI ČINU! 9</283,/FKPDWiN]+DYtŐRYD
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u Čunína,“ glosoval to s úsměvem
jeden z přítomných.
Vánoční trhy v Konici se těší trvalé oblibě, což se na první pohled
projevilo také na počtu i vybavení
stánků. Letos jich tam bylo zřejmě
rekordní množství. Jejich letošním
hitem se kromě punče a svařáku
staly také svítící balonky. Některý
z nich si domů odnášelo nejedno dítě.
Na pódiu se pak kromě skupiny Morava postupně představily dětský pěvecký sbor Koníček, kapely Oceán
a Flames, sbor Schola Konice s doprovodem či folkrockový Koňaboj. Po
skončení ohňostroje došlo na vánoční
tombolu, ve které se sešlo celkem 25

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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blíží Štědrý den, konický ohňostroj
mu to určitě připomene! Sláva čtvrthodinové ohňové show v režii osvědčených Flame in stars se už pomalu
skutečně hvězd dotýká. Pro letošek
se její strůjci inspirovali stoletým výročím vzniku Československa. Ve

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Pokud by si Ježíšek před Vánoci v jes- vybuchujících barvách na nebi tedy
ličkách zdříml a zapomněl, že už se převládala trikolora a obvyklé rocko-

KONICE Vyšlo to jen tak tak! Oblíbenost a návštěvnost Vánočních
trhů v Konici vrcholících již legendárním ohňostrojem je taková,
že pokud by se ještě o něco málo zvýšila, musela by se zchátralá
Kožetvorba stojící v rohu náměstí okamžitě zbořit. Jinak by se totiž všichni zájemci na jinak rozlehlý plac před radnicí neměli šanci
vejít. Jasně patrné to bylo uplynulou sobotu, kdy se tam kromě
místních sjeli lidé ze širokého okolí. Večerník nemohl chybět.

Na Vánočních trzích letos hvězdy hořely hlavně v barvách trikolory
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...

veselé vánoce
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veselé vánoce

rozhovor večerníku

„ZAŽIL JSEM MNOHO ZKLAMÁNÍ, A TAK OD LIDÍ ČASTO UTÍKÁM“
Milan Knížák, jehož výstava v prostějovském muzeu má dnes vernisáž,
se rozpovídal o životě, umění, školství i politice...

PROSTĚJOV Milan Knížák (na
snímku) je český výtvarník, hudebník a performer. Za sebou
má bohatou uměleckou historii,
když maloval obrazy, vytvářel sochy, objekty a loutky, navrhoval
nábytek, design či různé grafiky,
v neposlední řadě se zabýval také
módou i architekturou, dokonce psal literaturu a skládal hudbu. U některých aktivit přitom
zůstal dosud. Prostějované nyní
mají možnost seznámit se s ním
jako s malířem portrétů známých
i méně známých osobností. V Muzeu a galerii proběhne již dnes, tj.
v pondělí 17. prosince od 17:00
hodin, vernisáž výstavy Milana
Kňížáka 30 portrétů, která potrvá
až do 3. března 2019. Ovšem ještě předtím jsme známého umělce
vyzpovídali.

yy Přiznal jste, že o váš originální nábytkový design
není v Česku příliš zájem,
zatímco v zahraničí vzbudil velkou pozornost. Čím
si to vysvětlujete?„Je drahý,
poněvadž se vyrábí, právě
z důvodu nezájmu, v malých
sériích, a tak si ho mohou
koupit jen bohatí lidé,

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala
Tereza
MACHOVÁ
yy Čím jsou vaše díla odlišná od
děl jiných současných autorů?
„Nevím, co mám na to odpovědět...
(usměje se) Jsou jiná tím, že jsem je
dělal já. Reprezentují můj pohled na
svět.“
yy Došlo v průběhu let ve vaší výtvarné tvorbě k vývoji? Kam jste
se posunul?
„Kdyby nedošlo k vývoji, tak bych musel zůstat u dětského čmárání, a to jsem
evidentně překonal.“ (smích)
yy Kde berete inspiraci k tvorbě
takových kontroverzních obrazů,
jako je třeba žena s křesťanským
křížem v přirození?
„Nevím, kde beru inspiraci. Můžete
mi poradit nějaký dobrý obchod,
kde bych ji mohl koupit? (znovu se
směje) Žena rodící kříž je symbolem
života, který už bible vnímá jako ‚slzavé údolí‘. Přicházíme do světa překonávat překážky a současná společnost
nároků se tomu vyhýbá. Je to svým
způsobem varování společnosti, která
si myslí, že má na kvalitní život právo.
Kde zůstaly povinnosti?“
yy Co říkají vaše díla? „Mám málo
děl, která vydávají nějaké zvuky,
natož řeč. (smích) Akustický obraz
z roku 1964 přenášel právě probíhající program českého rozhlasu. Má
díla většinou šeptají lidem tajemství
a záleží na jejich citlivosti, zda ho dekódují, či ne.“
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Nahánět lidi do galerií tak, jak se
to po celém světě dělá, je bláhovost.
Jsem přesvědčen, že umění musí
zůstat trochu elitní. Budu rád,
když na moji výstavu nějací lidé
přijdou, ale jsem připraven
poděkovat i jen jedinému divákovi...
a ti zatím v Česku většinou postrádají vkus
a fantazii.“
yy Nedávno vzbudila
pozdvižení vaše výstava Žít jinak v karlovarské Galerii umění, kvůli níž na instituci bylo
dokonce podáno trestní
oznámení, a vaše díla
byla označena za nemravná. Co si o tom myslíte?
„Zbohatlická paní z Ruska
se domnívala, že české úřady se budou chovat podle
toho, jak ona píská... Zapomněla na to, že je ještě
u nás pár lidí, kteří považují svobodu v umění
za něco, co je třeba chránit. Nejhorší je na tom, že
se jednalo o ‚Ilustrace k nové
bibli‘, tedy něco, co se sexem nemá
nic společného. Novorozené děti tam
představují metaforu vzniku nové rasy.
Tato díla jsem mimochodem vystavoval na řadě míst v zahraničí, u nás, a dokonce i v Rusku.“
yy Během svého působení ve
skupině Aktual jste spolupracoval s mnoha hudebníky. Na koho
vzpomínáte nejraději a proč?
„Vzpomínám na ty první, z nichž
polovina neuměla vůbec hrát, což
vnášelo do zvuku kapely zajímavé
barvy. Žádné slavné hudebníky jsme
neměli. Špatně jsme je sháněli, báli se
dát s námi dohromady. Chvíli s námi
hrál dokonce manžel mé matky a po
revoluci, kdy jsem sklepal kapelu dohromady, hráli s námi známý textař
Zdeněk Rytíř a bubeník Erno Šedivý,
který se vrátil z Ameriky.“
yy Před lety jste řekl: „Na světě je
málo lidí, které rád vidím a mohu
s nimi normálně komunikovat.
Většinou jsou tu samí blbci, proto
by bylo lepší, kdyby byl svět prázdný...“ Co vás dovedlo až k tomuto
pesimistickému verdiktu o společnosti?
„U„Svět je lepší prázdný je titul básnické sbírky, kterou jsem vydal. Zažil
jsem mnoho zklamání, a tak často od
lidí utíkám. Tak jako Johnu Gageovi
připadalo mlčení jako ta nejsilnější
hudba, pro mne je osamění symbolem života.“
yy PV únoru letošního roku jste
prohlásil, že Andreje Babiše považujete za největší nebezpečí pro
český stát. Proč?
„Pokud vám připadá normální, že
premiérem naší vlády je spolupracovník StB, privilegovaný člen KSČ
a notorický lhář obžalovaný z podvodu, tak volíte Babiše. Takové lidi
si v žádných funkcích nepřeji. Babiš
spolu s prezidentem Zemanem devastují naši společnost, která pod je-

jich vlivem hrubne a upadá opět do
totalitního strachu.“
yy Myslíte, že by se do České republiky mohla v nějaké podobě
vrátit diktatura?
„Už ji tady bohužel máme a mě to děsí
a mobilizuje. Zažil jsem za totality
mnoho příkoří. Nevykládám o tom
a nedělám ze sebe disidenta, přestože
jsem byl za bojovníka protikomunistického režimu oficiálně prohlášen.
Od šedesátých let jsem byl evidován
jako nepřítel státu, a proto budu dělat
všechno proti všem příznakům totality.“
yy V historii jste se mnohokrát
dostal do křížku se známými osobnostmi, za všechny jmenujme například umělce Davida Černého.
Čím to je?
„Osobnost David Černý neznám.
Znám nějakého Černého, který vulgárně pokřikuje a kopíruje má díla.
Snažím se jednat a mluvit přímo. Nesnáším současnou falešnou politickou a genderovou korektnost. A taky
kariéristy jakéhokoliv typu. Jelikož
takových lidí je hodně, tak často narážím...“
yy Již dlouhá léta se pohybujete na
vysokých školách. Jaký je váš názor
na současné školství?„Současné
školství asi na celém světě je jedním
slovem tragické... Jen předáváme žákům informace a někdy ani to ne. Co
se týká uměleckých škol, ty bych zcela
zrušil, poněvadž v těch se vyučuje jen
něco, čemu se říká kreativita, a ta se
učit nedá. Pociťuji absolutní znehodnocení akademické půdy, postrádám

výuku ‚zbytečných‘ oborů, chybí mi
důraz na etiku a osobní odpovědnost. Vysoké školy se daly na shánění
grantů, ježdění na stáže a konference
a dávají akcent na trapné prezentace,
které ve skutečnosti neprezentují nic
než samy sebe.“
yy Jaký výtvor bude podle vás klenotem vaší výstavy v Prostějově?
A proč?„Zaprvé. Nepovažuji svá díla
za klenoty, jste moc hodná, ale na
šperky zapomeňte. (úsměv) A potom v Prostějově vystavuji pouze jeden projekt: 30 portrétů. Namaloval
jsem třicet osobností, jež všechny už
jsou mrtvé a které ovlivnily pozitivně
nebo negativně můj život, a doplnil
jsem to texty, které jsou rovnocennou součástí výstavy. Divák si může
vybrat. Některé portréty mu budou
blíže, některé v něm zůstanou, jiné ho
budou odrazovat. To je v pořádku.“
yy Proč by měli lidé přijít? „Nahánět lidi do galerií tak, jak se to po
celém světě dělá, je bláhovost. Dnes
se pořádají muzeální noci, speciální prohlídky, kde se chodí po hlavě
nebo plazí po zemi, zkrátka zábava,
zábava, zábava... Myslím si, že je to
špatně. Umělecká galerie by měla
přinášet určitou vznešenost, je to
rituální prostor, v něčem se podobá chrámu, i když moderní umění
chce umění hodně zcivilnět. Jsem
přesvědčen, že umění musí zůstat
trochu elitní. Musí v něm být zakleta
trocha vznešenosti. Budu rád, když
na moji výstavu nějací lidé přijdou,
ale jsem připraven poděkovat i jen
jedinému divákovi.“

vizitka
MILAN KNÍŽÁK
✓ narodil se 19. dubna 1940 v Plzni
✓ český výtvarník, hudebník a performer
✓ od roku 1999 do května 2011 byl ředitelem
Národní galerie v Praze, od roku 1990 do
roku 1997 rektor Akademie výtvarných umění
v Praze a zároveň tamtéž profesorem Intermediálního ateliéru až dosud
✓ studoval na Vysoké škole pedagogické v Praze obor výtvarná výchova–ruština, později však školu opustil, studoval také na AVU
(Akademie výtvarných umění) v Praze, ani tohle studium ovšem
nedokončil, nakonec studoval matematickou analýzu na Matematicko
-fyzikální fakultě v Praze, studia však po prvním roce zanechal
✓ poprvé vystavoval v roce 1958 v Mariánských Lázních
✓ společně s přáteli založil skupinu Aktuální umění, která později
vypustila slovo „umění“ z názvu a dále užívala jen označení Aktual;
Aktual je česká undergroundová hudební a umělecké skupina, mezi
jejich nejznámější písně patří Miluju tebe a Lenina, Děti bolševismu
a Atentát na kulturu
✓ získal mnoho ocenění, naposledy v roce 2010 medaili
Za zásluhy I. stupně
✓ v totalitním režimu byl zhruba 300krát zadržen, perlustrován
a krátkodobě vězněn policií, byl odsouzen za nezabránění emigraci,
napadení policistů a pro poškozování zájmů republiky v zahraničí,
od roku 1966 byl evidován jako nepřítel státu
zajímavost: v lednu 2016 vydal Blesk druhý díl komiksu
Dechberoucí Zázrak, v němž si Milan Knížák „zahrál“ jednoho
z restaurátorů Golema

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

téma večerníku
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Zloději, kteří někoho přepadnou se zbraní v ruce, žádají
buď peníze, nebo život. Ženy
obvykle žádají obojí... Mít
dobrý přehled o svých příjmech a výdajích, co nejlépe
se připravit na budoucnost
a zároveň omezit případná
rizika je nepochybně umění,
které by měli zvládat nejen
racionálně uvažující muži, ale
i jejich něžné protějšky. Díky
velké nabídce nejrůznějších
lákadel totiž dokáže v dnešní
době pozoruhodně rychle
zhubnout i to nejtučnější konto. Abyste dokázali – obzvlášť
před Vánocemi - správně hospodařit se svými financemi,
přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerníku následující tematickou stranu. Texty připravil:
Martin Zaoral

Češi stále více utrácejí a méně šetří. Nejvíce tradičně domácnosti
vynaloží za bydlení a potraviny.
Za alkohol stále dáváme více než
za vzdělání a zdravotní péči. Lidé
podle poslední statistiky utrácejí
rychleji, než o kolik rostou jejich
příjmy.
Domácnosti podle údajů Českého
statistického úřadu (ČSÚ) začaly
více utrácet až na začátku loňského
roku. Trend pokračoval i v letošním
prvním čtvrtletí. Podle statistiků to
svědčí o tom, že lidé důvěřují české
ekonomice a spoléhají na pozitivní
vývoj.

Výsledkem toho, že domácnosti více
utrácely a jejich příjmy nerostly tak
rychle, bylo i snížení míry úspor.
Míra úspor dosahovala v prvním
čtvrtletí 8,4 procenta. To je nejmíň
od roku 1999.
Češi nejvíce vynaloží za bydlení a
energie, utratí na ně 26,5 procenta
svého příjmu. Na druhém místě se
tradičně umisťují potraviny a nealkoholické nápoje, za které dávají domácnosti 16,8 procenta příjmu.
Na pomyslné třetí příčce najdeme
dopravu, za kterou dáváme asi 10
procent svých příjmů. Stále více peněz vrážíme také do alkoholu a tabá-
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ku, 8,4 procenta naší výplaty. Prudce
vzrostly také investice do rekreace,
kultury a sportu (9 %) nebo stravování a ubytovacích služeb (6,8 %).

Na opačném konci žebříčku je možná
překvapivě vzdělávání, za které Češi
utrácejí jen 0,5 procenta svého příjmu,
a zdravotní péče, za niž dáme 2,3 procenta našich peněz. Více utratíme i za
poštu a telekomunikační služby (2,8
%) nebo za oblečení a boty (3,9 %).
Zajímavá jsou také data za ostatní
služby, mezi které patří třeba výdaje za péči o sebe, na kterou jde 2,6
procenta příjmu domácností. Podobně nás stojí také pojištění a další
finanční služby. Možná překvapivě
ve statistice najdeme také výdaje za
prostituci, které činí téměř 3,4 miliardy korun (0,1 % příjmu).
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GRATULACE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
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Rostislavova
8
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01 Prostějov
796 01796
Prostějov
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 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz
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ww.jhre
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Pronajmu starší přízemní byt 2+kk
v centru PV. Nájem 6.000 Kč + energie.
Tel.: 602 745 131
Pronajmu malý nebytový prostor
v přízemí v centru PV. Nájem 2.000Kč
+ energie. 602 745 131
Pronajmu garáž za Mechanikou, čistá,
suchá s montážní jámou. Cena dohodou. Tel: +420 776 740 608
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Volejte: 723 335 940
NN2ORPRXFNi
.þLQN
1+kk Olomoucká cihla 54m2 po rek. .þLQN
'DOLERUND
.þLQN
2+kk Olomoucká cihla 44m2 po rek. .þLQN
.þLQN
'DOLERUND78m2 cihla
2+1 Olomoucká cihla 100m2 ul. .þYþLQN
3+kk Plumlovská 70m2 po rek .þLQN
3+kk Olomoucká cihla 82m2, po rek. .þLQN
.þ
1RYiJDUiå2ORPRXFNi 20m2
Volejte: 739 322 895
.DQFHOiĜ39.UDOLFNi
.þ
.þ
3URGHMQD.UDYDĜRYD83m2
.þLQN
3URGHMQD3OXPORYVNi45m2

352 . /, (17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
3URVWÁMRY-H]GHFNgXO3URGHMGRPXVHE\W\=DVWDYČQiSORFKD
P]DKUDGDP3(1%±*
&HQD.´

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

'23258ý8-(0(

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

PRODÁM

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice
Prodej jablek
Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele)
Provádíme dokonalé stroj. čištění
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
čal. sed. souprav. M. Revay tel.
Tel.: 602 510 465
604 439 302, 582 382 325 www.revay.cz Přijmeme brigádníky na trhání jablek,
více info na uvedeném tel.
Stříhání pejsků a pletené oblečky,
Pv. Tel.: 606 166 853
Prodejna IVKA, Plumlovská 21 nabízí
zákazníkům kvalitní zimní koženou obuv
s pravým beránkem, protiskluzovou, česStavební práce Ščuka & Bureš, tel.: ká výroba. České důchodky, oteplené
605 410 585, 774 961 449,
gumáky, softshelová zimní obuv a velký
mail: jos.bures@seznam.cz,
výběr domácí obuvi (papuče – přeska,zip),
www.zednickepraceprostejov.cz
dárkovou kosmetiku. Telefon: 603 445 601

.UXPVmQRNU3URVWÁMRY3URGHM5'SRUHNRQVWUXNFLSUĤMH]G
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BYTY – PRODEJ:
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXOE\W\YHOLNRVWLNNNNDNN
BYTY – PRONÁJEM:
NN3Y§NROQmXO
.´PÁVmFLQNDVR FFD
3Y§NROQmXO
.´PÁVmFLQNDVR FFD
VJDUgªm3Y%UQÁQVNgXO.´PÁVmFLQNDVR FFD
5'NN3Y:LFKWHUORYDXOJDUgªWHUDVD]DKUgGND
.´PÁVmFLQNDVR FFD.´
PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:
3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO .´PÁVmF
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK
.´PÁVmF

Dnes, tj. 17. prosince 2018
vzpomínáme 4. smutné
výročí úmrtí
paní Ludmily ŠKOBRTALOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manžel,
děti a vnoučata.

SLUŽBY

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDOD 76m2DUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNP2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNi524m2 &HQDGRKRGRX

1DEt]tPHSURGHM5'3LYtQ0DOHEQiNOLGQiREHF
NPRG3URVWČMRYDV YODNRYêPVSRMHQtP-HGQiVHR
SĜt]HPQtĜDGRYêGĤPV PDOêPGYRUNHPD]DKUiGNRX
'ĤPMHSRþiVWHþQpUHNRQVWUXNFLQRYiVWĜHFKDSODVWRYiRNQDDQČNWHUpSRGODK\MLQDNMHGĤPY SĤYRGQtP
]DFKRYDOpPVWDYX1HSUĤFKR]tSRNRMH
&HQD.þ
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www.realitypolzer.cz

Satelitní dotace na montáž paraboly
jen za 300 Kč, nebo naladění karet se
100 programy od 149 Kč měsíčně.
Tel.: 778 527 899,
www.satelitnidotace.cz

Dne 24. prosince 2018
tomu bude 50 let,
co zemřela naše maminka
Eliška VYCHODILOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Stále vzpomínáme. Dcery Eliška
a Anička s rodinami.

Kdo prodá rozkládací křeslo na spaní?
Tel.: 721 983 569

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

Dnes, tj. 17. prosince 2018
vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miloš MLČOCH
z Určic.
S láskou vzpomíná
manželka s dětmi.
Jsou chvíle, se kterými se
člověk nikdy nesmíří.

Prodám levně nepoužitý elektrický
boiler 125 l a koupelnový topný žebřík,
zn. Změna topení.
Prodám ložnici, dvoupostel, konferenční
stolky, komoda, stáří 80 let, vhodné na chalupu. Tel.: 723 417 934

ZVÍŘATA
Prodávám psa, 3 roky, lovecký pes, bez PP,
vhodný do rodiny, poslušný. Cena 5.000,
možná dohoda.Tel.: 739 136 912

SEZNÁMENÍ

Dnes, tj. 17. prosince 2018
jsme si připomenuli 16. smutné
výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pradědečka
pana Emila PETERKY
ze Ptení.
Vzpomeňte s námi. Děkují manželka,
dcera a syn s rodinami.

Najde se v PV a okolí žena, která se cítí
také sama k občasným schůzkám okolo
70 let. Vdovec 75/174 mladšího vzhledu.
Auto mám. 722 140 346
15021020132

Pronajmu garáž v Prostějově,
Fanderlíkova ul. T: 602 775 607

Dne 20. prosince 2018
oslaví své 70. narozeniny
naše milovaná manželka, maminka,
babička, prababička a tchýně
Marie MARKOVÁ
z Domamyslic.
Hodně zdravíčka, štěstí a pohody
do dalších let ti přejí manžel Rudolf,
dcera Pavla, syn Ivoš a Milan, vnuci
Roman, Patrik, Štěpánek, Filípek,
pravnuci Davídek, Amálka a snachy
Lenka, Hana.
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Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod FHQDY5.
'ĤP3URVWČMRY
FHQDYUN
Volejte: 739 322 895
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SĜtVWXS9ROHMWH 

V Prostějově okolí PV koupím rodinný
dům. Tel.: 605 913 562
Sháním ke koupi byt 2+1 nebo 1+1.
Děkuji, tel.: 737 530 368

%<7<
Volejte: 739 322 895
2+1 Partyzánská OV po rek. .þ
2NUXåQtFLKODOV
.þ
6tGO6YRERG\OV
.þ

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Půjčka Pv a okolí. Tel.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

18121321392

Pronajmu 1+1, Prostějov Olomoucká
ul., tel.: 735 979 460
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Pronajmu cihl. byt 2+1, 65m2, po
rekonstrukci, ul.Máchova PV, vlastní
kot. a měř. Nájem 8.000 Kč + ink. Tel.:
604 820 358

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Sedmdesátka není žádný věk, my
všichni pevně věříme, že tu s námi
budeš ještě pěknou spoustu let.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

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
Koupím byt 2+1(1+1) i pův. stav,
platba ihned. Tel.: 774 409 430

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

18120511363

řádková inzerce / vzpomínky

16011421482
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HODIN

Dne 21. prosince 2018
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Štefana FEDORA.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

Dne 11. prosince 2018
uplynul druhý smutný
rok, kdy nás opustila
paní Vlasta JEČMÍNKOVÁ.
Stále vzpomíná sestra Dana
a neteř Petra a Ilona s rodinami.

www.

vecernikpv.cz

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
Ruku už ti nepodáme, abychom ti
mohli k narozeninám přát, jen kytičku
ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Dne 27. prosince 2018
by se dožila 74 let
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.
Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen…

Dne 26. prosince 2018
vzpomeneme 24. výročí úmrtí
pana Josefa ŠTIPČÁKA
z Čelechovic na Hané.
Za vzpomínku děkují syn Radek,
manželka a maminka.
Ten, kdo s tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

veselé vánoce

vzpomínky

Díky za to,
čím jsi nám v životě byl, za každý den,
který jsi z námi žil. Tvůj odchod
stále bolí, zapomenout nedovolí.

Dne 20. prosince 2018
by se dožil 65 let
pan Zdeněk KAMENÝ
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jarmila, dcery Zdeňka
a Jarmila, vnučky Vendulka
a Danielka.

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

Dne 14. prosince 2018
jsme vzpomenuli 10. výročí úmrtí
paní Zdeňky VÁCLAVKOVÉ
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

Dne 25. prosince 2018
uplyne smutných 26 roků
od výročí úmrtí, kdy odešel
pan Josef MRTVÝ.
Za vzpomínku děkují manželka,
dcera a synové s rodinami.

Utichlo srdce,
zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 21. prosince 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
naší maminky, babičky,
paní Františky NOVÁKOVÉ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomíná dcera
Monika, Michaela, vnuk Martin
a vnučky Anetka a Adélka.

Dnes, tj. 17. prosince 2018
vzpomínáme 4. výročí úmrtí
pana Jiřího GREGORA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery Marta
a Alena s rodinou.

Dnes, tj. 17. prosince 2018
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Radoslava KUČEROVÁ
ze Seloutek.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové s rodinami.
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Chtěla bych ti toho ještě tolik povědět,
do Tvých očí chtěla bych se znovu zahledět.
Držet Tvé ruce aspoň chvilinku,
moc mi chybíš, tatínku.

Dne 27. prosince 2018
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

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

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

Dne 20. prosince 2018
vzpomeneme 17 let od úmrtí
paní Mgr. Jitky
VRBOVÉ DVORSKÉ, PhD.
z Krumsína.
S láskou v srdci vzpomínají rodiče,
bratr a sestra s rodinami.

Dne 28. prosince 2018
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Františka SVOZILA
z Biskupic.
Za vzpomínku děkuje
celá rodina.

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

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci bolest
zůstává a vzpomínání.

Dnes, tj. 17. prosince 2018
vzpomínáme 1. rok, co jsme se rozloučili
s panem Stanislavem MRAČKEM.
Děkujeme všem za vzpomínku.
S láskou manželka a dcery
s rodinami.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska však smrtí
nekončí, v srdcích tě navždy budeme mít.

Dne 23. prosince 2018
uplyne 17 let od úmrtí
pana Josefa STANIKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

Dne 21. prosince 2018
uplyne 9 roků od chvíle,
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
Je těžké naučit se žít bez toho,
koho jsme milovali.

Dne 26. prosince 2018
uplyne 6 smutných roků
od úmrtí naší milované
paní Jany FRANCOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcery a syn s rodinami.
Kdo byl milován, nemůže
být nikdy zapomenut.

Dne 6. prosince 2018
jsme vzpomenuli smutné 17. výročí úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA,
který by
dne 24. prosince 2018
oslavil 60 let.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera Dáša
s rodinou a sourozenci
s rodinami.

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

Dne 21. prosince 2018
je tomu již 10 let, kdy
nám navždy odešla
paní Helena POSPÍŠILOVÁ
z Určic.
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Ten, kdo s tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.
Dne 16. prosince 2018
uplynulo 7. výročí úmrtí
našeho tatínka,
pana Rudolfa KOČIŘÍKA
Dne 15. prosince 2018
jsme vzpomenuli 10. výročí,
kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a švagr
pan Zdeněk NEZVAL.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anna, dcera Anna
s rodinou, vnučka Aneta
a syn Zdeněk.

Dne 23. prosince 2018
uplyne 5 smutných roků od úmrtí
pana Svatopluka KUKLY.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.
a 25. prosince 2018
uplyne 17 roků od úmrtí
naší maminky,
paní Marie KOČIŘÍKOVÉ
ze Srmžic.
Za tichou vzpomínku děkují
děti s rodinami.

Dne 16. prosince 2018
jsme vzpomenuli na maminku,
paní Silvu EJEMOVOU.
S láskou vzpomíná
syn Milan s rodinou.
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SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo vás miloval, vzpomíná dál.

Pohřební služba Pavel Makový

Dne 18. prosince 2018
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky,
paní Luby ŠEVEČKOVÉ
z Vřesovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi
děkuje Ing. Karel Ševeček
a Luba Frýbortová s rodinou
Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 16. prosince 2018
uplynulo 18 let od
úmrtí naší milované,
paní Věry VOZIHNOJOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte,
prosím, s námi. Děkuje a s láskou
stále vzpomíná manžel s rodinou.

Dne 13. prosince 2018
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ŠUSTRA

Dne 20. prosince 2018
uplyne 1. výročí úmrtí
pana Romana ŠUSTRA
z Krumsína.
S láskou vzpomíná přítelkyně.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Věra Handlová 1932
Vrahovice
Stanislav Kratochvíl 1946 Rozstání
Ing. Pavel Šišák 1947
Dětkovice
Marta Šimarová 1942
Prostějov
Emílie Urbánková 1958 Kralice na Hané
Jan Cetkovský 1939
Prostějov
Marta Čížková 1942
Ivaň
Vladimír Antl 1938 Kostelec na Hané
Stanislav Janků 1931
Prostějov
Antonín Vlach 1940
Prostějov
Ludmila Vítková 1934
Zdětín
Břetislav Pěnička 1950
Hrochov
Marta Pytlíčková 1953
Štětovice
Miloslav Crhonek 1949
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 18. prosince 2018
Antonín Slavík 1939 Vřesovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 19. prosince 2018
Josef Zifčák 1967 Brodek u Prostějova 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Koníček 1925 Čelechovice na Hané – Kaple 13.00 Obřadní síň
Brněnská 104
Oldřich Štafa 1931 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Krátká 1948 Smržice 14.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 20. prosince 2018
Jan Spáčil 1945 Čechovice 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milada Fritzová 1946 Brno 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 21. prosince 2018
Helena Jedličková 1926 Mostkovice 10.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 28. prosince 2018
by se dožil 80 let
pan Jaromír BRAUNER
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Jarmila s rodinou, syn Miroslav
a rodina.

Jaromír Machač 1947
Marie Valášková 1929
a dne 24. prosince 2018
vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí
paní Věry ŠUSTROVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují dcera
Alena a Věra s rodinami
a rodina Šutová

Dne 29. prosince 2018
vzpomínáme 13. výročí
nedožitých 86. narozenin
paní Jarmily ZOUBKOVÉ.
Syn Lolek s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Vlastimil Franc 1980
Prostějov
Prostějov Marie Kořínková 1939
Plumlov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Krátká 1932
Otaslavice
Miloslav Korhoň 1931
Štětovice
Gustav Fučík 1928
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 19. prosince 2018
ak. malíř Radomil Dočkal 1930 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI HLEDÁ

PRÁCI NABÍZÍ
Do našeho kolektivu přijmeme
manažera/-ku autoservisu. Praxe
v oboru automotive výhodou. Nástup
možný ihned. Platové ohodnocení
25000 - 35000. Strukturovaný životopis
zasílejte na e-mail: milan@pneufloryk.cz.

SŠ hledá práci. Znalost programu
POHODA a zkušenosti s prodejem.
Tel.:604 686 928

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro šití dámské konfekce. Jednosměnný provoz, dobré platové
pomínky. Informace na adrese J.
Olivetského 27, Prostějov, tel.:
777 793 100

20
18092021058

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Pozice
17102621270

Do provozovny v Prostějově přijmeme
na HPP hlavní účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení 25000 - 30000. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail:
info@pneufloryk.cz.

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Zavedená firma příjme řidiče, ŘP sk.
C do HPP, stabilní práce, jízdy po ČR,
pravidelná mzda. Tel. 605 248 001
Zavedená strojírenská firma v Prostějově
hledá na HPP nebo brigádu zamečníka
– svářeče. Tel.: 603 211 144

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

nabídka pracovních míst

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

Plat (Kè)

Dojič/ka
18 000-19 000 Kč
Frézaři
25 000 Kč
Operátor/ka pultu
centrální ostrahy
11 700 Kč
Mechanici / zámečníci
22 000-25 000 Kč
Nástrojaři
27 000 Kč
Pracovníci přímé
obslužné péče
15 210-22 920 Kč
Prodavač/ka
8 140 Kč
Učitel/ka s kvalifikací 2. stupně ZŠ,
aprobace AJ-NJ
28 630 Kč
Manažeři prodeje
30 000-50 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

dvousměnný
dvousměnný

základní+praktické
střední odborné

Zemědělské obchodní družstvo Ptení
DT -Výhybkárna a strojírna, Prostějov

noční provoz
dvousmenný
dvousměnný

základní+praktické
střední odborné
střední odborné

SIDA, Prostějov
MAKOVEC, Držovice
LINAPLAST, Skřípov

nepřetržitý
jednosměnný

základní+praktické
střední odborné

Domov u rybníka Víceměřice
HZ servis, Prostějovičky

jednosměnný
jednosměnný

vysokoškolské
Základní škola Klenovice na Hané
nižší střední odborné DGPack, Kralice na Hané

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.

18072610772

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji
i samém Prostějově STAGNUJE
OLOMOUCKÝ KRAJ Během uplynulého listopadu se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji nepatrně zvýšil o 0,8
% na 13 346 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se snížil o 0,6
% na 11 181 osob a podíl nezaměstnaných lidí stagnoval na hodnotě 3,0 %.
To jsou základní fakta ze statistických
údajů vývoje nezaměstnanosti ke 30.
listopadu tohoto roku.
K tomuto datu evidoval Úřad práce ČR,
Krajská pobočka v Olomouci celkem 13
346 uchazečů o zaměstnání. „Tento počet
byl o 111 vyšší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl nižší o 4 552 osob.
Z tohoto počtu bylo 12 182 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let. Bylo to o 86 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku byl jejich počet
nižší o 3 709. V průběhu měsíce bylo
nově zaevidováno 2 894 osob. Ve srovná-

ní s minulým měsícem to bylo o 157 osob
více; v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku to bylo více o 68 osob.
Z evidence během měsíce odešlo celkem
2 783 uchazečů. Bylo to o 386 osob méně
než v předchozím měsíci a o 278 osob
méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 494, což je o 356
méně než v předchozím měsíci a o 395
méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Celkem 265 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu
práce, a to je o 76 méně než v předchozím
měsíci a o 175 méně než ve stejném období minulého roku. Přesně 1 289 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ podává
podrobný výklad k aktuální statistice
nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje
byl rozdílný. V okrese Jeseník počet ne-

zaměstnaných výrazně vzrostl, v okrese
Přerov zase znatelně klesl. V ostatních
okresech, včetně Prostějova, se počet
nezaměstnaných jen velmi mírně zvýšil
nebo klesl a podíl nezaměstnaných osob
stagnoval na říjnových hodnotách. „Co
se týká přímo Prostějovska, tady bylo ke
30. listopadu evidováno na Úřadu práce
ČR 1 691 osob bez zaměstnání, z toho
940 žen. Volných pracovních míst je zde
hlášeno přesně 2 264 a podíl nezaměstnaných osob zde činí 2,2 %,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Na konci listopadu bylo v Olomouckém
kraji evidováno 665 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem
snížil o 106 osob, ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší o 167
osob. Na celkové nezaměstnanosti se
podíleli 5 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v Olomouckém kraji 4 405
uchazečů o zaměstnání, což je 33 % všech
uchazečů vedených v evidenci.
(red)
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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Také mimořádné jednapadesáté a dvaapadesáté 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
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 27. 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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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

U stadionu
Eva RATIBORSKÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Helena Horká
Janeslava ŠKRKÁNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 390 Kč na koncert.
OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
JENSIPŘIJÍT
Josef ZAVADIL, Rozstání
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
4,8,1,1
Věra HLADKÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na vybraný koncert.
SU
DO
KU

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

18121361398

KŘÍŽOVKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Skvělá zábava pro milovníky bílé zimy
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Stražisko
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč.

Výherce získává -('120Ë672
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\

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

OSMISMĚRKA

18120761378

PRIMA LYŽOVÁNÍ NAJDETE
NA PROSTĚJOVSKU DOSLOVA ....

NIOB, SVOZ, VTIP, ŽIAR, ČENICH, BAHNÍK, UBÝVÁNÍ, STON,
VEHIKL, LÁHEV, SBOR, ŠVIHÁCI, HŘEB, DEBL, PLNO, HLUŠ,
LIKR, MAST, MLÝN, KIKS, FRMOL, ALADIN, BĚHY, OHBÍ, TRÝLE,
UROSTLÝ, MNICH, LAUR, IDEA

Výherce získá 6.,3$6YKRGQRWČ.þ
SURO\åRYiQtYDUHiOX

Výherce získá '9$'È5.29e328.$=<
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

180926610xx

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili českého
zpěváka, malíře a hudebního skladatele,
který měl uplynulou sobotu v Prostějově
Vánoční koncert...

16020561568

Výherce získá 'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

Výherce získá POUKAZQDQiNXSYKRGQRWČ
.þRG67$52ä,71,&79Ë.ěËä(.

18121011387

8zP½WHG½UHNSRGVWURPHÄHN"
1H"0½PHSURY½VÔHvHQÉ
9Ì&(ÿ7ă7(1$675$1ă OBJEDNEJTE SI NAŠE PØEDPLATNÉ
MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

SPOLEČNOST

strana 30 - 31

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Jedenadvacetiletý tenista TK
Agrofert Prostějov Vít Kopřiva se
na mezinárodním turnaji mužů, kategorie futures s dotací 15 tisíc dolarů v egyptské Káhiře probojoval do
finále dvouhry a spolu s Jaroslavem
Pospíšilem vyhrál čtyřhru.
ƔƔ Včera, tj. v neděli 16. prosince,
dorazilo do prostějovského regionu Betlémské světlo. Tstalo se tak
rychlíkem R919 v 8.15 hodin, který
přijel do Nezamyslic. Na peróně už
čekala skupinka věřících z okolí, aby
Betlémské světlo přenesli do svých
farností. Tuto sobotu bude v čase
od 9:00 do 12:00 hodin rozdáván
i u vánočního stromu na náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově.
ƔƔ Starší žákyně VK Prostějov
skončily mezi moravskou elitou
Českého poháru páté, v prvním
celostátním kole budou ve druhé
osmičce.
Čtěte na www.vkprostejov.cz!
ƔƔ Primátor města Prostějova František Jura poblahopřál
strážníkovi Vítězslavu Marciánovi k pracovnímu výročí. Ten je
u Městské policie již třicet let.

Číslo 51 - 52•Ročník 22
Pondělí 17. prosince 2018
Naleznete
uvnitř
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Poslední letošní díl
oblíbeného seriálu se nesl
nejen ve sváteèním duchu...

Vápenice 19

67É9$-Ì&Ì7(/()211Ì.217$.7<=ö67É9$-Ì93/$71267,

KULTURA

YiQRþQt

promena

Olomoucká 10

SPORT

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

v

3. 12.
2018

18042710444
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PÍCHAL
SKONČIL
ƔƔ Jeden ze zakladatelů rozšířeného profilu na Facebooku to definitivně zabalil...
strana 27

SVÁTEČNÍ
PŘÍDAVEK

ƔƔ Nenašli jste ve vánoční příloze

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Nečekanou zápletku má prostějovská semifinálová skupina
Tenisové extraligy smíšených družstev 2018. Domácí TK Agrofert v prvním utkání nestačil na Přerov, ten ovšem následně prohrál s celkem RPM Oáza Říčany
a finalistu tak určí až závěrečný duel Prostějova s Říčany. Ten se v tenisové hale
hraje dnes, tj. v pondělí 17. prosince, od 10:00 hodin.
„Týmové soutěže jsou v tomto jedinečné. Už jsme se loučili s myšlenkami na postup do
finále a případnou obhajobu titulu, trošku nečekaně jsme ale dostali ještě jednu šanci.
Říčany budou v laufu, přesto věřím, že duel zvládneme,“ burcuje svůj tým kapitán TK
Agrofert Jaroslav Navrátil. Je však třeba, aby se ke stoprocentním ženám přidali svým
příspěvkem muži. V sobotu totiž padli Veselý, Pavlásek i zahraniční posila Kukuškin...
VÍCE O TENISOVÉ EXTRALIZE, ALE TAKÉ REPORTÁŽ
Z VEČERA MISTRŮ NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 36-37

to, co jste hledali? Právě pro vás jsme připravili bonusový přídavek...
strana 32

OLOMOUC
KRALUJE

ƔƔ Prostějovské volejbalistky nedokázaly ani napodruhé okrást hanáckého
rivala alespoň o jeden bodík
strana 44-45

ou Sobotní střet s Libercem je
Vánoční bruslení s Mubeíc
Dětský sm h důležitý v boji o druhé místo vs.
a vonící punč!

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

PROSTĚJOV V neděli odpoledne byla ledová plocha prostějovského „zimáku“ plná. Konal se tam už čtvrtý ročník Bruslení
s Mubeou. Tato úspěšná prostějovská firma opět zajistila nejširší veřejnosti bruslení
zdarma, bavili se jak dospělí, tak hlavně děti. A halou se šířila i vůně vánočního punče.

Michal KADLEC
„Společnost Mubea dnes nejširší veřejnosti platí pronájem ledové plochy, navíc jsme pro návštěvníky připravili
punč pro dospělé i pro děti, spoustu dalšího občerstvení
a k tomu nabízíme naše firemní reklamní předměty.Je to
už pomalu taková tradice, jedná se o čtvrtý ročník,“ prozradila Večerníku přímo na místě akce Michaela Zahnášová, personalistka společnosti Mubea.
Bruslení s Mubeou se zúčastnili i zaměstnanci této firmy,
většina ze dvou stovek návštěvníků však byla z řad veřej-

$TWUNGPÊU/WDGQWX[WåKN[\JTWDCFX÷UVQXM[NKFÊTCFQUV
O÷NKUCOQ\ąGLO÷KVKPGLOGPwÊ ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

nosti a nechyběla ani ta nejmenší drobotina. „Samozřejmě
že tuto akci bereme také jako předvánoční odreagování pro
naše zaměstnance, ale velmi mile nás těší, že přišlo i tolik
lidí z města. To je také náš záměr, kterým se chceme otevřít
nejširší veřejnosti a dát jí trošku vědět o naší firmě,“ přidala.
Ledová plocha prostějovského zimního stadionu se
hned po začátku Bruslení s Mubeou zaplňovala lidmi
nejrůznějšího věku, kteří tak rádi využili možnosti zdarma si zabruslit. „Určitě v této tradici budeme pokračovat i v příštích letech,“ posílá Zahnášová vzkaz Prostějovanům.

PROSTĚJOV Poslední duel tohoto kalendářního roku absolvují
volejbalistky VK Prostějov pouhé dva dny před Štědrým večerem.
V sobotu 22. prosince od 17:00 hodin přivítají v hale Sportcentra
DDM Duklu Liberec, půjde o bitvu 14. pokračování UNIQA extraligy žen ČR 2018/2019.
A bude mít velkou důležitost, neboť oba protivníci zápolí v popředí
tabulky o druhou a třetí příčku. Výš zatím figurují Severočešky, které v úvodním vzájemném střetnutí letošní sezóny uspěly pod Ještědem těsně 3:2 (20, 23, -18, -20, 12). Za celý dosavadní průběh základní části pak podlehly jen dvakrát, pokaždé Olomouci: poprvé
1:3 a podruhé nedávno 0:3. Všechny ostatní ligové celky porazily za
tři body, navíc v Českém poháru získaly i skalp největšího favorita
poměrem 3:1 dokonce venku, byť tým UP následně postoupil suverénním zvládnutím odvety včetně zlatého setu.
Duklu skórersky táhne slovenská univerzálka Nikola Pištěláková, která drží třetí post ve statistice nejčastěji skórujících plejerek
elitní soutěže ČR. Zdatně ji podporují smečařka + krajanka Lucia
Mikšíková i blokařka Kateřina Kohoutová, na nahrávce má trenér
Libor Gálík Simonu Kopeckou a na liberu Veroniku Dostálovou.
Ve středu před víkendovým tahákem Hanačky hrají evropský CEV
Cup v Rumunsku, odkud se vrátí ve čtvrtek ráno po celonoční jízdě
autobusem zpět. „Na únavu se však v žádném případě nebudeme
vymlouvat. Říkal jsem to už po cestování do bulharské Sofie a teď
můžu stejnou větu jedině zopakovat, i když tentokrát neletíme, ale
jedeme busem.

Dokončení najdete na straně 45
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Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

výsledkový servis

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

9.3URVWčMRY²6.832ORPRXF

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&=8%53ĝHURY

3
sn

2

Å.OXFLFHOpXWNiQt
RGPDNDOLDGYDERG\
MVRXSURQčRGPčQRX´
VWUDQD

Foto: www.lhkjestrabi.cz

1HXåLO ± .ROiĜ ýiS %DåDQW äRYLQHF +DYOtN
0LNOLã=GUiKDO±.DUSRY'LYtãHN1RX]D±6WDUê
5DþXN3ãHQLþND±/XĖiN9HQNUEHF'YRĜiþHN±
3URNHã.UHMþLĜtN+DQWiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

HOKEJ

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

&+$1&(/,*$

NROR

3URVWĨMRY-LKODYD





%UDQN\1RX]D .DUSRY 'LYtãHN ýiS ±
6NRĜHSD 3HNU$QGČO =HPDQ ýDFKRWVNê 
 3HNU  $QGČO 3HNU  5R]KRGÿt ýHFK
9UED ± /XNã 1RYiN 9\ORXÿHQt 2:4. 9\XæLWt
0:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL 1336.
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã
äRYLQHF =GUiKDO ýiS .ROiĜ %DåDQW ± .DUSRY
'LYtãHN 1RX]D ± 'YRĜiþHN 5DþXN 3ãHQLþND
± /XĖiN 9HQNUEHF 3URNHã ± 0DWêV )DMNXV
.UHMþLĜtN 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD-LKODY\/XQGVWU|P±3RKO+ROêâWHELK
6XFKiQHN âWLQGO 9iOD ± $QGČO 6NRĜHSD 3HNU
± .OtPD ýDFKRWVNê =HPDQ ± -LUiQHN +OLQND
+DYUiQHN±+DUNDEXV:HUELN+UQtþNR 7UHQpĝL
3HWU9OND)UDQWLãHN=HPDQ

3RGREUpSUYQtWĝHWLQč
UR]KRGODGUXKi
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD .ODGQR²9VHWtQ
 %UDQN\2. Plekanec (J. Strnad,
9DPSROD .UXåtN 7.DXW5HGOLFK -6WU
nad (Kubík, Vampola), 49. Zikmund (Svedlund,
0DFKDþ =LNPXQG 0DFKDþ -6WUQDG
±5RE 3HFKDQHF7HSHU 5iF 0LNXã 
3HFKDQHF -HQiþHN 'LYiFL 1716 * þHVNp
%XGčMRYLFH²6ODYLD3UDKD  
%UDQN\%UDGOH\ 31RYiNýHUPiN 0
1RYiN (QGiO .DUDEiþHN   .DUDEiþHN 5
3ĜLNU\O 0 -DQGXV   9\GDUHQê ±  )XUFK
(Kohút). 'LYiFL 5679 * 7ĝHEtÿ²/LWRPčĝLFH
 %UDQN\8. Raška (Szathmáry),
10. Raška (Nedvídek), 12. Havlát (Nedvídek),
15. Szathmáry (Raška, Kusko), 39. Kusko
(Szathmáry, Nedvídek), 50. Tadeáš Král (Paták,
6]DWKPiU\ ±.DQWQHU -tFKD (UHW -tFKD
6WUHMþHN 0.DGOHF *DVSDU-.OR] 'LYi
FL 875 * .DGDė²%HQiWN\Q-  
%UDQN\  0D 6YRERGD &KORXED .ĤV  
Chlouba (Novák), 23. Trefný (Chlouba, Novák),
âĢRYtþHN .ĤV ±2UGRã -9ODFK+DYOtQ 
 2UGRã - 9ODFK .ROPDQQ   ' âSDþHN
(Maier). 'LYiFL 250 * +DYtĝRY ² 3RUXED 
 %UDQN\34. Rehuš (Mrowiec, O.
3URFKi]ND ±9\PD]DO *XPDQ -.iĖD
*XPDQ2YþDþtN 'LYiFL 1187 *ÓVWtQ/²)Uë
GHN0tVWHNSS  %UDQN\
42. Muška (Jánský), 49. J. Havel (Roubík), 64. J.
+DYHO -iQVNê ±&KULVWRY 0LNXOtN.RIURĖ 
$GiPHN 0DUW\QHN1RYRWQê 'LYiFL 487.

NROR

6ODYLD3UDKD3URVWĨMRY 


%UDQN\  %H]~FK 'UWLQD 'ROHåDO   %URå
'UWLQD   9HVHOê %H]~FK 1RYiN   9OþHN
.YHUND'UWLQD ±3ãHQLþND =GUiKDO 1RX
]D 'LYtãHN .DUSRY   'YRĜiþHN 5R]KRGÿt
âLQGHO 9UED ± %HQHã âWRID 9\ORXÿHQt 4:3.
9\XæLWt 3:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL481.
6HVWDYD 6ODYLH +RQ]tN ± 'XGD 1RYiN 'U
WLQD6DĖD%DUiN+HMGD6WHLQRFKHU±.UHMþtN
.XELFD 2QGUiþHN ± 'ROHåDO 9HVHOê %H]~FK
±%URå.YHUND9OþHN±âPHUKD.RK~W)XUFK
7UHQpĝL0LORãětKDD-DQ6UGtQNR
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± +DYOtN 0LNOLã
äRYLQHF =GUiKDO ýiS .ROiĜ %DåDQW ± .DUSRY
'LYtãHN1RX]D±6WDUê3URNHã5DþXN±/XĖiN
9HQNUEHF'YRĜiþHN±0DWêV3ãHQLþND.UHMþLĜtN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

5R]KRGOQiä]E\WHÿQë
IDXOY]iYčUX
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD9VHWtQ²+DYtĝRY 
 %UDQN\5RE 3HFKDQHF6ORYiþHN 
5RE -RQiN .RSWD -HQiþHN)UROR ±
5HKXã 23URFKi]ND&KURERþHN 59HVHOê
*ĜHã 'LYiFL %HQiWN\Q-².ODGQR
    %UDQN\ 41. Ordoš (Kolmann, J.
9ODFK   1DMPDQ ' âSDþHN 3UĤåHN   -
9ODFK 0=DFKDU6FKZDU] ±.XEtN'LYiFL
* -LKODYD².DGDėRGORæHQRKRVWpQHSĜLMHOL]GĤYR
du kalamity * 3RUXED²ÓVWtQ/  
%UDQN\22. Pastor (Dufek), 30. Dufek (Jankovský,
ýHUQê 2YþDþtN *XPDQ2OOHQGHU 'XIHN
3\WOtN3DVWRU *XPDQ 7RPDQ-.iĖD ±
D. Merta (Chrpa, Muška). 'LYiFL 175 * 3ĝHURY²
þHVNp %XGčMRYLFH      %UDQN\
0RXþND 0LODQ3URFKi]ND.OLPHã 6LNRUD
3ãXUQê7RPL ±*LOEHUW .XWOiN 'LYiFL 1740.

NROR

3URVWĨMRY3íHURY VQ

 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX
'DOät YëVOHGN\  NROD .ODGQR ² -LKODYD 
 %UDQN\9LOGXPHW] .HKDU+DM
Qê 9DPSROD 3OHNDQHF-6WUQDG ±âWHELK

%UDQN\  0LNOLã +DQWiN   'LYtãHN 5DþXN  UR]KRGXMtFt
QiMH]G6WDUê±*RLã +HMFPDQ7RPL )HUHQF +HMFPDQ
Goiš).
5R]KRGÿt %DUHN 3LOQê ± %RViN 0DãWDOtĜ 9\ORXÿHQt 2:3.
9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL 2835.

6HVWDYD3URVWčMRYD

-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ

.OtPD-+ROê .OtPD ýDFKRWVNê $QGČO
6NRĜHSD   - +ROê ýDFKRWVNê âWHELK  
Pekr. 'LYiFL 3150 * ÓVWtQDG/DEHP²9VHWtQ
SS  %UDQN\13. Chrpa (M.
=GYRĜiþHN5RXEtN +HV 'DYtGHN 3.RX
VDO '0HUWD ±5RE -RQiN 5iF.RS
WD .XFKDUF]\N-RQiN 5RE 6ORYiþHN 'LYi
FL 603 * .DGDė²6ODYLD3UDKD  
%UDQN\ 45. Šefl, 47. Ma. Svoboda (Seemann,
0DUãRXQ ±-1RYiN -9HVHOê /.UHMþtN -
1RYiN02QGUiþHN 02QGUiþHN 6DĖD/
.UHMþtN %URå .YHUND %URå .YHUND 
%H]~FK -9HVHOê %URå .YHUND 'LYiFL 176
* /LWRPčĝLFH²)UëGHN0tVWHN  
%UDQN\.RUNLDNRVNL±&KULVWRY 0LNXOtN 
0RWORFK )ORN+XViN +XViN 1RYRWQê 
'LYiFL1025 * +DYtĝRY²%HQiWN\QDG-L]HURX
  %UDQN\)6HPDQ 23UR
FKi]ND5HKXã 23URFKi]ND )6HPDQ5H
KXã 23URFKi]ND )6HPDQ5HKXã 5
9HVHOê /%HGQiĜ0DUXQD )6HPDQ 5HKXã
23URFKi]ND 59HVHOê 0DUXQD ±3VRWD
+DYOtQ1DMPDQ 3UĤåHN3UĤåHN -9ODFK
'âSDþHN 'LYiFL 831 * 7ĝHEtÿ²3RUXED
 %UDQN\6. Nedvídek (L. Vágner),
9O%URå 1HGYtGHN 9RGQê 5DãND 
Kusko (Szathmáry, Vodný), 50. Raška (Kusko,
6]DWKPiU\ ±3\WOtN 'XIHN 3DVWRU 3\WOtN
7RPDQ 3\WOtN 3DVWRU,OOpã ,OOpã âQDMQDU
Toman). 'LYiFL 837.

7$%8/.$32.2/(

1. Jihlava
2. Kladno
 ý%XGČMRYLFH
 3URVWčMRY
5. Vsetín
 +DYtĜRY
 3ĜHURY
 /LWRPČĜLFH
 7ĜHEtþ
10. Slavia Praha
11. Poruba
)UêGHN0tVWHN
13. Benátky
.DGDĖ
15. Ústí nad Labem

32 203
33 174

 
32 155




32 140
33 13 3
 
33 7 2
 
33 6 1

2 7 115:69 68
3 9 108:77 62
  
  
2 10 116:94 57
  
  
  
  
6 12 95:106 48
1 16 108:111 46
  
5 19 81:123 30
 
5 21 85:119 25

.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOtSURVLQFH
9VHWtQ±7ĜHEtþ%HQiWN\Q-±ÒVWtQ/-LKODYD±
+DYtĜRYþHVNp%XGčMRYLFH²-HVWĝiEL3URVWčMRY
 3RUXED±/LWRPČĜLFH  6ODYLD3UDKD
±.ODGQR  3ĜHURY±.DGDĖ  
NRORVWĝHGDSURVLQFH
7ĜHEtþ ± %HQiWN\ QDG -L]HURX   .DGDĖ
±ýHVNp%XGČMRYLFH.ODGQR±3ĜHURY+DYtĜRY±
6ODYLD3UDKD/LWRPČĜLFH±9VHWtQ)UêGHN0tVWHN
±3RUXEDÒVWtQ/-LKODYD  
NRORVRERWDSURVLQFH
6ODYLD 3UDKD ± ÒVWt Q/   %HQiWN\ Q- ±
/LWRPČĜLFH 3ĜHURY ± +DYtĜRY ýHVNp %XGČMRYLFH
± .ODGQR -HVWĝiEL 3URVWčMRY ² .DGDė, Vsetín
±)UêGHN0tVWHN  -LKODYD±7ĜHEtþ  
NRORÿWYUWHNSURVLQFH
7ĜHEtþ±6ODYLD3UDKDÒVWtQDG/DEHP±3ĜHURY
/LWRPČĜLFH ± -LKODYD )UêGHN0tVWHN ± %HQiWN\
QDG-L]HURX3RUXED±9VHWtQ.ODGQR²-HVWĝiEL
3URVWčMRY+DYtĜRY±ýHVNp%XGČMRYLFH
NRORVRERWDSURVLQFH
6ODYLD 3UDKD ± /LWRPČĜLFH   %HQiWN\ Q-
±3RUXED3ĜHURY±7ĜHEtþýHVNp%XGČMRYLFH±
Ústí nad Labem, -HVWĝiEL3URVWčMRY²+DYtĝRY,
.DGDĖ±.ODGQR-LKODYD±)UêGHN0tVWHN  

1


VHW
VHW

KORFBAL

DOROST
èGTPÊ8NEK4QåPQXR4CFJQwV÷Ot2TQUV÷LQX

Branky Prostějova: Wind (Zatloukal), S. Fiala
(Tomiga, Domanič), S. Fiala (Buršík, Tomiga).
Sestava Prostějova: Špunar – Soldán, Holub,
Domanič, Tomiga, Polcr, Beneš – Sovjak, Kudláček, Tábor, S. Fiala, Buršík, Hofman, Wind, Zatloukal, Kašpar. Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Opava 24, 2. Třinec B 22,
3. Prostějov 22, 4. Orlová 21, 5. Hodonín 14, 6.
Valašské Meziříčí 13, 7. Břeclav 11, 8. Karviná 9, 9.
Nový Jičín 9, 10. Černí Vlci Rožnov p/R 5.
67$5h©l&,
Nový Jičín – Prostějov 5:8 (3:2, 0:3, 2:3)
Branky Prostějova: A. Koutný, Hozman (Tománek, Veselý), Kubík (Tománek), Tománek,
Šandera (Veselý), V. Koutný (Němec), Kubík,
Miškovský.
Sestava Prostějova: Biskup (30. Kroupa) – Veselý,
Šilhánek, Mojžíšek, Němec, Šandera – Tománek,
Miškovský, Kubík, A. Koutný, V. Koutný, Hozman,
Ševčík. Trenér: Michal Janeček.
Průběžné pořadí: 1. Šumperk 25, 2. Uničov 21,
3. Opava 21, 4. Prostějov 19, 5. Olomouc 12, 6.
Černí Vlci Rožnov p/R 12, 7. Přerov 10, 8. Nový
Jičín 9, 9. Krnov 3.
M/$'h©l&,
Nový Jičín – Prostějov 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Branky Prostějova: Pekr (Rais), Končický
(Špičák), Pekr (M. Voráč).
Sestava Prostějova: Štourač, Mouka – M. Voráč, Š.
Palánek, Špičák, Končický, Hozman, Matějka, J. Mudrla, Pekr, D. Fiala, Hejcman, Vitásek, Pítr, J. Kumstát, T.
Palánek, Florýková. Trenér: Filip Smejkal.
Průběžné pořadí: 1. Opava 28, 2. Uničov 21, 3. Přerov
21, 4. Prostějov 20, 5. Šumperk 17, 6. Černí Vlci Rožnov p/R 12, 7. Olomouc 9, 8. Nový Jičín 6, 9. Krnov 0.
Průběžná pořadí jsou aktuální k neděli 16. 12.
18:30 – pozn. red.
(kom)

9(7(51,

1. TØÍDA PROSTÌJOVSKO
VWTPCLJCNC-QUVGNGEPC*CPÆ 4GNCZt1TGUXQ2NWONQX(%#HVGTRCTV[t#TKUVQP
$QVCHQICt4GNCZ2NWONQXt#TKUVQP$QVCHQICt(%#HVGTRCTV[#VNGVKEQ
5OTåKEGd#qt1TGUXQ2NWONQX1VKPQXGUt#VNGVKEQ5OTåKEGd$q#%<CXCFKNMCt
/GEJGEJGNGP#VNGVKEQ5OTåKEGd#qt1VKPQXGU#VNGVKEQ5OTåKEGd$qt(%1TCPIG
#%<CXCFKNMCt1VKPQXGU/GEJGEJGNGPt#VNGVKEQ5OTåKEGd#q#%<CXCFKNMC
t(%1TCPIG#VNGVKEQ5OTåKEGd$qt/GEJGEJGNGP
SUÕEÈzQ½WDEXONDSRWXUQDML
5-#TKUVQP2TQUV÷LQX
    
#%<CXCFKNMC
    
(%4GNCZ2TQUV÷LQX
    
/GEJGEJGNGP2TQUV÷LQX
    
äG5VCX0G\CO[UNKEG
    
$QVCHQIC2TQUV÷LQX
    
(%1TCPIG
    
(%#HVGTRCTV[
    
/-$TQFGMW2X
    
#VNGVKEQ5OTåKEGd#q
    
#VNGVKEQ5OTåKEGd$q
    
1VKPQXGU
    
1TGUXQ2NWONQX
    
#%4QOC
    
















VWUDQD

5R]KRGÿt3D]RXUHND0DĖiNRYi'LYiFL 70.
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD9\URXEDO*DOtþHN
 âWHIiN  âQDMGU  +DYORYi  . /RUHQFRYi
.ĜtåNRYi1/RUHQFRYi±7LFKê0DUHN
Zelinková, Štefáková. 7UHQpU'DYLG.RQHþQê
1HMYtFHNRäĥ=QRMPD1JX\HQDäiN)LOLSRYV
zká a Mostbeková 4.

.2/2.223(5$7,9$1%/

%.2ORPRXFNR%.$UPH['čÿtQ

88

67



Ä3DQXMHVSRNRMHQRVW

5R]KRGÿt 0DWČMHN
1HMH]FKOHE.DUD¿iW
'LYiFL497.

]Y\XåLWtGRPiFtKRSURVWĜHGt³


WUHQpUHUJpþND'DYLG.21(ý1é



UHSRUWiåMVPHSĜLQHVOL
YPLQXOpPY\GiQt

%7URMN\7:6.7+'RVNRN\43:45.
$VLVWHQFH22:13.)DXO\22:20.
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH3DO\]D/XNiã0RþQLN-DQ3HONR-XUH
'XQDQV7KRPDV0LNXOLþ-RVLS6HKQDO0DUHN1RUZD0LFKDO
9iĖD)UDQWLãHN*RJD$GDP6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

NROR

Ġ%XGĨMRYLFH3URVWĨMRY
 

5R]KRGÿt0LQDUþtNDâXKDM'LYiFL 50.
1HMYtFNRäĥþHVNëFK%XGčMRYLF3HãiN.UHMþt
5, Klacková 4, Tsybyktarov 3.
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD9\URXEDO*DOtþHN
âQDMGU7LFKê+DYORYi.ĜtåNRYi./RU
HQFRYi1/RUHQFRYi±âWHIiN0DUHN=HOLQNR
vá, Štefáková.
7UHQpU'DYLG.RQHþQê
NROR

%UQR3URVWĨMRY

1. Brno
ý%XGČMRYLFH
3URVWČMRY
=QRMPR

7$%8/.$
5




1




0




129:104




11




VOLEJBAL
NROR

ÄÄ9êVOHGHN MH SUR KRVW\ Då SĜtOLã NUXWê SURWRåH
WĜLFHWPLQXWVHKUiOY\URYQDQê]iSDV³





5R]KRGÿt9RGDD)LOLS'LYiFL 50.
1HMYtFNRäĥ%UQD Skála 5, Bušík 4, E. Jonáková
a Drábková 3.
6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD*DOtþHNâWHIiN9\
URXEDOâQDMGU+DYORYi.ĜtåNRYi./RUHQFRYi
1/RUHQFRYi±0DUHN7LFKê7UHQpU'DYLG.RQHþQê

UNIQA EXTRALIGA

3URVWĨMRY²ðHOP\%UQR

 
5R]KRGÿt6OH]iND6SiþLOþDV 1:34 minut.
'LYiNĥ 350.
6HVWDYD 3URVWčMRYD Nová 13, Bezhandolska 6, Horká 23, Toufarová 9, Kozmík 9,
=DWORXNDORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDO\.R
MGRYiâPtGRYi:HLGHQWKDOHURYi5XWDURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN
6HVWDYD %UQD 1RYiNRYi  -DQHþNRYi 
.RþYDURYi  0DWXV]NRYi  %HUiQNRYi
 .XåHORYi  OLEHUR &KOXPVNi 6WĜtGDO\ 3
3RVStãLORYi$3RVStãLORYi
7UHQpĝL0DUWLQ*HUåDD-iQ1DPHãDQVNê



VWTPCL0÷OéKEGPCF*CPQW#%<CXCFKNMCt*CP¾ DTCPM[2KPMCXCt5VTQJCN1PFT¾éGMZ
-TWRKéMC -QDTC-QDGąKEGt/QTCXUM¾/QFGN¾TPC <CRNGVCNt$TQUU2QURÊwKN, #%iVKMC2TQUV÷LQX
t#E<CXCFKNMC &QUGF÷Nt2KPMCXCiċCUVPÚ-WéGTC65MCNKEMÚ *CP¾t$GZKO2CNGVVGP
5VTQWJCNtĄGJQąGM)TÆ\C$ÊNÚ*QFWN¾M /QTCXUM¾/QFGN¾TPCt(%4GNCZ2TQUV÷LQX $TQUU6GUC
ąÊMt5R¾éKN-KwMC2-KwMC,8QT¾é #%iVKMC2TQUV÷LQXt-QDTC-QDGąKEG -QXCąÊM/t$WTGw
(KCNMC2Z5OGLMCN (%4GNCZ2TQUV÷LQXt$GZKO2CNGVVGP 5R¾éKN$¾TVC-KwMC2-GNWEt)TÆ\C
$ÊNÚ /QTCXUM¾/QFGN¾TPCt#%iVKMC2TQUV÷LQX $TQUU5RKNNGT6GUCąÊM-XCRKN1NwCPUMÚ 
$GZKO2CNGVVGPt-QDTC-QDGąKEG *QFWN¾M$ÊNÚ<CéCN

Kubínová 2, Košická 1, Trnková 16,
Orvošová 14, Kossányiová 9, Strušková
 OLEHUR .RYiĜRYi 6WĜtGDO\ 6RNRORYi 
Michalíková 9, Napolitano 1, Dudová.
7UHQpĝL-LĜt7HSOêD0LURVODY-HKOiĜ



3R KUR]Qč YODæQpP ]DÿiWNX
MVPHVH]YHGOL Lubomír PETRÁŠ

PROSTĚJOVSKA

6HVWDYD2ORPRXFH

Ä5HODWLYQČGREUêYêNRQMVPHRGYHGOLDåYHGUXKp
SRORYLQČXWNiQt³
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD

(;75$/,*$'263Č/ê&+þ5

3URVWĨMRY=QRMPR 31:21

JUNIORKA
(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX 
Branky Prostějova: Kuba, Fojt (Pokorný, Černý),
Šafránek, Šabršula (Šafránek), Černý (Poledna),
Kuba (Šafránek), Fojt (Poledna), Kuba (Vlček,
Šafránek), Černý (Mikeš).
Sestava Prostějova: Přecechtěl – Hladiš, Zeman,
Černý, Vlček, Šabršula, Pokorný – Mikeš, O. Tichý,
Šafránek, Kuba, Poledna, Mrázek, Fojt. Trenér:
Jaroslav Beck.
Průběžné pořadí: 1. Uherský Brod 22, 2. Technika Brno 18, 3. Prostějov 17, 4. Boskovice 14, 5.
Černí Vlci Rožnov p/R 13, 6. Orlová 9, 7. Frýdek-Místek 8, 8. Nový Jičín 8, 9. Karviná 5.

25:11
23:25

Foto: Marek Sonnevend
6HVWDYD3URVWčMRYD
Zatloukalová 1, Nová 10, Bezhandolska 17, Horká 20, Toufarová 2, Rutarová
 OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĜtGDO\ .RMGRYi 
:HLGHQWKDOHURYi .R]PtN  'YRĜiþNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã0LþHN

NROR

,CMQRTXPÊUG\VÚOč5-2TQUV÷LQXRąGF
UVCXKNC LWPKQTMC 8 R¾VGM X[NQWRKNC (TÚFGM
/ÊUVGM MFG RQ RąGUVąGNEG VTKWOHQXCNC 
&QOKPKM -WDC \CRUCN JCVVTKEM &QTQUV X PG
F÷NKWUR÷NX4QåPQX÷RQF4CFJQwV÷OQUXÆ
XÚJąGTQ\JQFNXGVąGVÊVąGVKP÷5VCTwÊå¾EK
XGUVGLPÚFGP\FQNCNK0QXÚ,KéÊPPCLGJQRčF÷
ONCFwÊå¾EKUñ¾DNÊM[RCFNKV÷UP÷

VHW
VHW

5R]KRGÿt Kostka a Horký. þDV 1:40 hodiny.
'LYiNĥ 680.

6HVWDYD3ĝHURYD
.ORXþHN ± 1RYRWQê )HUHQF ýHUQê 0DOLQD
3DOD =ERĜLO 0OþiN ± 6LNRUD 6êNRUD 'ROHåDO
±+HMFPDQ3RSHOND7RPL±3URFKi]ND*RLã
0RXþND±3ãXUQê.UDWRFKYtOâODKDĜ
7UHQpĝL.DPLO3ĜHFHFKWČOD3HWU'RþNDO



3

21:25
15:25

KODYQtWUHQpU3URVWČMRYD


675$1$
'DOätYëVOHGN\NROD 2ORPRXF/LEHUHF 
 1HMYtFHERGĥ Michalíková 14, Strušková 11,
âHQNRYi1DSROLWDQR3LãWČOiNRYi.RKRXWRYi
9, Šotkovská 5 * 2O\PS3UDKD.3%UQR 
 1HMYtFHERGĥâLPiĖRYi6WDĖNRYi
.RPiUNRYi)ULFDQRYi6NLERYi9\NOLFNi
*)UëGHN0tVWHN3ĝHURY  1HM
YtFHERGĥ Pavelková 19, Šnellyová 18, Borovcová
0ČUNRYiD6YRERGRYiSR3HUVRQRYi 
2VWUDYDãWHUQEHUN  1HMYtFHERGĥ
1HþDVRYiD=HPDQRYiSR=HGQtNRYi'HGtNR
vá 8, Oborná 7, Schandlová 6.

3URVWĨMRY2ORPRXF 1:3


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOät YëVOHGN\  NROD ãWHUQEHUN  2O\PS
3UDKD  1HMYtFHERGĥOborná, Dedíková a Kotlabová po 5 - Kalhousová a
âLPiĖRYiSRýHUQi 3ĝHURY9.%UQR
  1HMYtFHERGĥ0ČUNRYi
Vander Meerová 16, Svobodová 14 - Matuszková
-DQHþNRYi

1(Ó3/1É7$%8/.$SR.2/(
1. Olomouc
14 14 0 42:8 41
2. Liberec
14 12 2 37:14 35
 3URVWčMRY     
4. Olymp Praha 14 7 7 28:26 21
 3ĜHURY
    
6. VK Brno
14 6 8 26:26 19
7. KP Brno
13 5 8 21:26 16
 )UêGHN0tVWHN    
9. Ostrava
14 2 12 14:36 8
10. Šternberk
14 2 12 9:39 6
.$03ĜÌã7Č
MQNQtUQDQVCRTQUKPEGJQFKP
2TQUV÷LQXt.KDGTGE1NQOQWEt2ąGTQX8Q
NGLDCN$TPQt-2$TPQ(TÚFGM/ÊUVGMtiVGTP
DGTM1N[OR2TCJCt1UVTCXC

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

BASKETBAL
.223(5$7,9$1%/
Yp  1HMYtFHERGĥ
9XNRVDYOMHYLþ$SSOHE\26HKQDO
2VWUDYD²2ORPRXFNR
Mareš 14 - Sedmák 18, Lošonský 17, Canda
 
16, Rikalo 13 * 2SDYD1\PEXUN SĜH
5R]KRGÿt 0DWČMHN .DSDĖD .DUD¿iW 'L dehráno 6.12.)
YiFL 750. E  E 12:8. 7+ NROR
 'RVNRN\ 33:34. $VLVWHQFH
20:22. )DXO\ 20:22. 6HVWDYD D ERG\ 2OR 2ORPRXFNR  'ĨġtQ
PRXFND Palyza Lukáš 24, Norwa Michal 14,

'RXJODV -DYRQWH  0LNXOLF -RVLS  9iĖD 
YtFHYKODYQtPNXSyQX
)UDQWLãHN3HONR-XUH'XQDQV7KRPDV 'DOät YëVOHGN\  NROD .ROtQ  2VWUDYD
6HKQDO0DUHN*RJD$GDP0RþQLN-DQ      1HMYtFH ERGĥ
'HGHN-LĜt6\FKUD/XNiã
$ 7KRPSVRQ  3XULIR\  :DOWRQ  âD
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN IDUþtN   %RJJV  =DKDULMHYLF  $OOH\Q

NROR

3URQiVWRE\OR
KRGQčGĥOHæLWpXWNiQt


3UHGUDJ%(1$ý(.NRXþ%.2ORPRXFNR




UHSRUWiÿMVPHSíLQHVOL
YPLQXOpPY\GiQt

'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/86.3UD
KD  1HMYtFHERGĥ
Wallace 15, P. Houška 14, Šotnar a Šmíd po
13, Pecka 10 - Mareš 22, O. Sehnal 15, VuNRVDYOMHYLþ %UQR6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ Geiger 21, Roby
1HK\EDD)DUVNêSR0DUNR6OH]iN
14, J. Jelínek 13, O'Brien 12, Puršl 10 * +UD
GHF.UiORYp'čÿtQ 
 1HMYtFHERGĥSedmák 17, Rikalo 17,
/RãRQVNê  $XWUH\  âLãND  *UXQW 
* 3DUGXELFH  1\PEXUN   
  1HMYtFH ERGĥ -DFNVRQ  %HQMDPLQ
:LOOLDPV%RKDþtN:ULJKW%HQGD
10 * .ROtQ2SDYD  
1HMYtFHERGĥ7KRPVRQâDIDĜtN:DOWRQ
*QLDGHN.OHþNDâYDQGUOtN

NROR

%UQR²2ORPRXFNR

 

5R]KRGÿt 9RQGUiþHN .XþtUHN =DWORXNDO
'LYiFL 205. E  E 7:11. 7+
 'RVNRN\ 32:37. $VLVWHQFH 18:24.
)DXO\ 20:21.
6HVWDYD D ERG\ 2ORPRXFND Palyza Lukáš
22, Pelko Jure 14, Dunans Thomas 13, Douglas
-DYRQWH0RþQLN-DQ0LNXOLþ-RVLS1RUZD
0LFKDO  6HKQDO 0DUHN  9iĖD )UDQWLãHN 
*RJD$GDP'HGHN-LĜt6\FKUD/XNiã
7UHQpU3UHGUDJ%HQDþHN

3URQiVWRE\OR
KRGQčGĥOHæLWpXWNiQt


3UHGUDJ%(1$ý(.NRXþ%.2ORPRXFNR



675$1$

'DOät YëVOHGN\  NROD .ROtQ  2VWUDYD
  1HMYtFHERGĥ
$7KRPSVRQ3XULIR\:DOWRQâD
IDUþtN   %RJJV  =DKDULMHYLF  $OOH\Q
14 * 'čÿtQ  6YLWDY\   
 1HMYtFHERGĥCarlson 17, Pomikálek
$XWUH\)HãWU6OH]iN.RYiĜD
O’Brien po 13, Marko 12, Puršl 10 * 3DUGX
ELFHÓVWtQDG/DEHP 
 1HMYtFHERGĥ%HQMDPLQ.RKRXWD
âYUGOtNSR-DFNVRQ6YHMFDU3HFND
a Wallace po 10 * 86.3UDKD+UDGHF.UiOR

14 * 'čÿtQ  6YLWDY\   
 1HMYtFHERGĥCarlson 17, Pomikálek
$XWUH\  )HãWU   6OH]iN  .RYiĜ D
O’Brien po 13, Marko 12, Puršl 10 * 3DUGX
ELFH  ÓVWt QDG /DEHP   
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10 TJ D.Cerekev
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11 SKKP Brno B
11 2 0 9 280 : 367
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BEZ CENZURY
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Jeho rozhodnutí přesně ilustrovalo „předvolební“ náladu na internetu i ve společnosti
PROSTĚJOV Tohle hodně lidí překvapilo! Už bez jednoho ze svých zakladatelů pokračuje facebooková skupina Prostějov Bez Cenzury, která se v průběhu uplynulých let stala jedním z fenoménů sdružujících lidi z Prostějova
a okolí.„Po krátké, ale zralé úvaze jsem se rozhodl pro něco, co by někdo jiný
neudělal. Opouštím své vypiplané tříleté dítě. Nějak jsem došel k závěru, že
už se sem nehodím. Facebook je dnes plný nenávisti,“ vyjádřil se ještě před
komunálními volbami David Píchal.

Martin ZAORAL
Prostějov Bez Cenzury založil v srpnu 2015
Jonáš Proser. Ten k sobě nedlouho poté coby
druhého správce přizval Davida Píchala. Zejména díky jejich aktivitě se ze zmiňované
facebookové skupiny během následujících tří
let stal skutečný fenomén sdružující na internetu velké množství lidí z Prostějova a okolí.
Letos v létě skupina překonala hranici dvaceti
tisíc členů, v polovině listopadu se jejich počet
zastavil na čísle 21 200.
Navzdory těmto nepochybným úspěchům
se David Píchal rozhodl skupinu dobrovolně
opustit. Stalo se tak v neděli 23. září, tedy několik dní před komunálními volbami. Ty se ve
velkém projevovaly i na Facebooku, a to často

ve formě neustávajících vzájemných útoků
jednotlivých kandidátů a jejich příznivců.
„Pro někoho může být vybudování a řízení
takové skupiny významná věc v životě a nikdy
by se jí nevzdal. Pro mě to není nic, co bych
nemohl hned a natrvalo opustit. A to i přes ty
tisíce hodin, které jsem tu strávil. Facebook
byl primárně stvořen pro zábavu a pro tu ho
mám. Místo toho je dnes už jen plný nenávisti, která se neustále zvyšuje geometrickou
řadou,“ vysvětlil svůj krok David Píchal, kterého znechutily zejména lži a účelové manipulace často související s politickými ambicemi
jednotlivých kandidátů. „Při založení to tady
bylo domácké, veselé a bezprostřední. Ale vývoj nelze zastavit a s narůstajícím počtem členů a tím i určitým počtem hlupáků jde zřejmě

o něco přirozeného,“ hledal vysvětlení
Píchal, který na závěr všem popřál, aby
si zachovali zdravý úsudek, nenechali se
nakazit agresivitou a nenávistí, přitom
však byli schopni „někdy odporovat
místnímu klubu Ku-klux-klanu“.
Rozhodnutí někdejšího „otce“ zakladatele se u mnoha členů skupiny setkalo
s pochopením. „Každý si svobodu vykládá jinak a zde je bohužel vidět, jak
to pojme český člověk. Užívejte si svobody!“ vzkázala mu například Zuzana
Sychrová.
David Píchal i po svém odchodu ze
skupiny Prostějov Bez Cenzury zůstal na Facebooku velmi aktivní. Sám
spravuje stránky JEBAL FCB, na nichž
s neobyčejností bezprostředností a vtipem referuje o svých dobrodružných
cestách po Evropě i Asii.
Více se dočtěte v obsáhlém exkluzivním rozhovoru, který vám Večerník přinese hned ve dvou dílech,
a to v silvestrovském a prvním novoročním čísle.

zjistili jsme

&CXKF2ÊEJCNUKPCUXQLKJTWòPGEJCNX[VGVQXCVNCVKPUMÆOQVVQdäKXQVLGDQLq

Foto: Facebook

Dárky ze Stromu splněných DƵďĞĂǀǇŬŽƵǌůŝůĂƷƐŵĢǀǇ

přání míří k adresátům!
PROSTĚJOV Dárky, které si přály senioři a děti, už mají
namířeno ke svým adresátům. V rámci projektu Strom splněných přání se jich letos v sídle Okrašlovacího spolku sešlo
přes dvě stě.
„Všechny už jsou roztříděny a v těchto dnech je budeme rozvážet
na místa určení. Ještě jednou chci mnohokrát poděkovat všem,
kdo se do akce zapojili,“ uvedla předsedkyně spolku a náměstkyě
primátora města Prostějova Milada Sokolová.
Jde o dárky pro seniory z Domova Daliborka Prostějov, Domov
pro seniory Jesenec, ADP - SANCO - Dům domácí péče, Domov
seniorů Prostějov, Centrum sociálních služeb Prostějov i Léčebnu dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov.
Na dárky se těší děti z Azylového centra Prostějov, na pět desítek
jich poputuje do SOS kompas Prostějov. Ty poslední, pro děti z DD
Plumlov, budou předány v pátek na vánočním setkání Okrašlovacího spolu a jeho příznivců a spolupracovníků.
(red)

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu 15. prosince se v sokolovně na
Skálově náměstí konala charitativní akce s názvem DĚTI TANČÍ
DĚTEM. Dražily se poháry, tedy trofeje, které vyhrála taneční škola Pirouette. Pro děti do Dětské léčebny v Boskovicích
se nakonec podařilo vydražit 96 107 korun! U toho prostě
Večerník nemohl chybět.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ
„Již od roku 2015 tak pomáháme
dětem, jež neměly tolik štěstí, jako ty
naše v taneční škole, a trpí nějakým
postižením. Peníze na dobrou věc
získáváme z více zdrojů. Jednak formou dobrovolného vstupného na
akci, dále prodejem našeho autorského tanečního kalendáře, kdy na
charitu jde díky soukromým spon-

(QVQ1MTCwNQXCEÊURQNGMO÷UVC2TQUV÷LQXC

ŶĂĚĢƚƐŬǉĐŚƚǀĄƎşĐŚ
PROSTĚJOV Je 5. prosince těsně po poledni a před prostějovskou firmou Mubea je
velmi rušno. Zaměstnanci personálního oddělení tam nakládají bohatou sbírku hraček
a připravují ji k převozu do dětského domova v Prostějově.
„Dětem bez rodičů takto každý rok připravujeme
mikulášskou nadílku. U nás ve firmě je to již několikaletá tradice. Zaměstnanci začátkem září začnou
nosit hračky, které doma protřídí se svými ratolestmi, a za dva měsíce se u nás nashromáždí sbírka,
která je rok od roku bohatší,“ popisuje dobročinnou akci personalistka Michaela Zahnášová.
Ihned po příjezdu se rozzáří oči všech nachystaných dětí, které netrpělivě čekají ve velké společenské místnosti prostějovského dětského domova. Z početných pytlů plných hraček si každý
z nich vybaluje to, co je mu nejmilejší, nachází
tak svou novu oblíbenou hračku. Děti nadšeně
křičí: „Děkujeme firmě Mubea,“ a jejich tváře
jsou zalité radostnými úsměvy.

(QVQCTEJÊX/WDGC

Takto díky prostějovské strojírenské firmě probíhalo jedno radostné odpoledne v dětském
domově, kde jinak děti tráví vánoční čas bez rodinného zázemí. „Firma se snaží nejen v tomto
ročním období myslet na druhé a pomáhat tam,
kde je to potřebné. Letos jsme se stali Zaměstnavatelem regionu, jsme největší zaměstnavatel
na Prostějovsku a tak určitě i tímto směrem míří
naše propagační akce,“ uzavírá personalistka firmy Mubea.
(red)

FOTOGALERIE
klikni na
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zorům sto procent ceny z každého
prodaného kalendáře, a v neposled
ní řadě dražbou získaných pohárů
TKVWDWFQWRQO¾JCV
2GPÊ\GX[DTCPÆPCEJC (QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
z uplynulé taneční sezóny,“ prozradila Večerníku jedna ze zakladatelek
taneční školy Tereza Vránová.
nejlepšími tanečnicemi všech věLetos byla cílem celé charitativní
kových kategorií sóla, dua, malé
akce Dětská léčebna pohybových
i velké formace. Pochlubit se mohou
poruch v Boskovicích a peníze tak
i účastí v televizní talentové soutěži
budou pomáhat mnoha potřebným
Česko-Slovensko má talent. Velká
dětem. Stanoveným cílem bylo zastage, televizní kamery a čtyři páry
koupit pro centrum křeslo do sprchy
očí přísných porotců, to vše holky
a lehátko s podvozkem, které v lézvládly na jedničku a dostaly čtyřičebně dost chybí a usnadní tak kou- ,GFPC\VCPGéPÊEJUMWRKPMVGT¾X[JT¾NCRTXPÊOÊUVQXG9QTNF&CPEG%JCORKQPUJKR
krát ANO.
(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾
pání postižených imobilních dětí.
O dalším počínání TŠ PIROUETTaneční škola PIROUETTE fun- podpory statutárního města Prostě- Například listopadovou účast na ce Championship, kde její lektor- TE vás budeme informovat v příšgující již od roku 2008 za finanční jova, má za sebou mnoho úspěchů. světovém šampionátu World Dan- ka Iva Kuptíková připravila s těmi tím čísle.

kultura v prostějově a okolí

9É12Ġ1Ì.21&(57ð325&/$
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Vladimíra Ambrose z Prostějova
a společně završili koncert souborem
nejznámějších českých koled. „Byl to
příjemně strávený kulturní večer, moc
se nám koncert líbil,“ zhodnotil sobotní koncert Karel Moučka z Prostějova.
(QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

5RQNGéP÷ U ,CP¾éMQXÚO MQOQTPÊO QTEJGUVTGO RąK 0C\¾X÷TUGRąKFCNVCMÆR÷XGEMÚUDQT<7i8NCFKOÊTC
\¾X÷TWUMNCFD[
#ODTQUG\2TQUV÷LQXC

3x (QVQ8GPFWNC2TQXC\QX¾

jaká bylaa show pavvla šporccla...

2CXGNiRQTENLGQRTCXFWXGNOKPCFCPÚWO÷NGE

SURVWĚMRYVNë6SROHÿHQVNë

Celkem se v rámci Hanáckyho kohóta představilo jedenadvacet mladých
zpěváků do 15 let. Všichni postupně
bez doprovodu nástrojů zazpívali dvě
lidové písničky z Hané, jejich výkon
hodnotila trojčlenná porota. „Máme
radost, že se nám letos do soutěže přihlásily i děti z mateřských škol. Bohužel
dvě z nich nakonec kvůli nemoci nemohly přijet,“ prohlásila Pavla Vašková
z pořádajícího Kulturního klubu Duha.
Uznání za odvahu, nadšení i předvede-

<i0÷OéKEGPCF*CPQW
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1. kategorie (do 9 let):
&CXKF<CJTCFPÊM 
/KEJCGNC(KFTQX¾ 

POSTUPUJÍCÍ DO KRAJSKÉHO KOLA

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Když Galský kohout kokrhá francouzsky, ten
náš musí samozřejmě po hanácku,,, Kulturní klub Duha přivítal uplynulý čtvrtek regionální
kolo dětských sólových zpěváků
lidových písní z Hané. Z výsledků je patrné, že největší péči
věnují zpěvné hanáčtině na jihu
regionu.

Foto: Martin Zaoral

ný pěvecký výkon si nepochybně zasloužili všichni zúčastnění, do krajského kola jich nakonec postoupilo devět.
„Krajské kolo se bude konat v neděli
čtrnáctého dubna příštího roku opět
v Duze. Vystupující bude i tentokrát
doprovázet cimbálová muzika Záletníci. Jedná se o novinku z uplynulého
ročníku, která se nám náramně osvědčila. Těšíme se, že atmosféra v Duze
bude i tentokrát úžasná,“ přidala Vašková.

/KOQ\R÷XWFQM¾\CNKP÷MVGąÊ\×éKPMWLÊEÊEJ\CWLOQWVKMT¾UPÚOKMTQLK
Foto: Martin Zaoral
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Hanácké kohótQHMOtS]StYiY1ĚPÿLFtFK

Navrátilová z Prostějova. Druhá
polovina večera se nesla ve vyloženě
vánočním duchu. Tento oddíl byl
sestavený z překrásných vánočních
melodií, písní a koled z celého světa,
opět samozřejmě upravených pro
sólové housle a orchestr. Už první tóny
tomu nasvědčovaly. Jen co skončila
přestávka a Pavel Šporcl se spolu
s Janáčkovým komorním orchestrem
znovu objevil na pódiu, zazněla koleda
Pásli ovce Valaši. Nechyběly ani velmi
známé vánoční písně Rolničky nebo
Tichá noc. Písně vtipně doplňovaly
poznámky nebo příběhy vztahující se
ke skladbě.
Mohli jsme se tak dozvědět, že
například skladba Tichá noc slaví letos výročí dvě stě let a poprvé byla
zahrána v malém kostele v Salzburgu,
že skladba Jingle Bells, neboli česky
Rolničky, byla první koleda přenášená
z vesmíru. Na závěr si Šporcl k sobě
přizval dětský pěvecký sbor ZUŠ

z Galerie moderního umění v Hradci
Králové. Tématy jsou náměty z Itálie,
kde Kubišta studoval ve Florencii,
obraz Rozbouřené moře v Pulji inspirovaný zážitky z jednororoční vojenské
služby v této oblasti, portréty a zátiší
a nebude chybět ani velmi známý obraz Slunečnice.
Výstava bude zpřístupněna od 18.
prosince do 3. března 2019. (red)

na Kubištu

PROSTĚJOV Závěr letošní výstavní sezóny bude v Muzeu a galerii
v Prostějově patřit komorní kolekci obrazů malíře, grafika a autora
kritických a teoretických statí o výtvarném umění Bohumila Kubišty
s názvem BAREVNÉ VZTAHY.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout patnáctku děl, která vznikla v rozmezí let 1907 – 1909 a jsou zapůjčena

PROSTĚJOV Český mim, performer, režisér, pedagog a choreograf
Radim Vizváry přijede v úterý 18.
a ve středu 19. prosince do Městského divadla v Prostějově se svým
pantomimickým vystoupením. Originálním způsobem vám předvede
nejrůznější podoby nejen tohoto, ale
ještě dalších podobných žánrů.
Radim Vizváry byl v divadle vloni, kdy
vystupoval s programem ke 110. výročí otevření Národního domu. Tehdy
jste ho mohli vidět ve dvou předsta-

Pondělí 17. prosince 2018
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veních Pejprbój a Sólo. A stejně tomu
bude i letos. Na úterý 18. prosince od
9:00 a od 11:00 hodin si Radim Vizváry přichystal vystoupení Pejprbój pro
školy. O čem bude? „V příběhu ožívá
obyčejný každodenní předmět – papír.
Role papíru. Vypravěč papír zkoumá
a objevuje příběhy, které vypráví. Potká
se s maličkým papírovým chlapcem
Pejprbójem, který se stane jeho průvodcem v papírovém světě plném fantaskních výjevů.“ Na středu 19. prosince
od 19:00 hodin si tento mim připravil

Sólo. Jeho koncept sám vymyslel, zrežíroval a také v něm hraje. V Sólu ztvární
to nejlepší ze své pantomimické tvorby.
„Uvidíte tak vše od klasické pantomimy,
grotesky, klaunérie až po pantomimu
s prvky japonského tance butó. I když
se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní cestou.
Radim Vizváry vám představí klasická
i současná, poetická i komická díla.
Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě těles-

né a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes znamená
pantomima.“ Za vstupenky na devadesátiminutové vystoupení dáte 250, 270
nebo 300 korun.
V oboru pantomima zaslouženě získal
Cenu Thálie 2016. „Vizváry je bezpochyby největší osobnost soudobého
mimického divadla, která obsáhne jak
jeho současnost, tak i jeho klasický
obraz,“ napsala o Vizvárym v Tanečních aktualitách Ladislava Petišková.
(tem)

PROSTĚJOV Krajský střet volejbalistek Prostějova a Olomouce je
vždy řádně nažhavený, samozřejmě
to platilo také o sobotním zápasu
14. kola UNIQA extraligy žen ČR
2018/19. Dvě sady mu suverénně
panoval soubor UP, následně to pro
změnu vypadalo na setové srovnání
a vyústění až v tiebreaku. Družina
VK však své povstání nedotáhla ke
zdárnému závěru a nakonec papírově silnějšímu celku podlehla po
hezké bitvě plné oboustranných
výkyvů 1:3.
Domácí hráčky si v úvodu musely chtě
nechtě vzpomenout na čtvrteční duel
s Šelmami Brno, neboť znovu nezachytily začátek. Ale vůbec. Stačilo pár minut a kvalitně podávající i blokující soupeřky utekly na 1:8. Vékáčko se však
tentokrát dokázalo rychle zvednout
a ještě do poloviny zahajovací sady
téměř vyrovnat. Skvěle se chytila brzy
střídající Kojdová, body tradičně sázela Horká, celý tým účinně servíroval
i bránil na síti - 13:14. Hrál se naprosto
rovnocenný volejbal špičkové úrovně,
fanoušky zaplněné hlediště se dobře
bavilo. Výsledkově přitom zůstávaly
stále o kousek vepředu Olomoučanky,
které od stavu 20:21 vystupňovaly tempo k vítěznému finiši – 21:25 a 0:1.
Zkraje druhého dějství se úpéčko vrátilo k dominanci z úsvitu střetnutí a svou

a například třetí sadu odehráli celou
výborně, ale jinak přicházely po herně
kvalitních pasážích některé propady,
občas zbytečné. Celkově bych řekl, že
ten zápas byl hodně o nás. Jakmile jsme
předváděli kvalitní výkon, Šelmy se dařilo přehrávat. V případě našeho zhoršení nastávaly problémy a Brno zlobilo.
Ve zmíněném třetím setu jsme třeba silně zatlačili servisem, naopak uprostřed
čtvrtého se vrátily naše potíže s nahrávkou, vůbec nefungoval první sled. Podstatné je, že jsme nakonec zvítězili za tři
body, nad nebezpečným protivníkem
se takový výsledek cení. Byť to místy
volejbalově bolelo.“
yy Proč jste po zkušenosti ze čtvrtka
vůbec nezvládli ani start do sobotního derby s Olomoucí?
„Nevím, těžko říct... Dobře jsme věděli,
že abychom mohli favoritovi ve vzájemném utkání konkurovat, musíme hrát
s maximální agresivitou a odvahou. Že
takový výkon, jako proti Šelmám, určitě nebude stačit. Přesto jsme opravdu

začali zase moc špatně, v prvních dvou
setech nás Olomouc jednoznačně
předčila úplně ve všem. Musíme se nad
těmi nevydařenými vstupy zamyslet,
vyhodnotit si je. A hlavně se z nich pro
příští zápasy konečně poučit.“
yy Čím si vysvětlujete obří zlom od
třetího dějství, v němž jste UP
uštědřili debakl 25:11?
„Ve volejbale se tohle prostě stává, zvlášť v ženském. Nám začalo fungovat do té doby slabší
podání, hostům pod tímhle
tlakem odešla přihrávka a my jsme to
pak měli usnadněné v obraně, hodně
nahoru šel též útok. Vysokou výhru
v jednom setu bych ale tolik neřešil,
spíš je škoda jiné věci: že jsme zlepšený výkon po ještě povedeném úvodu
čtvrté sady neudrželi déle. Tam to
chtělo pokračovat v náporu a držet
Olomouc pod sebou, mohli jsme
těžký zápas dostat do tiebreaku. Místo toho nemáme ani bodík. Pozitivní
však je, že se chytila Peťa Kojdová,
která se předtím spíš trápila, navíc ji
přibrzdila bolavá záda. Tentokrát se jí
konečně dařilo.“
yy V extralize jste zvýšili náskok
před čtvrtou pozicí na deset bodů,
zatímco za druhým Libercem stále

zaostáváte čtyři bodíky. Bude nadcházející vzájemný střet tím důležitější, abyste Duklu dotáhli?
„Velkou důležitost samozřejmě bude
mít, ale já nechci tenhle fakt přehnaně
zdůrazňovat a vytvářet tím na holky ještě větší tlak, než pod jakým už tak jsou.
Podstatné je, že máme vlastně jistý postup do horní nadstavbové čtyřky, kde
nás právě s Libercem, ovšem i s Olomoucí a čtvrtým v pořadí čekají další dva
vzájemné souboje. Situace se během
zbytku základní části i nadstavby může
ještě různě zamotat, času posunout se na
druhé místo je dostatek. A sobotní utkání bude tím náročnější, že jej absolvujeme po dlouhém cestování autobusem
do Rumunska a zpět. Přesto Duklu

převahu ještě umocnilo. Prostějovské
ženy vůbec nezvládaly čelit jeho tlaku
vyvíjenému všemi činnostmi, rivalky
tažené Trnkovou je strojově přesným
a precizním výkonem doslova deptaly
(0:8, 1:12). Až poté se Petrášovy svěřenkyně vyhrabaly z nejhoršího a přestaly nabírat ztrátu, nicméně na záchranu tak špatně rozjetého setu nemohly
reálně pomýšlet – 15:25 a 0:2.
Z úplně jiného soudku se pilo na startu
třetí části, který pro změnu vyšel mnohem lépe třetímu družstvu tabulky (5:0,
9:3, 14:6, 19:7). Jeho členky náhle přepnuly na nepoměrně vyšší herní stupeň,
skoro vše jim vycházelo a navíc bojovaly
jako lvice. Nejvíc přidaly na servisu +
v útoku, dost bezradný byl rázem výběr
UP. Rozjeté úřadující mistryně republiky mu nemilosrdně oplácely předchozí
kralování a samy si vychutnávaly totální
nadvládu – 25:11 a 1:2!
Pro další průběh mače se jevilo jako
klíčové, zda domácí kolektiv udrží
perfektní výkon a nakolik hostující
ekipa nechá za sebou dílčí mizérii.
Zpočátku čtvrtého dílu to jasně vypadalo na první variantu. Prostějovanky
opět šly do bleskového trháku 6:1,
když pokračovaly ve svém parádním
představení a sokyně hrnuly pod sebe.
Leč nevydrželo to dlouho, favoritky
zatlačily servisem, mančaft VK opakovaně chyboval a velice záhy tak došlo

1:3

NA

Bodový vývoj – první set: 20:3, 1:8, 4:9,
4:11, 8:11, 8:13, 9:14, 13:14, 16:17,
16:19, 19:20, 20:21, 20:24, 21:25.
Druhý set: 0:8, 1:12, 4:13, 5:16, 7:16,
7:18, 10:18, 11:22, 13:22, 15:23, 15:25.
Třetí set: 5:0, 6:3, 9:3, 9:5, 12:5, 14:6,
19:7, 19:9, 22:9, 22:11, 25:11.
Čtvrtý set: 4:0, 6:1, 7:4, 8:9, 12:9, 12:12,
13:15, 14:17, 16:18, 16:20, 17:22, 20:22,
20:24, 23:25.

jak se utkání vyvíjelo...
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Lubomír PETRÁŠ- VK Prostìjov:
„Úplně jsme promarnili začátky úvodních dvou setů vinou problémů na přihrávce a především v obraně. Od třetí sady nastalo výrazné zlepšení, nakonec jsme útočili s vyšší úspěšností než soupeř. Ten však udělal celkově míň chyb a také proto zvítězil. Mrzet nás může
ztracený náskok ve čtvrtém setu, kde jsme ujeli v jedné horší pasáži a svou ztrátu pak už
těsně nedotáhli. Relativně dobrý výkon holky odvedly až ve druhé polovině utkání, předtím byla Olomouc jasně lepší.“
Jiøí TEPLÝ – UP Olomouc
„Byl to zápas plný zvratů. My jsme docela v pohodě vedli 2:0, ale potom nepochopitelně přestali hrát, a to úplně. Jako by nás někdo vypnul vypínačem, ve třetím setu
jsme předvedli tragický výkon. I čtvrtou sadu jsme začali špatně, postupně se však do
toho zpátky dostali a ve velké křeči utkání dotáhli do vítězného konce za tři body. Což
je dnes pro nás hlavní pozitivum. Jinak jsme poznali, na čem musíme dál pracovat.“
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k prudkému obratu na 8:9. Jenže v ten
moment zase zabraly hostitelky (12:9),
vzápětí lídryně soutěže - 12:12. Utkání
tady připomínalo regulérní houpačku,
jeho atraktivita stoupala k maximálním
hodnotám. Definitivně pak rozhodlo
další otočení Teplého party na 14:17
ve spojení s celkově silnější koncovkou
vyslankyň hanácké metropole. Byť obhájkyně národního titulu dřely až do
posledního dechu, ještě heroicky zkorigovaly ze 17:22 na 23:24 odvrácením
tří mečbolů! Ten čtvrtý konkurentkám
spadl do klína zkaženým podáním na
domácí straně – 23:25 a 1:3.
Statistiky z utkání,
ostatní výsledky a průběžnou
tabulku najdete na straně 26
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Pokud ji ještě neznáte, tak při posledních dvou duelech žen VK na vlastním hřišti jste ji mohli dostatečně
poznat. Odchovankyně prostějovského volejbalu
Klára Dvořáčková (číslo 11) nejprve debutovala
v ženské kategorii na lavičce (čtvrtek Šelmy Brno)
a poté i naskočením do ostrého zápasu (sobota
Olomouc).

Klubová naděje v akci

OBRAZEM

Prostějov (son) -V Číně proběhlo
volejbalové Mistrovství světa klubů pro ženskou kategorii. A pozici
nejlepšího oddílu planety potvrdil
úspěšnou obhajobou trofeje z minulého šampionátu turecký gigant
Vakifbank Istanbul.
Ve finále porazil brazilský TC Minas
3:0 (23, 21, 19) hodně zásluhou své
hvězdné opory, čínské univerzálky
Zhu Ting, která byla posléze vyhlášena
nejužitečnější hráčkou celého turnaje.
Duel o třetí místo se stal rovněž turecko-brazilským soubojem, přičemž
i tam slavila země půlměsíce. Eczacibasi Istanbul tažený dalším skvělým
účkem Tijanou Boskovic ze Srbska
přehrál Clube Praia 3:0 (16, 18, 19).
Konečné pořadí ženského MS klubů
2018: 1. Vakifbank Istanbul (Turecko), 2. TC Minas (Brazílie), 3. Eczacibasi Istanbul (Turecko), 4. Clube
Praia (Brazílie), 5. VC Altay (Kazachstán), 6.

MS klubù zase vyhrál
Vakifbank Istanbul

Prostějov (son) - Už když hrály volejbalové Šelmy Brno v Prostějově před
nedávnem poprvé, nelíbily se jejich
trenérovi Martinu Geržovi basketbalové koše stojící několik metrů za koncovými čarami hřiště na jeho obou
kratších stranách. Tehdy si dokonce
u rozhodčích vymohl jejich odstranění z plochy, či spíše přesunutí do rohu
haly Sportcentra DDM. Stejnou záležitost řešil kouč Jihomoravanek i před
čtvrtečním vzájemným duelem, leč
tentokrát s požadavkem koše dát pryč
u sudích nepochodil. Vedení VK totiž
mezitím zjistilo, že hala pro volejbalové zápasy českých soutěží byla před
sezónou schválena v dané podobě,
tedy i s koši pár metrů za lajnami pro
podání.
„Podle mého názoru je nevhodné,
aby u klubu jako Prostějov zasahovaly basketbalové koše do volné zóny
za hřištěm. Zvlášť pokud přesunutí
celé konstrukce zabere jen několik
minut. O mě osobně nejde, spíš je to
urážka obecně pro hostující hráčky,
které zde nastupují,“ řekl Večerníku
Martin Gerža. Zajímavé je, že problém tohoto druhu měl dosud za celá
dlouhá léta existence vékáčka pouze
on a nikdo jiný...

*HUzDRSÈWQDSDGO
basketbalové koše

ZAUJALO NÁS -

>>> dokončení ze strany25
Přesto holky musí být schopné se s takovou situací normálně vyrovnat,“ upozornil kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Po čtvrtečním odpočinku se celý tým
během pátku důkladně připraví na
těžké sobotní utkání. „Je jasné, že abychom Liberec porazili – a ideálně za tři
body – musíme odvést hodně kvalitní
výkon. Soupeři se v téhle sezóně velice
daří, má silné a dobře fungující družstvo. Nicméně věřím, že zápas bude
především o nás. Pokud zahrajeme,
na co máme bez větších výpadků, můžeme určitě zvítězit,“ pověděl Petráš
o rozlučkové partii s končícím letopočtem.
(son)
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o druhé místo

9ROHMEDOSĂHGY»GôOL%»UD.RUKRüRY» Sobotní støet
s Libercem je
/XFND1RY»D/XN»v0LæHN
ßNíN?

yy Čtvrteční střetnutí proti Šelmám
Brno provázel mizerný vstup vašeho
družstva. Co se v úvodní sadě stalo?
„Nemám rád slovo podcenění, ale tentokrát se asi holkám do hlav dostalo.
Soupeř dorazil bez své nejlepší blokařky Kristýny Boulové, nepřijela ani
Milada Bergrová a hosté měli na středu
sítě mladé hráčky. My jsme pak nejspíš
podlehli dojmu, že to půjde snadno, což
v našem současném složení nikdy nesmíme udělat. Naopak je nutné být neustále plně ve střehu, to jsme ze začátku
nebyli a první set podle toho vypadal.“
yy Naštěstí jste se z hlubokého útlumu dokázali zvednout, že?
„Ano, i když to šlo ztuha. Od druhého setu jsme se každopádně zlepšili

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor pro Večerník

PROSTĚJOV Dva nadmíru důležité souboje o popředí extraligové tabulky svedly v uplynulém týdnu prostějovské volejbalistky. Oba doma skončily čtyřsetovým výsledkem, jednou vítězným a podruhé nepříznivým. Večerník se za těmito duely ohlédl
s hlavním trenérem žen VK Lubomírem Petrášem.
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Derby s Olomoucí tentokrát vékáčko
z 0:2 až do tiebreaku o fous nedotáhlo

DALŠÍ STATISTIKY
Z UTKÁNÍ NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ!

tváře výsledkových možností kouč VK
Lubomír Petráš.
Na jeho kolektiv se chystají například
reprezentační nahrávačka ČR Lucie
Smutná, americká smečařka Sonja Newcombe, hned půltucet Srbek včetně dvou
blokařek, univerzálka z Ázerbájdžánu
Katerina Zhidkova či známá bulharská
ranařka na smeči Mariya Karakasheva,
nemluvě o její srbské parťačce téhož postu Aně Lazarevič. Domácí Rumunky figurují v mančaftu jen tři, z toho střeďačka
Nneka Obiamaka Onyejekwe je naturalizovanou Nigérijkou.
Do Transylvánie coby legendárního
rodiště upírského hraběte Drákuly
vyrazí výprava VK už v pondělí 17.
prosince odpoledne. „Pojedeme autobusem na dvě etapy. Ta první skončí
v pondělním večeru někde za maďarsko-rumunskými hranicemi, kde přespíme, abychom zbytek cesty dorazili
během úterního dopoledne. Dohromady vzdálenost činí něco přes devět set
kilometrů a rozdělením na dvě části by
únava holek po cestování neměla být tak
hrozná. V úterý večer si zatrénujeme, totéž ve středu dopoledne. A zpátky domů
pojedeme hned po utkání přes noc na
jeden zátah. Snad se vrátíme s dobrým
pocitem z kvalitně odvedeného výkonu
i s nějakým solidním výsledkem, byť to
pochopitelně bude velice těžké,“ odtušil
Petráš.
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veselé vánoce

Do muzea V divadle si užijete pantomimu
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V první polovině Vánočního koncertu zazněly oblíbené skladby od
významných barokních skladatelů,
tedy Antonia Vivaldiho nebo Johanna
Sebastiana Bacha. „Lidé se mě často
ptají, kdy vlastně mají tleskat,“ prohlásil s úsměvem Pavel Šporcl na pódiu.
Přičemž divákům zrychleně vysvětlil,
kdy vlastně poznají, že je konec skladby
a nastane prostor na bouřlivý potlesk.
Barokní program zakončil kompletním provedením Vánočního concerta
grossa č. 8 g moll op. 6 Arcangela
Corelliho. „Je to pro mě obrovský
zážitek, pan Šporcl je výjimečný
umělec,“ prohlásila o přestávce Dana

Vendula
PROVAZOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Uplynulou sobotu večer měli možnost návštěvníci Společenského domu v Prostějově okusit výjimečný zážitek v podobě turné Pavla Šporcla s názvem
Vánoce 2018. Doprovázely jej Janáčkův komorní orchestr i dětský pěvecký sbor ZUŠ
Vladimíra Ambrose Prostějov. Koncert laděný do vánočních tónů doprovázely ovace.
U toho zkrátka Večerník nemohl chybět.
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Heleny Horké
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VÝHODNÉ

Pouze jedenáct bodů získaly
ženy UP Olomouc ve třetím
setu sobotního derby v Prostějově. Tak těžký debakl ještě
v letošní sezóně na české scéně
neutrpěly, což je při jejich suverénním vedení ligové tabulky logické. V hale Sportcentra
DDM dokázaly svůj dílčí debakl napravit celkovým vítězstvím.

TÝM DVOU TVÁØÍ

Od začátku aktuálního ročníku 2018/2019 se volejbalistky VK Prostějov vyznačují jedním charakteristickým rysem: velkými herními výkyvy. Leckdo řekne, že
tohle není pro sport zpod vysoké sítě v ženské kategorii ničím výjimečným, spíš
jde o normální věc. A bude mít pravdu. Leč pouze do jisté míry.
Potíž spočívá v tom, že navzdory letnímu oslabení kádru tvoří hanácké družstvo
stále dost kvalitní hráčky na to, aby se tak obřích výpadků opakovaně nedopouštěly. Výjimečně nebo občas ano, tohle někdy potká každý celek. Ale ne stále dokola s železnou pravidelností, což u aspiranta na extraligové stříbro, nejhůře bronz
trochu zaráží.
Předchozí období několika uplynulých týdnů přitom slibně naznačovalo, že by
dílčí útlumy v nepříjemně náhlých návalech výkonnostního propadu mohlo nechat
vékáčko zdárně za sebou. Spíš se ovšem ukázalo, že omezení jejich počtu umožnila
série utkání proti slabším soupeřům, kteří prostějovský mančaft nedostali pod větší
tlak.
Jakmile tohle dokázal před nedávnem Olymp Praha či čerstvě Šelmy Brno i Olomouc, dostávaly se svěřenky Lubomíra Petráše opětovně do hrubě nepovedených
pasáží příliš dlouhého trvání. Až se dokonce zdálo, že od začátku sezóny nedošlo
v daném ohledu k žádnému zlepšení. A to by bylo krajně nemilé zjištění.
Pokud totiž pomineme výsledky, je stěžejním úkolem současného omlazeného „A“-týmu VK postupné zkvalitňování po všech stránkách. Včetně nabírání herní i psychické jistoty, která následně nedovolí inkasovat pět a více bodů v řadě za sebou,
což v jakémkoliv duelu znamená vrazit sám sobě kudlu do zad. Bez ohledu na sílu
protivníka.
Jak na tom je parta okolo kapitánky Horké ve skutečnosti a zda je schopna celkového progresu, to ukážou jak nadcházející konec roku 2018, tak zejména úvodní hrací
týdny po svátečně – reprezentační pauze. Věřme, že úroveň přece jen půjde nahoru.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Ve čtvrtek proti Šelmám Brno jsme měly dost špatný začátek, ale takový je někdy
ženský volejbal, nedělala bych z toho vědu. Podstatné bylo, že jsme se od druhého
setu zvedly, vyrovnaly a například třetí sadu odehrály výborně. Rozhodující pak
samozřejmě byl vybojovaný čtvrtý set, kterým jsme dosáhly na tříbodové vítězství.
Takže nakonec splněný cíl. V sobotním derby s Olomoucí byly první dva sety z naší
strany katastrofa, třetí jsme naopak odehrály výborně. Velká škoda čtvrtého, kde se
nám nepovedlo udržet slibný náskok a samy jsme se o něj připravily debilními chybami. Klidně šlo vyrovnat na 2:2, šlo by se do tiebreaku. Místo toho jsme prohrály 1:3
a doplatily přitom na vlastní blbosti, což se opakuje v podstatě celou sezónu. Celkově
ale musíme uznat, že soupeřky byly kromě té třetí sady lepší. My jsme bojovaly až do
konce, minimálně k zisku jednoho bodu chyběl kousek. Teď musíme ve zdraví přežít
dlouhou cestu autobusem do Rumunska i zpátky, mezitím tam zkusit potrápit hodně silnou Albu Blaj. A po návratu domů zmobilizovat zbytek sil na důležité utkání
s Libercem, který moc chceme porazit.“Helena HORKÁ, univerzálka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Dost nečekaně se v obou zápasech
volejbalistek Prostějova během minulého týdne objevila na soupisce
mladá nahrávačka sotva juniorského
věku Klára Dvořáčková. A v sobotním
derby proti Olomouci teprve osmnáctiletá mladice dokonce naskočila
coby střídající do sestavy ve druhém
i čtvrtém setu. „Klárka je naše klubová
odchovankyně, hodně talentovaná.
Prostě dostala za současné situace
příležitost, rozhodně nezklamala,“
stručně okomentoval soutěžní premiéru Dvořáčkové mezi ženami kouč
VK Lubomír Petráš. Na konci hanácké bitvy pak došlo k situaci, kdy i díky
účinnému servisu Michaely Zatloukalové domácí bojovnice snížily v závěru čtvrté sady z 20:24 na 23:24, čímž
odvrátily tři mečboly. Čtvrtý už bohužel ne, neboť první nahrávačka další
podání zkazila. A tento nešťastný moment pak oplakala. „Tohle však Míše
nelze vytýkat. Servis je potřeba hrát
agresivně, zvlášť v podobných koncovkách. Dvě podání dala výborně
a třetí jí uletělo, takový je volejbal,“ nic
Petráš nevyčítal uslzené svěřenkyni.

Debut Kláry Dvoøáèkové,
slzy Míši Zatloukalové

Z VÉKÁČKA 6,/1

ŽHAVÁ NOVINKA

Za pozornost určitě stály z prostějovských volejbalistek během uplynulého týdne například Gabriela
Kozmík dobrým výkonem ve čtvrtek, Veronika
Bezhandolska skvělým sobotním představením, Petra Kojdová taktéž v sobotu probráním
z osobního tápání či Lucie Nová solidní stabilitou v obou těchto střetnutích. Na znovu výbornou kapitánku však žádná z nich ani tak
neměla. Hela nasázela Šelmám Brno a Olomouci dohromady 43 bodů, útočila s úspěšností 45 procent a souhrnnou užitečnost za
dvě těžké bitvy měla +31! Pokračuje tudíž
žhavá herní krasojízda ostřílené univerzálky
Horké, bez níž by Hanačky jen těžko mohly
pomýšlet na zisk extraligové medaile.

Helena HORKÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Ve středu nastoupí na hřišti nedávno
posíleného celku Alba Blaj,
protivník je vysokým favoritem

vede Alba také momentálně. Navíc letos
na jaře dosáhla obrovského mezinárodního úspěchu v podobě postupu až do finále
elitní Champions League!
V létě sice došlo k citelné obměně soupisky, přesto svěřenkyně zkušeného trenéra
Darka Zakoče dokázaly po výsledcích 3:2
venku a 3:0 doma vyřadit Olomouc ve
druhém dějství kvalifikace Ligy mistryň,
aby následně vypadly ve třetím předkole
s Allianz Stuttgart. Odvetný duel v Německu však měl poněkud nestandardní okolnosti a kromě toho se nejbližší sok vékáčka
od té doby posílil.
„Alba Blaj, to je opravdu velká volejbalová síla. Po jarním postupu do finále
Champions League sice tenhle tým
vypadl z kvalifikace aktuálního ročníku se Stuttgartem, ale v odvetě tenkrát
nenasadil své nejlepší hráčky. Navíc
nedávno vyztužil svůj kádr o dvě vynikající cizinky, dohromady jeho družstvo tvoří zástupkyně sedmi různých

Blaj ovládá národní ligovou scénu své země
v posledních čtyřech letech podobně dominantním způsobem, jako Hanačky během uplynulé dekády tu českou. Nejlépe
to dokládá kvarteto suverénně získaných
mistrovských titulů i pohárů Rumunska
v letech 2015 až 2018, tuzemskou soutěž
zemí včetně Srbska a USA, tedy celosvětově elitních států. My samozřejmě
zkusíme jasnému favoritovi co nejvíc
vzdorovat, ale reálně asi budeme rádi za
každý případně získaný set v součtu obou
vzájemných zápasů,“ reálně se podíval do

Co øíká o soupeøi kouè
VK Lubomír Petráš:

„Alba Blaj, to je opravdu velká volejbalová
síla. Po jarním postupu do finále Champions League sice tenhle tým vypadl z kvalifikace aktuálního ročníku se Stuttgartem,
ale v odvetě tenkrát nenasadil své nejlepší
hráčky. Navíc se od té doby ještě posílil o dvě
vynikající cizinky, dohromady jeho kádr
tvoří zástupkyně sedmi různých zemí
včetně USA a Srbska, tedy celosvětově
elitních států. My samozřejmě zkusíme
jasnému favoritovi co nejvíc vzdorovat, ale
reálně asi budeme rádi za každý případně
získaný set.“

Hodně nečekaný úvod měl moravský
souboj. Hanačky vůbec nechytily nástup,
jejich hra byla veskrze mizerná a soupeřkám se naopak vše dařilo. Což vyústilo
v šokující desetibodovou šňůru z 1:0 na
1:10 (!) při podání Janečkové. Pak to
chvíli vypadalo na domácí probuzení
(5:11), leč vzápětí přišel další nápor hostů až na 8:21! Šelmy byly o parník lepší,
ačkoliv postrádaly elitní blokařky Boulovou s Bergrovou. A totálně rozhozené vékáčko nedokázalo klást v podstatě žádný
odpor – 12:25 a 0:1!
Dámám v růžovém pomohla pauza po
zahajovacím dějství, od začátku druhého působily jako vyměněné. Přestaly
extrémně chybovat, dostávaly protivnice
pod mnohem větší tlak veškerými čin-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Značné výkyvy provázely utkání 13. kola UNIQA extraligy
mezi volejbalistkami Prostějova a Šelem Brno. První set patřil dominantním způsobem čtvrtému týmu průběžného pořadí, pak ale ženy VK vývoj
obrátily včetně drtivého vítězství ve
třetí sadě. A neboť urvaly i dramatickou
čtvrtou, potvrdily v bitvě tabulkových
sousedů oprávněnost své třetí pozice.

nostmi a od stavu 6:5 nasadily ke svému trháku na 11:5. Hrubky zde přešly
na opačnou stranu sítě, nicméně nápor
nevydržel. Okamžitě jej vystřídal nový
výpadek, pro změnu úřadovaly Brňanky.
A opět v postavení se servírující Janečkovou (z 12:6 na 12:11). Startovalo se tedy
od začátku, v další pasáži oba celky ztrátovaly. Než Horká a spol. konečně předvedly, na co herně mají, aby podnikly klíčový
únik z 15:14 na 21:16. Sice vzal bleskově
za své (21:20), ale koncovku mírné favoritky bezpečně zvládly – 25:21 a 1:1.
Startovací fázi třetí části silně ovlivnila jiná
série bodů v řadě za sebou, tentokrát při
podání Horké (3:3 – 8:3). Prostějovanky dokázaly kvalitní obranou mnohem
častěji zastavovat do té doby řádící duo
Janečková + Matuszková, vyšponovaly
týmový výkon do maximálních obrátek.
A rázem to byly ony, kdo válcoval (12:4,
18:5, 21:6). Sada číslo tři se velmi podobala té první, jen v obráceném gardu, tudíž vynikající sestava v základním složení
oplatila Geržovým svěřenkyním předchozí dílčí debakl, i s úroky a jednociferně
– 25:9 a 2:1
Rovněž na úsvitu čtvrtého dílu měla parta VK viditelně navrch, avšak přibrzdilo ji
několik nevynucených zaváhání, čehož Ji-

jak se utkání vyvíjelo...

NA

Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:10, 3:10,
5:11, 6:12, 6:15, 7:18, 8:21, 11:22, 11:24,
12:25.
Druhý set: 1:1, 3:1, 4:3, 6:3, 6:5, 11:5, 12:6,
12:11, 15:14, 17:14, 19:15, 21:16, 21:20,
23:20, 25:21.
Třetí set: 1:1, 3:1, 3:3, 8:3, 12:4, 18:5, 21:6,
23:9, 25:9.
Čtvrtý set: 2:2, 5:2, 5:4, 7:6, 9:6, 9:8, 11:8,
13:10, 13:12, 17:15, 17:18, 19:20, 23:20,
25:22.

KONICE
Městské
kulturní
středisko Konice pořádá další z řady
výstav. Tentokrát se tematicky
nese ve vánočním duchu. Najdete
tak na ní ručně vyráběné vánoční
dekorace, ale nečekaně také obrazy
malířek Květuše Burešové a Zuzany
Muzikant Jeřábkové, nebo pohlednice, betlémy a knížky od Marie
Fischerové Kvěchové. Večerník se na
vše zajel podívat.

FOTOGALERIE

Z VÝSTAV...

nebo mobil, čepice, přání, svícny
z ořechových skořápek, keramické
výrobky, lžičky, náušnice, svíčky
a mnoho dalšího. Veškeré produkty
byly vystavené ve třech galerijních
místnostech, přičemž vprostřed
všemu vévodila velká vyřezaná
dřevěná socha Ivo Krajíčka nazvaná
Betlém.
A co na výstavu říkají návštěvníci?
„Velice se mi líbí výrobky z domovů
pro seniory, ale i z Mateřského centra
Srdíčko. Sama jsem si domů koupila
skořicové mýdlo a svícen v podobě
ozdobené třílitrové sklenice ze Srdíčka,
dále podkovu z Domova pro seniory
v Ludmírově a nakonec i svícen s mašlí
a stromečkem vyrobený v Domově
pro seniory v Bohuslavicích. Krásné
podle mě byly také hezky nazdobené
adventní věnce, keramika a betlémy. Všechno dohromady navodilo
báječnou vánoční atmosféru,“ svěřila se
Večerníku čtyřicetiletá paní Hana.

www.vecernikpv.cz

Městské kulturní středisko Konice
uspořádalo v galerii zámku vánoční
výstavu. Její vernisáž, které se
zúčastnily na čtyři desítky lidí, sice
proběhla již 2. prosince, ale trvá dál
a to až do 4. ledna 2019. K vidění jsou
na zámku obrazy Květuše Burešové
a Zuzany Muzikant Jeřábkové a sbírka pohlednic, betlémů, dřevěných
kostek a knih známé ilustrátorky
Marie Fischerové Kvěchové ze souk-

Tereza MACHOVÁ
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Srdíčko. Koupit jste si přitom mohli
mimo zmíněných obrazů krajinek
Burešové a Jeřábkové třeba sádrové
andílky, domácí mýdla, adventní
věnce, levandulové pytlíčky, papírové
andílky, sovičky ze šišek, dřevěné
sovičky, háčkovaná pouzdra na brýle

„Uvidíte časovou přímku s vyznačenými
dějinnými událostmi. Expozice zachycuje důležité historické mezníky, ale i informace ze současnosti. Instalované panely
jsou rozděleny na regionální, společenské
nebo třeba duchovní,“ prozradila
Večerníku Alena Zatloukalová, muzejní
pedagožka z prostějovského muzea.
Výstava sestává z osmnácti velkoformátových panelů, z nichž první dva

Nikola FILIPENSKÁ

století v nich probudit hrdost na
místo, kde žijí. Výstavu si můžete
přijít prohlédnout do 23. prosince
2018.

5RQNGéPÆ\CJ¾LGPÊXÚUVCX[CWM¾\MCVąÊRCPGNčXJNCXPÊDWFQX÷RTQUV÷LQXUMÆTCFPKEG

PROSTĚJOV Vlastivědné muzeum
v Olomouci pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava
Oklešťka vytvořilo Putovní výstavu
aktuálně probíhající v budově
prostějovské radnice. Ta je určena
široké veřejnosti, především pak
žákům základních a studentům
středních škol. Autoři si dali za cíl
seznámit žáky a studenty s posledním stoletím vývoje olomouckého
regionu, tedy s kapitolou našich novodobých dějin často upozaďovanou
ve školní výuce, a prostřednictvím
významných osobností dvacátého
s přesahem do jedenadvacátého

přinášejí informace o historickém vývoji
Olomouckého kraje a samotné krajské metropole. Dalších pět panelů je
věnováno jednotlivým regionům kraje
(Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko,
Šumpersko a Jesenicko). Následujících osm pak pojednává o proměnách
společnosti v období sta let, přičemž
je věnován prostor jednotlivým
aspektům jejího vývoje: politickému
a duchovnímu životu, vědě a výzkumu,
kultuře a umění, školství a vzdělanosti,
hospodářství a podnikání, sportu
a tělesné kultuře.
Každý panel obsahuje úvod do problematiky a následují medailony tří až

čtyř osobností, které jsou klíčové pro
danou oblast života společnosti na
území dnešního Olomouckého kraje,
vše je doplněno bohatým ikonografickým materiálem. Poslední tři panely pojednávají o současnosti Olomouckého
kraje – o jeho kultuře a společenském
životě, sportu a tradiční lidové
kultuře, přičemž přinášejí informace
o nejvýznamnějších a hranice regionu
přesahujících aktivitách kraje. Výstavu
už zhlédli v Olomouci, Přerově, Jeseníku a Šumperku, dále bude k vidění
ještě jednou ve Vědecké knihovně Olomouc, a sice od 2. ledna 2019 do 29.
ledna 2019.
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romé sbírky Petra Lindušky. Kromě
toho je výstava doplněna o prodejní
dárky z Charity Konice, Domu pro
seniory v Ludmírově, Domu pro
seniory Bohuslavice, Domova pro
seniory Jesenec, Dětského centra
Topolany nebo Mateřského centra
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PROSTĚJOV Z důvodu nemoci
zpěváka Jiřího Korna neproběhl
ve středu 12. prosince koncert vokálního seskupení 4TET. Vystoupení se neruší, je pouze odloženo
na 22. ledna 2019 a zakoupené
vstupenky pokračují v platnosti.
„Omlouváme se, ale koncert 4TETu
ve středu 12. prosince nemůže proběhnout z důvodu nemoci Jiřího Korna,“ potvrdila Jana Maršálková, ředitelka Městského divadla v Prostějově.
Současně neskrývala potěšení nad aktuální informací. „Získali jsme prakticky okamžitě náhradní termín v úterý
22. ledna 2019. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti. Pokud by návštěvníkům nový termín nevyhovoval,
můžeme jim vrátit vstupné, ale jen do
pondělí sedmnáctého prosince,“ vzkazuje ředitelka s důrazem na dnešní
termín. „Je nám upřímně líto, že 4TET
nepřivítáme v Prostějově v adventním
čase. Děkujeme za pochopení a Jiřímu
Kornovi přejeme brzké uzdravení.
Společně s vámi se těšíme na koncert
4TETu dvaadvacátého ledna 2019,“
dodala Jana Maršálková.
(red)

www.vecernikpv.cz
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že jsme vánoční písně zpívali ve studiu
už od srpna,“ zavtipkoval Richard Pachman po koncertu.
Jednotlivé písně byly prokládané příběhy
týkajícími se nejen adventního času, dvojice navíc posluchačům odtajnila i vlastní
zajímavé příhody. Výtěžek z této akce už několikátý rok putuje do Dětského centra ve
Strančicích. V samém závěru koncertu pu-
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blikum ocenilo účinkující neutuchajícím
potleskem vestoje. „Já nemůžu hodnotit
sám sebe, ale pokud můžu usuzovat z reakcí návštěvníků, myslím, že byli spokojení.
Mezi námi a publikem vzniká jisté křehké
a nepopsatelné pouto, které tady dříve nebylo. Je to velice milé a moc si toho vážím,“
uvedl zpěvák, malíř, moderátor a hudební
skladatel Richard Pachman.

jaký byl vánočční
n konceert

Pachmanovy skladby i úpravy starých koled. Přináší předvánoční náladu nejen díky
hlasům obou aktérů, ale i díky neobvyklým
nástrojům, jakým je například sundrum.
„Je to asi nejhezčí album s vánoční tematikou, které jsem letos poslouchal,
protože jsem kvůli natáčení a turné
nestihl poslouchat žádné jiné. A s Ditou jsme se letos na Vánoce tak těšili,

&XQLKEGX[VXQąKNC×åCUPQWX¾PQéPÊCVOQUHÆTW
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Lidé všech věkových kategorií zasedli do
prostějovského kostela, aby se nechali
unášet krásnými vánočními melodiemi
a příjemně tak strávili pár pěkných chvil letošního adventu. Kromě známých i méně
známých písní a koled si návštěvníci mohli
poslechnout převážně písně z nového
Vánočního alba této dvojice, které k turné
vychází a které obsahuje původní autorské

Richard Pachman a Dita Hořínková představili pravé KOUZLO VÁNOC
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Korn
nepřijel

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

GŢP V Konici probíhá krásná vánoční přehlídka

PROSTĚJOV Další zastávka tradičního vánočního turné této dvojice se
uskutečnila v Husově sboru v Prostějově. Sobotní večer vyplnily dechbe0DUWLQ*(5l$ - VK Šelmy Brno
roucí písně z nového Vánočního alba.
„Domácí hráčky nebyly ze začátku koncentrované, proto jsme snadno vyhráli první set.
Od druhého se ale průběh změnil, soupeř postupně získával převahu. Škoda vyrovnaného V kombinaci se světelnými kouřovými
závěru čtvrté sady, kde jsme udělali dvě zbytečné chyby a nakonec nevezeme ani bod. Pro- efekty vytvořila tato dvojice neuvěřistějovu gratulujeme k vítězství.“
telný zážitek jak pro oči, tak pro uši

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov:
„Náš vstup do zápasu byl hrozně vlažný, holky vůbec nevěděly, kde je sever, na hřišti působily dojmem, jako by hrály volejbal poprvé. Naštěstí jsme se z toho postupně dostali a přes
problémy ubránit Terezu Matuszkovou vybojovali tři body, což je nejdůležitější. Náš výkon
ale poznamenaly velké výkyvy, chvílemi jsme měli nemalé problémy ve všech činnostech.“
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homoravanky využily k několikerému návratu do zápasového děje (5:2 – 7:6, 9:6
– 9:8, 13:10 – 13:12). Přesto Petrášovovy
ovečky stále zůstávaly ve vedení, byť na
palubovce hořela vyrovnaná bitva o každý míč. Zápletka ještě vygradovala poté,
co Šelmy tažené skvělou Matuszkovou
otočily ze 17:15 na 17:18. Dramatickou
i divácky atraktivní podívanou definitivně rozetnula šňůra čtyř výměn (z 19:20
na 23:20) včetně dvou vítězných bloků,
která domácí mančaft poslala vstříc vydřenému úspěchu – 25:22 a 3:1.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

až k tříbodové výhře! VKŠ BRNPV 3:1

Vékáčko se proti Šelmám zvedlo z šíleně špatného začátku

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Vzájemné zápasy s Prostějovem: dosud se týmy neutkaly
Zajímavost: Ohledně své krátké historie, rychlého ovládnutí národní scény i následného vtrhnutí na evropskou
pohárovou je podobný právě VK Prostějov. S tím rozdílem, že Alba Blaj má ještě mnohem vyšší ekonomické možnosti a proto letos na jaře hrála finále Ligy mistryň.
Po jasně vyhraném prvním vzájemném

Hráčský kádr: nahrávačky Lucie Smutná (číslo 9, Česko, narozena 1991, výška 182 cm, váha 76 kg),
Lora Kitipova (7, Bulharsko, 1991, 182 cm, 69 kg), Aleksandra Cirovic (14, Srbsko, 1997, 178 cm, 64
kg), blokařky Nneka Obiamaka Onyejekwe (18, Rumunsko, 1989, 189 cm, 70 kg), Sara Hutinski (15,
Slovinsko, 1991, 186 cm, 71 kg), Nadja Ninkovic (3, Srbsko, 1991, 193 cm, 74 kg), Maja Aleksic (2, Srbsko, 1997, 188 cm, 76 kg), smečařky Sonja Newcombe (6, USA, 1988, 188 cm, 76 kg), Mariya Karakasheva (12, Bulharsko, 1988, 182 cm, 67 kg), Ana Lazarevic (4, Srbsko, 1991, 186 cm, 74 kg), Ramona
Rus (10, Rumunsko, 1996, 180 cm, 73 kg), univerzálky Katerina Zhidkova (11, Ázerbájdžán, 1989, 187
cm, 72 kg) a Ioana Maria Baciu (1, Rumunsko, 1990, 184 cm, 70 kg), libera Suzana Cebic (8, Srbsko,
1984, 167 cm, 60 kg), Marina Vujovic (16, Srbsko, 1984, 163 cm, 59 kg).

Klub z Transylvánie, který vznikl spoluprací tamního města Blaj s regionem Alba teprve
před sedmi lety, zamířil bleskově mezi národní elitu. A v posledních čtyřech sezónách byl
suverénně nejlepším rumunským oddílem ženské kategorie. Posbíral kvarteto mistrovských titulů i tuzemských pohárů, pravidelnou účast v základní části evropské Ligy mistryň
vyšperkoval stříbrem z této elitní soutěže na konci uplynulého ročníku.
Země: Rumunsko
Největší úspěchy: 2. místo v evropské Champions League (2018), 4x vítěz Rok založení: 2011
rumunské ligy (2015 až 2018), 4x vítěz rumunského poháru (2015 až 2018)
Klubové barvy: červená, bílá
Výsledky v evropských pohárech za poslední tři roky: 2. místo v Champions League (2018), základní a černá
skupina Champions League (2017), základní skupina Champions League (2016).
Domácí hala: Transilvania
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2018), 1. místo (2017), 1. místo (2016).
Sporting Center Sibiu (kapacita
Hlavní trenér: Darko Zakoc
Asistent trenéra: Petru Ban
1850 diváků)

CSM VOLEI
ALBA BLAJ

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Překonání úvodního kola evropského CEV Cupu
žen 2018/2019 bylo pro volejbalistky VK Prostějov nakonec dost
snadné, mladičký Levski Sofia nekladl větší odpor. Nadcházející
osmifinále druhého nejvyššího poháru klubů na starém kontinentu proti CSM Volei Alba Blaj, to už bude úplně jiná káva. S trochou nadsázky řečeno pořádně horká. Soupeř totiž má hráčsky
nabitý kádr a hned do prvního vzájemného střetnutí konaného
ve středu 19. prosince od 17:00 hodin českého času na rumunské
půdě půjde v roli jasně favorizovaného celku.

www.vecernikpv.cz
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1. krok - volba obleèení

Kosmetické ošetření a líčení proběhly opět v H Studiu Hany Ondrejové v ulici Rejskova 30. Božena Švédová se líčí pouze příležitostně,
takže jí bylo vysvětleno, jakým způsobem by se měla líčit. Na kosmetiku dochází pravidelně, což je na její pleti vidět. „Líčení opět předcházelo
povrchové čištění pleti a také hloubkové čištění a exfoliace. Paní Božena navštěvuje pravidelně kosmetičku, jak se nám svěřila, ale i tak jsem
zapracovala do pokožky sérum, které pleť hydratovalo a vyživilo a samozřejmě také krém,“ seznámila se vizážistka s prosincovou vítězkou.
Co nastalo dál? „Po krému jsem nanesla minerální make-up, odstín namíchaný k barvě její pleti. Na celé víčko byl použitý podkladový stín
v tělové barvě a pak se vystínovalo čtyřmi odstíny starorůžové barvy, pod obočí světlý stín. K řasám jsem nanesla ke zvýraznění oka tenkou
tmavou linku a na řasy černou řasenku. Oči se jí krásně rozzářily a celá prokoukla. Tvářenku jsem pak zvolila jemnou, s nádechem do růžova.
Rtěnku jsem použila tmavší v odstínu módní starorůžové. Nakonec se vše zafixovalo minerálním pudrem. Věřím a doufám, že paní Božena
bude v líčení pokračovat, jelikož díky tomu o několik let omládala a vypadá výborně,“ popsala veškerou svoji činnost kosmetička a vizážistka
Hana Ondrejová.

3. krok – líèení

Optika Wagner, kterou najdete na náměstí E. Husserla (bývalé Trio), byla druhou zastávkou. Tam na celou výpravu čekal majitel Radek Wagner a připravil hned řadu slušivých brýlí. Boženě Švédové jich sedělo tolik, že jsme nakonec nevěděli, které z nich vybrat. „Na dnešní díl jsme
vybrali již tradičně naše oblíbené modely Etnia Barcelona. Nová kolekce totiž právě teď spatřila světlo světa a jak ve slunečních brýlích, tak
i v dioptrických je inspirována Gustavem Klimtem, známým to malířem,“ prozradil majitel prodejny s tím, že se do obliby vrací minimalismus. „Barev je méně, tvarově temporálně zvýšené špičky, růžové zlato v kombinaci s jednou barvou. Snažili jsme se přiblížit elegancí brýlí ke
zvoleným outfitům. Paní Božena je ryze elegantní typ. Jak je vidět, dominovala u nás jedna barva, a to odstíny červené, a stejně jako v minulé
proměně jsme se nestačili divit, kdopak nám to stojí před zrcadlem, skvělý výsledek. Vypadala opravdu skvěle,“ pochvaloval si proměnu Radek
Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Bylo chladné, ale krásné a zasněžené sobotní ráno, když jsme začínali s výběrem nových outfitů v prodejně RV FASHION v Plumlovské ulici. „Paní Božena je velmi milá a komunikativní, srší energií, o kterou se umí podělit i s ostatními. Na
začátku mi sdělila, že se zamilovala do plesových šatů, které uviděla ve výloze naší prodejny. Dali jsme se tedy do výběru
večerních toalet,“ usmál se úvodem René Volek, majitel prodejny. „První volba padla na zajímavé zlato-černé šaty se
střihem, který jde od kolen do tulipánu, což způsobuje nádherný efekt při chůzi i tanci. Paní Božena byla nadšená, šaty jí
moc slušely a pohybovala se při zkoušení jako tanečnice po parketu. Bylo mi sděleno, že ji čeká náročná plesová sezóna,
proto další volbou byl šedostříbrný samet, který se nám vrací do módy. Rafinovaně odhalená záda u tohoto modelu jsou elegantní a zároveň sexy,“ pokračoval
stylista týmu PROMĚNA IMAGE Večerníku.
Paní Božena však umí nosit i kratší šaty. Volba padla na kolekci Michaela Louisa. „Jedná se o šaty na denní nošení do práce, ale dají se využít i na menší slavnosti.
Střih je výborný, neboť skryjí veškeré nedostatky, které by žena mohla mít. To není problém paní Boženy, které šaty velmi slušely a vypadala v nich moc pěkně,“
pochválil naši vítězku majitel prodejny. „Kromě blížící se večírkové a plesové sezóny je tady konečně zima, proto jsme zařadili do proměn i zimní pláště. Volba
padla na elegantní světlý plášť s kapucí, který je lemován pravou kožešinou z lišky. Plášť působí velmi elegantně a nositelku určitě zahřeje, neboť je vyroben z vlny
a kašmíru. Opakem tohoto kousku je černý plášť casual, je velmi trendy a je i pohodlný v rámci městské módy. Barva černá je praktická a mezi zákaznicemi velmi
oblíbená. Má snadnou údržbu a je to v současné době módní hit,“ uzavřel výběr nového oblečení René Volek.
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5. krok – odhalení a fotografování

4. krok... barvení, støíhání, styling

o vítěze prvotřídně postaráno. Po celý
průběh nemusí na nic myslet, může si
naplno užívat zaslouženého odpočinku
a hýčkání. Ráno se pokaždé sejdeme
v RV FASHION a vybíráme oblečení,
poté se přemístíme do Optiky Wagner
a vybíráme brýle, následně přichází na
řadu kosmetika a líčení ve studiu H,
Následně se všichni mohli přesunout do Vlassalonu. Tam se o vánoční dámu prvotřídně postarala majitelka salonu Andrea Furiaková.
vrcholem je pak změna účesu ve Vla„Paní Božena měla poměrně dost suché a z osmdesáti procent prošedivělé vlasy. Byla na nich původně tmavší barva s melírem,“ objasnila
ssalonu. Poslední dvě části probíhají za
majitelka salonu. „U hlavy jsem zvolila tmavou barvu a konečky jsem prosvětlila a dotónovala do světlejšího přírodnějšího odstínu. Zkrázahaleným zrcadlem tak, aby na sebe
tila jsem, dorovnala předek, zadní část vlasů jsem zkrátila více a do rovna, boky jsem pak nechala záměrně delší, aby opticky prodloužily
vítězka neviděla. Vlastní závěr pak tedy
obličej. Konečný styling jsem směřovala do rovna. Paní Božena má vlnitější vlasy, které tak nosí celý život a tak jsem zvolila uhlazený
patří odhalení nové image, focení celéstyling, takže jsem jí vlasy vyžehlila, abych ubrala na objemu,“ ukončila popis Andrea Furiaková. „Nový střih i barva jí moc sluší, působí
ho našeho týmu a samozřejmě focení
tak velice elegantně a příjemně prokoukla,“ přidala.
a natáčení naší vítězky. Božena Švédová
přijela se svým manželem a celý den
si oba dva velice užívali a my s nimi.
Krásné
oblečení,
zajímavé
brýle,
perfektní líčení a nový účes udělaly z Boženy Švédové šmrncovní dámu, která zářila do všech stran. Závěrečné focení probíhalo v nádvoří
K tomu všemu nám začalo sněžit.
Prošli jsme si i vánoční trhy, nasáli na zámku na Pernštýnském náměstí a také v nově otevřené zámecké kavárně Kafe Zámek, která se pyšní nádhernými prostory a galerií, kde se fotilo a natáčelo jedna báseň.
náměstí vánoční atmosféru a proběhlo Paní Božena si svou roli velice užívala a působila v ní přirozeně. Jak probíhalo odhalení nové vizáže?
i rozdávání dárečků...

Pojďme se tedy podívat, jak to dopadlo. Také tentokrát jsme vše pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde, stačí navštívit internetové stránky www.
vecernikpv.cz. Čeká tam na vás obsáhlá fotogalerie a video z PROMĚNY
IMAGE pro měsíc prosinec roku 2018.

Vánoční PROMĚNU IMAGE pro
sebe uzmula šestapadesátiletá Božena
Švédová z Vyškova. V květnu tohoto
roku u nás proměnou prošel její manžel. A dopadlo to přímo skvěle. Pan
Miroslav Švéda se změnil k nepoznání
a jeho žena byla natolik nadšená, že se
rozhodla přihlásit také. „Přeji si vypadat
mladší a myslím, že potřebuji dodat
sebevědomí, tak se nemůžu dočkat
toho, jak budu vypadat. Strašně moc
se těším, vůbec nejsem nervózní, protože již z manželovy proměny vím, že
opravdu není čeho se obávat, naopak,“
sdělila nám těsně před zahájením Božena Švédová. Nutno dodat, že nervozita opravdu není v rámci proměny na
místě. Večerník spolupracuje s týmem
skvělých lidí, celý den probíhá za příjemné a pozitivní atmosféry a užijeme si vždy plno legrace. Navíc je vždy

Aneta Jiří
KŘÍŽOVÁ SLEČKA
Jubilejní čtyřicátá PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku byla opět zase o něco více výjimečná. A to nejen
tím, že byla tradičně v tomto čase vánoční a nesla se tudíž v pohodové i sváteční atmosféře, ale také faktem dovršení našeho
malého jubilea. Vítězka se tak mohla vedle samotné změny
těšit i z pozorností od redakce v podobě květiny a dárkového
balíčku. Její radost tak byla více než dvojnásobná... Na konci roku se sluší obzvlášť zopakovat, že v jedinečném projektu, který
je dílem nejčtenějšího regionálního periodika, měníme již více jak tři roky ženy či muže, k čemuž máme profesionální tým
vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na
brýle a také profesionálního kameramana i fotografa. Snažíme
se však nejen o odlišnou image, ale hlavně o vnitřní proměnu
a dodání sebevědomí. A co je pro nás hlavní? No, přece splnit
vaše přání a dělat vám radost. S radostí můžeme konstatovat,
že doposud jsme takto potěšili osmatřicet žen plus čtyři chlapíky (dva díly patřily kompletnímu páru) a hodláme v tom nadále pokračovat. Je třeba také poznamenat, že všechny proměny
dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme proto nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě,
a to nejen v rámci prostějovského regionu. Zatímco minulý
měsíc se nám podařilo proměnit Annu Vitekovou až z daleké
slovenské Nitry, tentokrát jsme dělali radost do Vyškova.
A jak naše prosincová změna vizáže probíhala? To se dozvíte
z tradiční reportáže.

17111671343

din. AZ Residomo dál naplňuje úlohu
nejpříjemnějšího překvapení sezóny,
v prvoligovém pelotonu hájí pro něj
vynikající šestou pozici. A pozor: Severomoravané jsou druhým nejlepším
mužstvem soutěže na venkovních kluzištích! Takže loučit se s tímto rokem
vítězně nemusí být pro Tomáše Divíška
a spol. vůbec jednoduché.
(son)
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

navrátilcem ze zámořské NHL Tomášem Plekancem, možná v tu dobu již
bude zpět v zápasovém zatížení i žijící
legenda tuzemského hokeje Jaromír
Jágr. Každopádně půjde o skutečně
sváteční mač s aktuálně druhým celkem
pořadí. Končící letopočet pak Jestřábi
završí domácím utkáním proti Havířovu v sobotu 29. prosince od 17.00 ho-
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„Taková utkání jsou ozdobou Chance ligy a zajišťují její
dobrou úroveň.“

Výrok:

yy Zápasy hraje s číslem 96 na zádech. Proč tahle volba?
„Moc vybírat jsem si nemohl. Pepa
Ovečka za mnou přišel a dal mi na výběr 96 nebo 84, tak sem sáhl po tom,
co byl nejblíže. Moje oblíbené číslo je
19.“ (úsměv)
yy * Trenér vás zařadil do první přesilovkové letky. Jak se vám

REDAKCE

yy Mohl byste se fanouškům hokejově představit?
„Jsem spíše ofenzivní obránce. Snažím se podporovat útok, dát dobrou
nahrávku, která pomůže zrychlit hru.“
yy Jaké jsou vaše hokejové přednosti?
„Možná bruslení, když to vyjde tak
rozehrávka a nebojím se střílet.“

hrálo především s Divíškem
a Nouzou?
„Byl jsem moc rád, že jsem dostal šanci hrát hned přesilovku, ikdyž před
zápasem nebylo moc času si k tomu
něco říct. Je velká škoda, že jsme nedali v přesilovce branku, protože šance
a střely jsme si dokázali vypracovat, ale
neproměnili jsme ani jednu. Já kdybych nebyl „dřevěnej“, tak jsem své
střely mohl líp trefit a byl by z toho gól.
Podle mě jsme je nesehráli zle a můžeme se od nich odrazit.“
yy Prostějov vyznává ofenzivní
hokej. Rozhodovalo to o tom,
jestli přestoupíte k Jestřábům?
„Já byl postavený před hotovou věc.
V sobotu jsme hráli na Slavii a pak mi
Pavel Hanák (sportovní manažer Zubrů - pozn. redakce) říkal, že mi bude

PROSTĚJOV V pondělním utkání nastoupil poprvé v prostějovském dresu odchovanec pardubického hokeje Zdeněk Čáp
(na snímku), který se na Hanou přesunul z Českých Budějovic.
Tento ofenzivní obránce si v zápase s Jihlavou připsal jednu
asistenci za nahrávku na branku Tomáše Divíška. Proč si vybral
právě Jestřáby a jak se mu hrálo v první přesilovkové formaci
se dozvíte z rozhovoru, který poskytl klubovému webu.

volat pan Vykoukal s tím,
že se budu hlásit v pondělí Prostějově.“
yy Nestává se moc
často, aby hráč dokonce v jedné sezoně vystřídal dva
odvěké riva-

Foto: www.lhkjestrabi.cz

ly. Vy jste nastupoval
v minulé i letošní sezoně za Zubry. Neměl
jste strach jít do tohoto
dobrodružství?
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„Jeden takový přestup jsem už zažil.
Mezi Pardubicemi a Hradcem a to
jsem si ´vychutnal´ do velké míry,
ale teď z toho strach nemám. (úsměv)

říká nová posila Zdeněk Čáp, který nastupoval za Přerov

„Z přechodu od rivala strach nemám,“

Hrací den 19. prosince se Hanáků netýká, protože mají v 37. kole volný los. Po
pětidenní pauze tak půjdou do utkání
až v sobotu 22. 12., kdy od 17.00 hodin přivítají v domácím prostředí Kadaň. Trhači už sice neplatí za takového
otloukánka jako dřív, nicméně jsou
předposlední čtrnáctí a nasbírali dosud
o jednatřicet bodů méně než elhákáčko.
O roli favorita tudíž nebude v tomhle
střetnutí pouhé dva dny před Štědrým
dnem žádných pochyb.
Vzápětí si svěřenci Jiřího Vykoukala
užijí tři celé volné dny a větší část čtvrtého, po Vánocích se znovu sejdou
na ledě 26. prosince odpoledne. Aby
hned o den později vycestovali k maximálně atraktivní bitvě na Kladno
(čtvrtek 27. 12., 18.00 hodin). Rytíři
by měli do boje vyrukovat s hvězdným

Hanácké derby ve 35. kole Chance
ligy tentokrát vyšlo na zimní sobotní
podvečer a podle toho vypadaly slušně zaplněné tribuny. Fanoušci si pro
domácí tým připravili zajímavé choreo se svůdnou slečnou, která měla
tým motivovat k letošnímu prvnímu
vítězství nad odvěkým rivalem. Začátek utkání se nesl v opatrném duchu

REDAKCE

PROSTĚJOV Letošní třetí derby se odehrávalo před výbornou
diváckou kulisou. Prostějovští
fanoušci velmi slušně zaplnili tribuny a hnali svůj tým za prvním
vítězstvím v derby v této sezoně.
Skóre utkání otevřel Mikliš a když
Divíšek v 51. minutě vstřelil branku na 2:1, zdálo se, že si Prostějov
připíše všechny tři body. Vyrovnání Ference sebralo domácím vítr
z plachet, ale v nájezdech rozhodli,
celý zápas skvěle chytající Jakub
Neužil a střelci Nouza a Starý.

a oba dva týmy se soustředily na pozornou defenzivu. Jako první zahrozil Přerov a po teči jednoho z hostujících útočníků zazvonila tyčka za
Neužilem. Nebylo to naposled, co
domácímu strážci svatyně pomohla
branková konstrukce. Po této šanci se
spustili z řetězu i domácí a tento tlak
proměnili ve vedoucí branku. Nová
posila jestřábí letky Filip Hanták našel na modré čáře Ondřeje Mikliše,
ten ukrytou střelou překvapil Kloučka a rozvášnil domácí publikum - 1:0.
V 7. minutě šel pykat za katr hostující Malina, ale v největší příležitosti
Tomáš Nouza neprostřelil chumel
clonících hráčů. Ve 12. minutě se dostali do obrovské šanci Zubři. Domácí zadáci neuhlídali Pšurného, který
byl chvíli sám u pravé tyče. Dostal
nahrávku, ale zkušený forvard poslal
puk jen těsně vedle. V další šanci se
objevil hostující Ferenc, ale ani on
nevyzrál na jistě chytajícího Neužila.
Na Ference si potom v útočném pás-

mu vyšlápl Marek Račuk a vysloužil
si za to dvě minuty. Přerov mohl vyrovnat brankou do kabiny, ale tečovaná střela si cestu do branky nenašla.
První třetina skončila 1:0 pro Prostějov.
Druhá třetina nabídla další ságu
dobývání středního pásma a místo brankových situací jsme viděli
drobné šarvátky, které k derby neodmyslitelně patří. V polovině třetiny se povedlo Zubrům vybojovat

v obranné třetině Jestřábů puk, ten
se dostal na hůl Darka Hejcmana,
který svou střelou trefil Jiřího Goiše, od kterého se puk odrazil za záda
bezmocného Neužila - 1:1. Inkasovanou brankou Jestřábi zvedli hlavy
a začali lépe bruslit. Karpov měl na
své hokejce vedoucí gól. Nejprve
šikovný útočník tečoval střelu svého
obránce a pak dorážel puk do odkryté klece, ale vynikající zákrok vytáhl
i Tomáš Klouček v brance Přerova.

„Tohle derby – stejně jako ta předchozí – splnilo parametry, které od něj fanoušci, trenéři i hráči očekávali. Byl to bojovný zápas s nasazením, měl úroveň. Snažili jsme se eliminovat soupeřovu ofenzivní sílu, která je obrovská, a takřka po celé utkání se nám to dařilo. V nájezdech
jsme měli smůlu, přesto bod bereme.“

Kamil PØECECHTÌL – HC ZUBR Pøerov

„Viděli jsme bojovný zápas, ve kterém jsme se těžko dostávali do šancí. Kluci však celé utkání
odmakali a dva body jsou pro ně odměnou. Hráčům chci poděkovat za odvedený výkon a fanouškům za skvělou atmosféru, jaká tady letos ještě nebyla.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
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Staré známé heslo nedáš-dostaneš
mohl vzápětí potvrdit Sikora, ale
svou střelou pouze vymetl puk ze
třetiny. Další šanci Zubrů přerušil
hvizd rozhodčího, když si v domácím brankovišti ustlal jeden z hostujících hráčů. Poté se před koncem
třetiny provinil proti pravidlům Ferenc a Jestřábi dostali šanci na překlopení výsledku na svou stranu.
V té se bohužel žádné vážnější ohrožení hostující branky nekonalo a Zubři
se v pohodě ubránili. Poté se konečně
promrzlí diváci dočkali i brankových
příležitostí, ale hostující Popelka, Kratochvíl a sám na branku ujíždějí Šlahař
nedokázali překonat výborného Neužila. Co se nepovedlo na jedné straně,
povedlo se Jestřábům na té druhé. Po
sérii šancí Přerova se v 51. minutě do
přečíslení 4 na 1 dostali domácí a Marek Račuk předložil Tomáši Divíškovi
puk jako na zlatém podnose a nejproduktivnější hráč domácích poslal
Jestřáby do vedení - 2:1. Vedení Pros-

tějovu vydrželo jen čtyři minuty, když
se po nezištné přihrávce zpoza branky
prosadil zlý muž hostí Jakub Ferenc
a vyrovnal na - 2:2. Tímto výsledkem
skončila i základní hrací doba. Jestřábi si přenesli do prodloužení jednu
minutu přesilové hry, ale k většímu
ohrožení Kloučka se nedostali. To na
druhé straně zachránil domácí Neužil, který v nájezdu vychytal Šlahaře
a poté si poradil i z jeho dalším střeleckým pokusem.
V nájezdech se dokázal jako první
prosadit Pšurný, který poslal puk mezi
betony Neužila, ale to byla poslední
radost Zubrů. Domácí brankář poté
zavřel „krám“ a Tomáš Nouza a Jan
Starý rozhodli o vítězství Jestřábů
v poměru - 3:2. Prostějov si tak připsal
první vítězství v nejsledovanějším
utkání na Hané!
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete na straně 26
Převzato z www.lhkjestrabi.cz
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vě a pouze dva bodíky z těsně zvládnutého derby, klesli ze třetího místa na
čtvrté. Sice mají stejný zisk jako České
Budějovice a za druhým Kladnem zaostávají o řešitelné tři jednotky, ovšem
snížil se jejich náskok na nižší pozice.
Například první nepostupová příčka
pro play-off je momentálně vzdálená
už jen deset bodů, zatímco minulé
pondělí byla patnáct. „Čas počítat zajíce však přijde až po honu, to znamená
v závěru základní části a hlavně v play -off.
Teprve tam se o všem rozhodne,“ zdůraznil Jiří Vykoukal s tím, že nezbytností
pochopitelně je samotný průnik do vyřazovací fáze.

PROSTĚJOV Neboť Večerník znovu vyjde až na Silvestra, přinášíme
vám ve stručnosti nástin programu
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov
během dvou nejbližších týdnů. Navzdory svátečnímu konci kalendářního roku bude jejich náplň dost
našlapaná.
Už dnes, tj. v pondělí 17. prosince,
od 17:30 hodin nastoupí k duelu 36.
dějství Chance ligy na horkém ledě
Českých Budějovic. Ty překonaly nedávnou krizi šňůrou čtyř vítězství za
sebou včetně vyplenění vedoucí Jihlavy 2:0, leč naposledy ve středu padly
v Přerově 1:2. Přesto Motor drží třetí
místo soutěže se stejným bodovým
ziskem jako čtvrtí ptačí dravci, tím
pádem půjde o přímou bitvu tabulkových sousedů.

14

43

Vydatných čtrnáct změn v hráčském
kádru již udělalo vedení Jestřábů od
začátku tohoto ročníku prvoligové soutěže. V plném tuctu případů se jedná
o příchody nových plejerů na střídavé
starty, hostování či try-out, přičemž
některé z těchto dočasných „posil“ zanedlouho putovaly pro změnu jinam.
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jubileum...
veselé vánoce

BOŽENA ŠVÉDOVÁ MÁ NOVÝ NÁBOJ A CELKOVĚ OMLÁDLA
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VEÈERNÍKU

-

Při vší úctě k sešívaným byla středeční
prohra mužů LHK v Edenu dost zbytečná. Mohla za ni především špatně
bráněná oslabení, tak jako mnohokrát
předtím v tomto soutěžním ročníku.
Soupeř dal z přesilovek hned tři góly
včetně rozhodujícího dvacet sekund
před koncem.

Oslabení na
Slavii

Je už známým faktem, že pokud se prostějovští a přerovští fandové dokážou
vyvarovat excesů, umí vytvořit vzájemnému derby obou týmů vynikající kulisu. To byl bezezbytku i případ
uplynulé soboty, kdy kotel Jestřábů
navíc vyrukoval s působivým choreem
krasavice za odměnu i vtipným nafukovacím prasetem MEO.

!&҃ ࡡ
Fanoušci
v derby

HOKEJOVÉ
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Mezi hokejovými mantinely

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

Do konce normální hrací dobyhanáckého derby Prostějov versus Přerov zbývalo deset minut,
když do rychlého protiútoku
dvou na jednoho ujeli nejproduktivnější borci elhákáčka.
A akce dopadla podle toho. Tomáš Divíšek přihrál v plné jízdě
zleva doprava Marku Račukovi,
ten mu vzápětí puk bekhendem
vrátil a ostřílený veterán uklízel
kotouč za obrovského jásotu diváků do naprosto odkryté klece.

Nejkrásnější
akce

-

„Pondělní porážka s Jihlavou nás hodně mrzela, protože jsme Duklu v první třetině výrazně
přehrávali a vytěžili z toho vedení o jediný gól, aby pak zkušený i velice silný soupeř skóre
otočil. A v závěru si výsledek pohlídal. Na drtivou většinu prvoligových mužstev by takový
náš výkon stačil, v tomhle případě však ne. Potom jsme ve středu prohráli i na Slavii, navíc
gólem inkasovaným dvacet sekund před koncem z přesilovky po mém vyloučení. Což byla
ještě větší škoda, neboť jsme v Praze vedli 2:0 a za stavu 3:3 mohli několikrát rozhodnout,
místo toho jsme trefovali tyčky. Minimálně na dva získané body to v Edenu bylo. Před sobotním derby proti Přerovu jsme tak věděli dvě věci: že moc chceme napravit dvě porážky
za sebou a že se konečně jednou můžeme my chytit na Zubrech, ne naopak oni na nás. Což
se nakonec podařilo. V oboustranně otevřeném souboji jsme sice znovu přišli o tříbodové
vítězství ne tak dlouho před koncem, ale naštěstí se nám pak povedlo zvládnout nájezdy.
Je dobře nejít do posledního týdne před Vánocemi s delší sérií proher, zvlášť když teď nasMatouš VENKRBEC,
toupíme v Budějovicích. I tam se ovšem dá uspět.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Někdejší lídr a momentálně druhý muž kanadského bodování
Chance ligy už bodově neřádí tolik jako dřív, dokonce měl
v předchozích týdnech poněkud slabší období – na jeho
letošní poměry. Během uplynulých sedmi dnů však už
„Divoch“ zase úřadoval. V pondělí proti Jihlavě dával
gól na 2:1 při konečné porážce 2:4, ani ve středu na
Slavii Praha jeho asistence u Nouzovy trefy na 2:0
k bodům nepomohla (prohra 3:4). Teprve Divíškova
branka na 2:1 v sobotním derby s Přerovem nepřišla
úplně vniveč, neboť pomohla k důležitému vítězství
nad arcirivalem 3:2 po nájezdech.

TOMÁŠ DIVIŠEK

JESTŘÁB PODLE

2:4

vinila jen nepřízeň osudu. Mohli jsme
si za ni hodně i sami jak neproměněnými šancemi, tak především třemi
neubráněnými přesilovkami soupeře.
Včetně té v úplném závěru, kdy se do
oslabení prostě nesmí jít,“ upozorňoval
Vykoukal. Naštěstí zhoršenou náladu
celému elhákáčku notně zvedl sobotní
podvečer, v němž bylo na programu
fanoušky vždy horečně očekávané derby s Přerovem. Zimní stadion zaplnily
tři tisícovky natěšených diváků z obou
táborů a bouřliví příznivci vytvořili
báječnou atmosféru, za které se krajští
konkurenti přetahovali o extra ceněné
vítězství. Zubři byli střelecky aktivnější,
Jestřábi ale dvakrát vedli. A nakonec se
štěstím urvali samostatné nájezdy, během nichž jim dvakrát pomohla branková konstrukce. Asi oplátka osudu za
Slavii. „Přerov má na první ligu nadstandardní mančaft. Stačí se podívat na čtyři
lajny, které tady měl, ještě může určitě
atakovat vršek tabulky. Navíc má proti
nám dlouhodobě lepší bilanci vzájemných utkání, proto je každý bod se Zubry
dobrý. Ty dnešní dva hodnotím jako nadstandard, určitě jsme za ně rádi,“ nelitoval
nijak Vykoukal ztráty možného triumfu
v normální hrací době jen pět minut před
koncem. Tím, že hokejoví ptačí dravci
získali v průběhu minulého týdne prá-

jednoho z chybujících zadáků a situaci
dvou proti jednomu vyřešil individuálně
i skvěle zároveň, ukázkovým blafákem –
2:3. Z nastalého útlumu mohla domácím
pomoci loženka Fajkuse, ovšem zlínský
mladík na střídavé starty sólem nepřelstil
Lundströma. Na opačné straně zmařil
obří možnost Klímy výtečným zákrokem
Neužil, rušný děj ještě v téže 35. rozezněl
zvuk pravé tyče po jedovce Havlíka od
modré čáry. Ve zbytku prostřední části
byla jestřábí letka hodně aktivní včetně
opakované palby, leč bez efektu.
Ve třetím dějství se Jihlavští viditelně
zaměřili na pozornou defenzivu s vyrážením do bleskových kontrů. Muži
v červeno-černém se dlouho nemohli
přes pozornou obranu pořádně prosadit,
což platilo i pro další mizerně sehranou
přesilovku mezi 48. a 50. minutou. Spíš
opatrný protivník je chvíli nato napodobil, neboť ani početní převaha hácéčka
nestála za nic. To už zápas spěl do koncovky, v níž se hanáckým plejerům stále
nedařilo dostat hosty pod jakýkoliv tlak.
Tři minuty před koncem normální hrací
doby si kouč Vykoukal vzal oddechový
čas, po němž nechal Neužila na střídačce
a na řadu tak přišla dost brzká power play.
Největší šanci měl během ní Zdráhal,
jehož bombu ale Lundström i s trochou
štěstí zpacifikoval nadvakrát. Načež kvalitní Dukláci dotahující tým k ničemu
dalšímu nepustili a v čase 59.03 rozhodl
trefou do opuštěné klece Anděl – 2:4.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Utkání jsme nezačali vůbec dobře, a byť se nám okamžité vedení domácích podařilo brzy vyrovnat, mohli jsme po první třetině rozhodně prohrávat o víc než jeden gól. Naštěstí jsme pak
svůj výkon zlepšili, výsledek obrátili a pevnou defenzivou vítězství udrželi. Tří bodů z Prostějova
si hodně ceníme, protože soupeř má silný tým, navíc hrál poslední dobou v dobré formě.“

Petr VLK – HC Dukla Jihlava

„První třetina byla podle našich představ. V prostřední části jsme při druhé inkasované brance
špatně dobruslili hráče a při třetím obdrženém gólu udělali fatální chybu, po které soupeř otočil na 2:3. V poslední třetině pak soupeř dobře bránil výsledek a my jsme si nedokázali připravit
prakticky žádnou šanci.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
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PRAHA, PROSTĚJOV Plný zvratů až
do úplného konce byl zápas 34. kola
Chance ligy mezi hokejisty HC Slavia
Praha a LHK Jestřábi Prostějov. Hosté
slibně vedli, pak prohrávali a vyrovnali.
Aby o rýsující se bodový zisk přišli inkasováním rozhodující trefy pouhých
dvacet sekund před koncem! Tohle
fakt bolelo…
Podle postavení v průběžné tabulce plnili
prostějovští letci úlohu favorita, což se jim
zpočátku dařilo výborně. Už během úvodních osmi minut si vypracovali tři vyložené
šance: nejprve Prokešovu jedovku z mezikruží ukázkově lapil Honzík, poté sešívaný
brankář zlikvidoval i brejk Luňáka se zakončujícím Žovincem v oslabení a následně na
Honzíka nevyzrál ani zblízka Karpov. Až
pak dvakrát zahrozili Pražané, nicméně jak
tutovku Šmerhy, tak střelu Kverky s dorážkou Vlčka famózně vychytal Neužil. A vzá-

SLA PR
LHK PV

pětí se skóre opakovaně měnilo na druhé
straně. V 11. Pšenička pronikl z vlastního
obranného pásma až před Honzíka, aby
ho překonal zleva ke vzdálenější tyči – 0:1.
Za pouhých dvaapadesát vteřin se přihrávková zadovka Karpova od zadního mantinelu odrazila přes Divíška k Nouzovi, jenž
pohotově doklepl v podstatě do prázdné
kasy – 0:2! Ve zbytku zahajovací třetiny
ještě Jestřábi přečkali zvýšenou aktivitu HC
hlavně díky několika kvalitním zákrokům
Neužila (Bezúch, dvakrát Brož, Furch), ale
razantní obrat stejně přišel během druhé
části. Z trvalého tlaku Slávistů rezultovalo
vyloučení Starého, které ve 29. minutě potrestal rychlík Bezúch bleskovým projetím
mezi obránci a dokonalým švihem do pravého vinklu – 1:2. Další ze zlomových momentů přišel brzy nato, neboť Jestřábi měli
více než půldruhé minuty dvojnásobnou
přesilovku a nic kloudného z ní nevytěžili.
Trest na sebe nenechal dlouho čekat. Ve
34. Drtina napřáhl od modré a jeho ránu
šikovně tečoval Brož – 2:2. Navíc jen o devět desítek sekund později v další početní
výhodě Bezúchův výpad zastavený Neužilem pohotově dotlačil do brány Veselý,
když puk důrazně vyšťoural vedle gólmanova betonu – 3:2. Ještě hůř mohlo být ve
37., Drtina zase v početní převaze napálil
tyč. O přestávce se muži elhákáčka zvetili,
po návratu na led výrazně zvedli svůj výkon
a postupně utahovali šrouby. Až dokázali
vyrovnat. V 51. minutě Venkrbec po velkém manévrování v útočném pásmu nabil
doprava Dvořáčkovi, jenž z úhlu pohotovým volejem procedil Honzíka – 3:3. Právě
Dvořáček se zanedlouho mohl stát hrdinou
celého střetnutí, leč sólo po nahození svých

raketových motorů poslal pouze do tyčky.
Stejnou smůlu měl tři minuty před koncem
normální hrací doby Žovinec, také po jeho
pokusu hlasitě cinkla branková konstrukce!
Pravidlo nedáš – dostaneš si potom hosté
vypili trpkým kalichem až do dna, protože
v úplném závěru šel soupeř do přesilovky
a v čase 59.40 duel rozhodl. Nedávný chvilkový Jestřáb Kverka uletěl pravým křídlem,
aby předložil přesně k levé tyči Vlčkovi a ten
pohodlně sklepl do odkryté svatyně – 4:3!
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Do utkání jsme vstoupili dobře, druhá třetina ale byla v režii Slavie. Ve třetí části si myslím, že
jsme měli herně trochu navrch, ale udělali jsme zbytečný faul a v závěru dostali gól z přesilovky. Taková porážka inkasováním v poslední minutě samozřejmě moc mrzí, ale musíme se ze
zklamání rychle oklepat a jít dál.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

„Začali jsme perfektně, ale přesto kvůli neefektivitě prohrávali 0:2. V dobrém výkonu se nám
však povedlo pokračovat a zaslouženě jsme skóre otočili. Ve třetí třetině od našeho vyloučení byl
soupeř hokejovější, jenže se k nám v závěru konečně přiklonilo štěstí. Nedostali jsme gól v posledních minutách a naopak ho sami dali.“

Miloš ØÍHA ml. – HC Slavia Praha
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pøedtím za nerozhodného stavu 3:3 dvakrát trefili tyè!
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Začátek duelu se přitom změnil v pořádnou divočinu. Hned po třiceti sekundách
Karpov nahodil od modré, puk se několikrát odrazil, hostující obrana jej před bránou nedokázala včas odvrátit a pohotový
Nouza zblízka zavěsil do levé šibenice
– 1:0. Zanedlouho měli Horáci štěstí po
dalším závaru, načež ale brzy vyrovnali.
Ve 4. minutě z jejich de facto premiérové útočné akce vychytal Neužil rychlou
kombinaci zakončenou Skořepou, leč
vracející se Zdráhal kotouč nešťastně
srazil do vlastní klece – 1:1. Smutek netr-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV První z domácích šlágrů minulého týdne podstoupili hokejoví Jestřábi hned v pondělí. Střetnutí
33. dějství Chance ligy proti HC Dukla Jihlava bylo atraktivním soubojem
třetího celku tabulky s jejím lídrem,
který na Hané znovu potvrdil, proč se
za uplynulé týdny vyšvihl s bodovým
náskokem na vedoucí post. Hanáci
sice vzdorovali, ovšem na papírového
favorita nakonec nestačili.

LHK PV
DUK JI

val dlouho, již v 7. borci LHK opět vedli.
Nová posila Čáp z levé strany přihrál
najíždějícímu Divíškovi a ten bekhendovým sklepnutím překonal Lundströma
k pravé tyčce – 2:1. Prostějované pak
pokračovali v herně výborném nástupu,
proto velká škoda neproměněných šancí
Luňáka (ztroskotal na Lundströmovi)
i Nouzy (tutovku poslal mimo). Ani
trma-vrma ve 13. poblíž jihlavské svatyně ke zvýšení náskoku nevedla, načež
soupeř poměr sil na ledě trochu srovnal.
Pomohlo mu též ubráněné oslabení, nicméně poslední slovo v zahajovací třetině
měl Luňák minutu před přestávkou díky
ráně z otočky těsně vedle.
Další vývoj utkání výrazně ovlivnil start
druhé periody. Ve 22. minutě totiž Čachotský mezi kruhy vylákal Neužila
z brány a místo střely chytře posunul
doleva Zemanovi, který z těžkého úhlu
trefil přes obránce prázdný prostor mezi
tyčemi – 2:2. Vojáci pak navíc měli přesilovku, ani jim však vůbec nevyšla. Až
po jejím skončení pronikl do slibné příležitosti Pohl, jehož švih proletěl kousek
mimo. Vzápětí šli do početní výhody ptačí dravci, bohužel s ní naložili prachbídně,
aby krátce po návratu vyloučeného Pekra sami ve 31. minutě inkasovali. Právě
navrátilec z hanby obral o černou pryž

přehrávali, chyby potrestali obratem vývoje zápasu a během třetí části nás nepustili v podstatě k ničemu nebezpečnému.
Kluci se snažili, ale Jihlavští prostě byli lepší, jejich vítězství zasloužené,“ objektivně
přiznal kouč LHK Jiří Vykoukal.
O dva dny později cestovala jeho letka
do pražského Edenu s vědomím, že na
Slavii se jí poslední roky skvěle daří. Ovšem tentokrát zdejší úspěšná série skončila. Prostějované sice brzy vedli 2:0, leč
agilní protivník zvrátil na 3:2. A když se
uprostřed třetí dvacetiminutovky podařilo vyrovnat, tak následné sahání hostů
po triumfu dvakrát zastavila nastřelená
tyč. Načež sešívaní rozhodli o své výhře
4:3 pouhých dvacet sekund před koncem
třetí trefou z přesilovky.
„V některých zápasech se k vám přikloní štěstí, v jiných vás pro změnu
potká smůla. Tohle byl pro nás druhý
případ, ale porážku samozřejmě neza-

VZDOR NA LÍDRA NESTAČIL, DUKLA ODVEZLA VÝHRU

Další třízápasovou porci Jestřábi odstartovali pondělním duelem 33. kola Chance ligy mužů ČR 2018/2019 proti lídrovi
tabulky. A Dukla potvrdila svou fazónu
z poslední doby, kdy vítězí skoro jako na
běžícím pásu, což ji vyneslo do přesvědčivého čela soutěže. Na zimáku v Prostějově se oklepala z horšího vstupu, ve druhé
periodě otočila skóre a nakonec si odvezla
na Vysočinu rezultát 2:4 z pohledu hostitelů.
„Ze začátku to vypadalo slibně, první třetinu jsme odehráli velice dobře. Potom
nás však vysoce kvalitní hosté čím dál víc

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
1V÷UPÆOXÊV÷\UVXÊ,GUVą¾DčXFGTD[PCF<WDT[TQ\JQFNRTQO÷P÷PÚOUCOQUVCVPÚO
P¾LG\FGO,CP5VCTÚ
Foto: www.lhkjestrabi.cz

ani na Slavii. Rivala z Přerova se však udolat podařilo

PROSTĚJOV Na zlaté časy výsledkové hojnosti, které prostějovští hokejisté prožívali v minulých týdnech, se během toho uplynulého navázat již nepovedlo. Přesto Hanáci nemusí
nijak smutnit, neboť dvě porážky za sebou včetně domácí
od suverénního favorita z Jihlavy vykompenzovali srdnatě
vydřenou výhrou v nájezdech nad přerovským arcirivalem!

„Omládla jsem o

otázky pro ženu,
co se změnila...

3520÷1<

3$571(ą,352-(.78

Božena
Švédová

LÁKÁ ŽENY,
ALE I MUŽE

LEDNOVÁ PROMĚNA IMAGE

deset let!“

Vlassalon Andry
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
snádechemextravagance,jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém.To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem.
K dispozici vám bude kvalitní vlasová
ƔƔ Paní Boženo, jak se po PROMĚkosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed
NĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
head, Catwalk, ale i úžasný regenerační
přání?
systém od značky L´Oreal. Nechte se
„Cítím se skvěle, mám pocit, že jsem
hýčkat od profesionálů, bude nám
omládla o deset let. Jsem z proměny
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
nadšená, nevěřila bych, co dokážou
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
z člověka udělat pěkné oblečení, líčeAndrea Furiaková.
ní, brýle a krásný účes.“ (úsměv)
Jiří
Slečka
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce
Productions
překvapilo?
zajišťuje kom„Jsem strašně nadšená ze všech částí
pletní
tvorbu
proměny, tohle člověk jen tak nezažireklamních videí, spotů a promovije. A ten přístup, co má celý tým, tak
dea.
Kromě
komerční produkce
s tím se jen tak někde nesetkáte! Celý
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
den jsem si užila a chtěla bych ještě
tvorbou originálních svatebních videí
jednou všem poděkovat. Hodně se
na míru a zároveň tak zachování vzmi líbil i výběr oblečení. Můj manžel
pomínek na jeden z nejkrásnějších
se tam nechal zároveň se mnou komdnů vašeho života. V hotových propletně obléci na slavnostní akce. Vše
jektech naleznete nejen samotnou
bylo velice profesionální.“
videoprodukci, ale i služby s ní spojené
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
včetně zvukové postprodukce nebo
a známí?
zhotovení audio spotů. Hotové pro„Reakce v mém okolí byly pozitivní.
jekty s referencemi najdete na www.
Všichni mě moc chválili a říkali, že „Určitě můžu tuto zkušenost do- jirislecka.cz. Z vaší myšlenky stvoříme
je to super. Prý jsem hodně omládla poručit všem, kteří si chtějí dopřát skutečnost.Těšíme se na vás.
a všichni se shodli, že mi to strašně změnu vzhledu a vizáže. Nebojte se
sluší. Bylo příjemné to vnímat a po- a přihlaste se do proměny. Užijete si
slouchat.“ (směje se)
skvělý den a PROMĚNA IMAGE
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám vám dá inspiraci. Jsem velmi spoko- RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
Večerníku?
jená.“
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
.20(17Éì3$7521.<
i volnočasovém stylu. Výrobky značky
RV jsou známé svou vysokou kvali352-(.783520ħ1<
tou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
„Vánoční PROMĚNA IMAGE s paní Srdečně děkuji všem, kteří se na PRO- ulici 28, kde se můžete setkat
Boženou byla velice vřelá a plná energie. MĚNĚ IMAGE účastní za perfektní s velkým výběrem kolekcí obleků, sak,
Báječně se s ní spolupracovalo, kolem sebe spolupráci. Jsem ráda, že společnými sila- kalhot,šatů,kostýmkůapestrouškálou
rozdávala neustálé nadšení, pozitivní mi můžeme dopomoci k tomu, abychom doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzenergii a spoustu úsměvů. Po proměně pravidelně učinili někoho z vás šťastnými. ivní pánská obuv značky Riccardo.
se úplně proměnila a rozzářila. Získala Za celý náš tým všem přeji krásné a klid- U firmy RV je možné si nechat ušít
nový náboj, omládla a působí velice šmrn- né prožití vánočních svátků a do nového oblek na míru a získat maximální servis
covně. I její manžel byl nadšený a pochva- roku plno radosti, pozitivní energie. A ať a poradenství. Další prodejnu RV
jste hlavně zdraví, šťastní a spokojení!
loval si nový vzhled své manželky.
FASHION (Sonáta) naleznete také
Máme za sebou poslední proměnu tohoto
v Žeranovské ulici.
roku. Je neuvěřitelné, jak rychle všechno
Aneta Křížová
utíká. V tomto roce jsme proměnili jak patronka projektu a redaktorka
ženy, taky i dva muže, ale i jeden pár.
servisu pro ženy
Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“vprvnímpatřevedleněkdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
0DQzHOÅ
zraku bez čekání a kompletní servis.
sourozenci,
Samozřejmostí je profesionální péče
kamarádi
a poradenství na nejvyšší úrovni.
hlaste se!
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
Seriál PROMĚNA IMAGE PROS- Na dámu je připraven, jak je již naším
objednání na vyšetření je na
TĚJOVSKÉHO Večerníku se s pří- zvykem, kvalitní servis v podání profewww.optikawagner.cz
chodem podzimu opět rozjíždí plnou sionálů z Vlassalonu, líčení od kosmerychlostí. Nejen ženy, ale i muži se tak tického a kadeřnického studia H, výStudio Ha – Hana
mohou znovu ucházet o zážitek, o kte- běr nového šatníku v RV FASHION,
Ondrejová nabízí
rýsevámpostarámepřímokrálovsky! brýlí v Optice Wagner a závěrečnou
profesionální a komA jelikož se jedná o proměnu vánoční, tečkou pak bude taktéž profesionální
těšit se můžete i na dárek od Ježíška... focení a natáčení od firmy Jiří Slečka
plexní ošetření
Co vše vás případně čeká? Nejdří- Productions.
pleti, ale také klid
ve vám vybereme oblečení na míru, Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY a relaxaci, celkové uvolnění a indiposléze se o vás postarají prvotřídní IMAGE od Večerníku dopadly vždy viduální přístup. Za pomoci přírodní
profesionálové v pánském salónu a sa- na jedničku a vítězky neměly jiných kosmetiky a nejmodernější techmotný závěr bude završen profesionál- slov než chvály. Není co ztratit, naopak nologie bude vaše pleť prvotřídně
ním focením. Zkrátka budete fešák, za zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE hýčkána. Poskytujeme Mesobotox,
a také nezapomenutelný zážitek!
kterým se nejedna žena otočí.
což je účinná redukce vrásek pro ženy
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a posta- starší čtyřiceti let, dále mezoterapii
va) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PRO- na zpevnění pleti a vyhlazení vrásek,
také chemický peeling, ultrazvukové
MĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
hloubkové čištění, prodlužování řas,
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, líčení, kosmetické čištění a masáž,
proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. v neposlední řadě epilaci. Pečujeme
Hlásit se můžete do 5. prosince. Těšíme se na spolupráci s vámi!
o vaše tělo i duši.Těšíme se na viděnou.
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Na Vánoce si snad všichni přejeme hlavně štěstí a zdraví. Ale
jak toho dosáhnout? Dobrou cestu nepochybně představují
pravidelný pohyb a přiměřené procvičování mozku. Ale to
není vše! Trénovat můžete dokonce i krevní oběh. Skutečnou
posilovnou pro srdce a cévy je koupel v ledové vodě. Že nic
takového není a nikdy nebude pro vás? Nemyslete si, cesta
k otužování může být jednodušší, než si sami myslíte.

Marek SONNEVEND

Když jsem byl kluk, měl jsem každé
vánoční prázdniny prodchnuté sportem. Hlavně tehdy před těmi lety ještě
napadlo většinou dost sněhu, takže se
dalo sáňkovat, bobovat a jinak blbnout
v bílé peřině.
Dokonce si vzpomínám, že jsem jednu
dobu vlastnil skibob, což byla z většího kopce fakt jízda. Nebo skoro každý
rok hodně zamrzla Hloučela. To pak
nastoupila uklízecí četa natěšených
malých hokejistů, odklidila sníh z nějakého příhodného místa a už se na přírodním ledě mydlil hokej.
To ale pořád nestačilo. Z paměti mi nikdy nevymizí především zimní fotbálky, které jsme s kamarády provozovali
na plácku mezi domy „našeho“ sídliště
dlouhá léta. A často, zdaleka nejen
o svátcích. ‚Vánoční', ‚Silvestrovské'
nebo ‚Novoroční mače' však měly suverénně nejvyšší oblíbenost.
Navíc jsme v té sídlištní partě právě na
takových i mnoha jiných sportovních
zábavách vyrostli od dětství přes pubertu a středoškolský věk až skoro k dospělosti. A nikdy nám nepřipadlo zvláštní
či nepatřičné (si) hrát ani ve věku mírně
pokročilejším, dá-li se to tak nazvat.
Nakonec se běh času včetně přirozeného
vývoje přece jen nedal zastavit a nějak
jsme se všichni rozutekli za dospělejšími
životy, trochu jinou zábavou i povinnostmi. Ale určitě platilo a dál zůstává,
že kdo má sport dostatečně hluboko
v sobě, nikdy jej úplně neopustí.
Občas si na tu vzdálenou klukovskou
a chlapeckou dobu vzpomenu, asi jako
každý. S nostalgií i sentimentem, těmi
hořkosladkými pocity mísícími v nitru
radost se smutkem až někam přímo do
srdce. A nejvíc se tyhle emoce probouzejí
právě s příchodem Vánoc.
Bílé svátky už zpravidla nebývají bílé,
i jinak se změnila spousta věcí. Život
utíká podoben splašenému mustangovi,
člověk má najednou vlastní děti a v první řadě chce, aby nejkrásnější období
roku prožily nádherně právě ony. Spontánní sportování však k tomu – kromě
čestných výjimek – prostě už nepatří.
Vůbec nehaním organizovaný sport, to
znamená kluby, oddíly, kroužky a různé jednorázové akce. Právě naopak:
zaplaťpánbůh za ně, že se mladá generace ještě vůbec pohybuje. Ale že by si šla
parta dětí nebo teenagerů jen tak sama
od sebe ven něco zahrát, to se již téměř
nestává. A nejen o Vánocích.
Svět se zkrátka mění, současná nastupující generace i ta budoucí žijí čím dál
víc ve virtuální realitě, nikoliv té hmatatelné okolo nás. Na což zde nechci
nadávat, tak to jednoduše je. Internet,
sociální sítě, chytré telefony a spol. ovládají svět, navíc nevyhnutelně budou
stále víc. Otázkou zůstává, co za iks let
z nás, dosud opravdových lidí z masa,
kostí a krve, zbyde. Science fiction vize
se pomalu naplňují.
A mě při procházení sídlištěm plným
vzpomínek na mladické sportovní blbnutí prosincově přepadá spíš smutek
než radost. Každým rokem čím dál
silněji.

Otužování je pozoruhodná disciplína,
kterou všichni neustále procházíme.
Důkazem toho je fakt, že na jaře býváme otužilejší než na podzim. Když je
v březnu kolem patnácti stupňů nad nulou, člověk odkládá svetr a užívá si první
jarní paprsky slunce v tričku. Když je
šestnáct stupňů na podzim, málokoho
napadne, aby si svlékl bundu a s krátkým rukávem si radostně užil slunce.
Hranici toho, co označujeme za chlad
nebo zimu, jsou proměnlivé. A dají se
posouvat, dokonce velmi výrazně. Pokud jste někdy stáli zabalení do zimní
bundy na hrázi plumlovské přehrady
a pozorovali šílence, kteří se v plavkách
či kostýmech potápěli do ledové vody,
vězte, že je to i ve vašich silách. O příštích Vánocích se k nim můžete přidat.
Je ale důležité vědět, jak na to.
3URÄVHRWXzRYDW"

Otužilec není jen člověk, který plave
mezi ledovými krami. Otužování má
mnohem více podob a ta zmíněná je
spíše extrémní. Otužilcem je svým
způsobem i ten, kdo si v prosinci na
procházku bere větrovku namísto
zimní bundy nebo celou zimu spí
pod letní dekou. Proč se vůbec otužovat? Protože je to něco takového
jako poslat svůj imunitní systém do

lázní. Zkrátka nám to velmi prospívá,
posilujeme imunitu, předcházíme
vysokému tlaku, nachlazení a údajně
i alergiím, či dokonce psychickým
poruchám. Zocelujeme tedy tělo
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i ducha, získáváme vytrvalost, schopnost snášet nepohodu, léčíme nechutenství, prokrvujeme tělo, posilujeme
kardiovaskulární systém. Díky otužování se vyplavují endorfiny zvané
elixír štěstí. Zároveň přicházíme do
kontaktu s lidmi podobného zaměření a způsobu života. Otužování je
pro každého – pro děti, mladé i staré.
Jen je předtím, zejména u starších lidí,
vhodné poradit se s lékařem a nechat
se vyšetřit. Pokud jste chronicky nemocní, pak je to přímo podmínkou.
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U otužování jsou důležité postupnost,
dlouhodobost a soustavnost. První
příznivé účinky otužování by se na vás
měly projevit do čtyř týdnů. Neměli
byste ale s otužováním přestávat, protože tělo si rychle odvykne a celý proces
pak začíná znovu. Výraz „postupnost“
v tomto případě znamená začínat od
kratšího a méně intenzivního otužování
a postupně přivykat delšímu a silnějšímu ochlazení. Otužování přitom neznamená jen sprchování studenou vodou. Otužovat se lze i vzduchem. S ním
je nejlepší začít v létě. V podstatě jde

o to, vystavovat se klesajícím teplotám sprchování. Sprcha pak může trvat jednu
venku třeba při sportu nebo práci a ne- až dvě minuty. Až tou poslední metou
nosit přitom příliš teplé oblečení.
pro vás bude koupel v ledové řece. Ta je
dle otužilců nejúčinnější. Doba koupele
3RGVWXGHQRXVSUFKRX
v přírodě bude trvat podle toho, jaká je
Nejklasičtější a nejúčinnější je ale po- teplota vody, vzduchu a jaké úrovně otuchopitelně otužování vodou. Začínejte žilosti již člověk dosáhl.
ale postupně. Největší chybou by bylo
+XU½PH]LNU\
potápění do vany s ledovou vodou. To se
nedoporučuje ani špičkovým otužilcům, Pokud budete dostatečně vytrvalí a důprotože vana neumožňuje tělu pohyb slední, není důvod, abyste na koupání
a to rychle prochladne. Začínejte třeba v zimní řece nedosáhli. Předpokladem
omýváním žínkou, houbou nebo ruční- pro to je ovšem dobrý zdravotní stav.
kem namočeným do studené vody. Te- Zimní koupání je totiž poměrně náročprve pak začněte se sprchováním či po- né na srdce. Vyvarujte se alkoholu a po
léváním se studenou vodou. Postupně ledové koupeli spíš dodejte tělu teplo
přidávejte a prodlužujte postupně i délku rozcvičkou a teplým nápojem.

1øNROLNUDGMDNDNG\NXSRYDWNDSUD

rybu nekupovat. Pokud je ryba
čerstvá, po píchnutí do ní prstem
musí být na dotek pružná a vzniklý
důlek se za chvíli vyrovná. Ledacos
mohou o čerstvosti ryby napovědět
také žábra. „Žábra nesmí být matná,
musí být narůžovělá. Nesmí to být
šedivé ani červené,“ popsal kuchař
Havlíček. A rybě se nezapomeňte
podívat také do očí. Pokud je čerstvá, měly by být průzračné, čisté
a bez zákalů.

Kapr je jednoznačně symbolem českých Vánoc. A i když
se většina šéfkuchařů shoduje v tom, že nemá zrovna
nejchutnější maso, Češi ho na Vánoce rádi kupují. Ale
víte, jak kapra správně vybírat, skladovat i připravovat,
aby byl náš chuťový požitek co možná největší? Pojďme
se nyní podívat na ty nejzákladnější rady odborníků!
1HNDSUDNWHUÙ
SODYHQDERNX

Kuchařští mistři se shodují v tom, že
ryba je nejlepší čerstvá, nemražená.
Maso se totiž rychle rozkládá, a tak
je ideální kupovat kapra živého. To
dnes není problém, kádě s rybami
potkáte skoro na každém rohu, a tak
si můžete vybrat toho svého. Základní pravidlo přitom zní: nekupujte
kapra, který plave na boku, nebo
dokonce břichem vzhůru. Kapr by
měl vypadat čile a mít jasné oči. Také
nesmí být otlučený, poraněný nebo
přidušený.
1HVPÉEÙW
QDPDÄNDQÉ

Lépe se bude vybírat a také v lepší
kondici budou kapři, když nebude
káď přeplněná a ryby v ní budou mít
alespoň trochu prostoru. Pokud jsou
kapři v kádi namačkaní, ani trochu
jim to nesvědčí. Ryba je ve stresu
a v důsledku toho se jí do těla vy-

plavují látky, které mohou způsobit
pachuť masa.
.DSUDNXSWHQHMOÅSH
DzQDhWÈGUÙGHQ

S nákupem ryby by se nemělo spěchat, dlouhé skladování zhoršuje
chuť a může se také snadno přihodit,
že se maso zkazí. „Samozřejmě úplně nejideálnější by bylo koupit rybu
24. prosince ráno,“ radí kuchař Patrik
Havlíček. Pokud chcete nebo musíte
vyrazit pro rybu den nebo dva dopředu, i to je podle něj možné, avšak
v takovém případě je třeba si dát pozor na její skladování, a to i během
doby, kdy s čerstvě zabitým kaprem
míříte domů. „Teplota, ve které se
ryba nachází, by neměla vzrůst nad
5 stupňů Celsia. Když rybu povezete jen v igelitové tašce hodinu v autě
nebo v autobuse, tak jí zkracujete
životnost,“ varoval Havlíček. Pokud
tedy chcete, aby vám čerstvě zabitý
kapr vydržel co nejdéle, zabalte ho
například do termotašky s ledem,
což udrží maso v chladu.
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I když si řada lidí raději nechá rybu zabít přímo u prodejce, stále se najdou
tací, kteří si kapra domů přivezou živého a zabijí si ho sami. I tady je ale
potřeba přemýšlet nad tím, jak kapra
dopravit domů. Své doporučení na to
má i jedna z nejslavnějších českých
kuchařek Marie Janků-Sandtnerová.
Ve své Knize rozpočtů a kuchařských
předpisů radí: „Nemohou-li ryby
býti ve vodě, ovineme je do vlhké
utěrky a do úst jim vložíme kousek
chleba, který jest namočen v kořalce
nebo čistém lihu.“

1DFRVLG½WSR]RUSÔL
YÙEÈUXFKOD]HQÅU\E\

Ryby se ovšem nenakupují jen
z kádí. Lidé je často nakupují také
v hypermarketech, kde bývají již
mrtvé ryby úhledně vystavené na
ledu a kde obvykle bývá také větší výběr. I v tomto případě se ale
podle odborníků vyplatí obezřetnost. Poznat opravdu čerstvou rybu
je pro laika obtížné. Začít by se
mělo přivoněním. Čerstvá ryba má
svou specifickou vůni, tedy měla by
vonět „rybinou“. V případě, že je
cítit spíše čpavkový nebo hnilobný zápach, doporučuje se takovou

Mezi lidmi se traduje, že se vyplatí
kupovat menšího kapra, maximálně do 2,5 kila. Maso větší ryby prý
bývá cítit bahnem. To je ale podle
odborníků jen pověra. „Pokud něco
z většího kapra cítíme, pak to určitě není bahno, ale rybí tuk, kterého
má samozřejmě větší kapr více,“
vysvětlil rybář František Kölbl. Od
toho se ale rybě dá snadno pomoct.
„Stačí odříznout břišní tukovou
řasu,“ radí. To je jasně ohraničený
bílý pruh široký od 1 do 3 centimetrů, který se táhne po břiše ryby od
hlavy až ke konci břišní dutiny. Pokud se tuková řasa nevyřízne, rozšíří se z ní pachuť tuku při přípravě do
celé ryby. „Nelitujte porce zmenšit
o tento malý kousek, stojí to za to,“
dodává Kölbl.
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SNĚHOSKŘÍTCI ŘÁDILI
MEZI DĚTMI
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PROSTĚJOV I přes velkou zimu si uplynulý pátek několik desítek
lidí nenechalo ujít zajímavou interaktivní show, která byla taktéž
součástí bohatého programu seriálu akcí v rámci Prostějovské
zimy. A bylo se na co dívat, náměstí T. G. Masaryka totiž navštívili
Sněhoskřítci a jejich bláznivá cesta k bílým Vánocům.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Nikola
FILIPENSKÁ

Večerník se zeptal menšího hloučku
dětí, jak se jim Sněhoskřítci líbí. A nejvíce odpovědí pobavila Anetka Straková:
„Sněhoskřítci jsou nádherní a přesně
takhle si představuji, že vypadá Ježíšek.
Navíc jsem se s jedním skřítkem mohla
vyfotit a z toho mám radost,“ prozradila
holčička.

5P÷JQUMąÊVEKXCMEK

Ani nad Prostějovem vládnoucí vlezlá
zima neodradila plno dětí, okouzleně
totiž obdivovaly kouzelné Sněhoskřítky
ze severního pólu. Ti na úvod zazpívali
několik písniček na zahřátí a chodili
mezi dětmi. Na sobě měli krásné, propracované a jedinečné svítící kostýmy.
Program nabídl foukání bublin, kterým
se kvůli zimě moc nechtělo, ale Sněho-

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

skřítci to i tak zachránili! Vytáhli bublifuk a kýžené bubliny nakonec skutečně
byly. Postupně si brali děti na pódium
a vtáhli je do děje. Největší úspěch měla
dětská myčka. Sněhoskřítci se točili
okolo dětí, aby předvedli, jak to asi v té
opravdové vypadá. Nakonec ukázali
krásnou světelnou show, ve tmě na náměstí naprosto kouzelnou...

8¾PQéPÊEWMTQXÊRWPéJWFGDPÊX[UVQWRGPÊRTQJNÊFMCPQXÆJQ0¾TQFPÊJQURQT
VQXPÊJQEGPVTC6QXwGD[NQFPGURąKRTCXGPQXPQXÆURQTVQXPÊJCNGRTQUGPKQT[
Foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Národní sportovní
centrum Prostějov (NSC) za velodromem slouží především pro žáky
středních škol a sportovce, nýbrž ve
středu 12. prosince se stalo i centrem
schůzky prostějovských seniorů. Přišli si tam oddechnout od předvánočního shonu a posedět u programu,
který pro ně společně připravili NSC,
Statutární město Prostějov – projekt
Zdravé město Prostějov, sdružení
LIPKA a malí tanečníci.

Martin MOKROŠ

(QVKNKUGKUF÷VOKRąÊOQXJNGFKwVK

PROSTĚJOV Prostějovská zima už
pomalu finišuje. Ve čtvrtek 20. prosince na kluzišti před muzeem zažijete opět od 16:30 hodin poslední
diskotéku na ledě, o den později
pak od 17:00 hodin program potěší
příznivce country. Na náměstí T. G.
Masaryka vystoupí totiž bluegrassová skupina Poutníci.
Letošní program Prostějovské zimy
nabídne závěrečné tři akce. Ve čtvrtek
20. prosince máte poslední možnost
zajít na náměstí T. G. Masaryka, kde se
přímo před muzeem rozprostírá jako

(QVQ0KMQNC(KNKRGPUM¾

každý rok velké kluziště pro širokou
veřejnost, a zabruslit si při poslechu
příjemné hudby. „Na ledové ploše
bude probíhat od 16:30 do 19:00 hodin diskotéka, při které vás čekají nejen
písničky na přání,“ lákají pořadatelé.
Páteční odpoledne 21. prosince pak
nadchne fanoušky country a westernu.
Na náměstí T. G. Masaryka se od 17:00
hodin objeví skupina Poutníci se svým
pořadem Country Vánoce. „Kromě
poutnických skladeb zazní i vánočně
laděné písničky z oblasti swingu a country hudby. Nebudou chybět ani vánoč-

5P÷JQUMąÊVEKCLGLKEJHQWM¾PÊDWDNKP

ní koledy,“ prozradila Milada Sokolová,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov. Přijďte si tedy i vy zazpívat společně s Poutníky jejich známé
hity, jako například Pojďme se napít,
Až uslyším hvízdání nebo Napsal jsem
jméno svý na zdi, a také vánoční písně.
Jen pro připomenutí připojujeme pár
informací o této skupině. Česká kapela Poutníci se již dlouhá léta řadí mezi
legendy country. Vyhrála několikrát
soutěž Porta, a dokonce získala Zlatou
Portu, ocenění za dlouholetou činnost
ve folku. V letech 1989 a 1990 získala
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také ocenění v USA za nejlepší neamerické bluegrassové album. V roce 2015
oslavila skupina 45 let od svého vzniku
a posledních šest let hraje v nezměněné sestavě Jiří Karas Pola (elektrický
kontrabas, zpěv, kapelník), Jan Máca
(mandolína, kytara, zpěv), Petr Mečíř
(banjo, dobro) a Jakub Bílý (kytara,
mandolína, zpěv).
Prostějovskou zimu nakonec v pondělí 31. prosince uzavře velkolepý ohňostroj, který se bude konat od 20:00
hodin na náměstí T. G. Masaryka, o kterém se dočtete na jiném místě. (tem)

„Jsem rád, že se přišli senioři v takovém
počtu podívat na naše Národní sportovní centrum a užili si zde příjemnou
předvánoční atmosféru. Věřím, že se
z podobných setkání stane nová tradice,“ uvedl primátor města František
Jura. Společně s ním strávili se seniory předvánoční chvíle v nové hale
také náměstci Milada Sokolová a Jan
Krchňavý. Zdravici následně přednesl
i Miroslav Černošek, duchovní otec

celého projektu NSC, který vtipně
konstatoval, že ve svém věku, už by
ani nemusel sedět na lavici čestných
hostů, ale klidně i jako jeden ze seniorů
v sále. Zavzpomínal i na stinnou stránku budování haly, kdy mu byly házeny
klacky pod nohy ze strany opozičníků
a některých nejmenovaných podnikatelských konkurentů.
Následovalo taneční vystoupení malých kovbojů a Santů ze základní školy
v ulici Dr. Horáka. Pěvecky se projevili
členové sdružení LIPKA za doprovodu harmoniky Karla Kekešiho. Po kultuře došlo na prohlídku areálu NSC
s výkladem ředitele Ivana Pospíšila.
A protože nikdy nevíte, co se může přihodit, tak žáci třetího ročníku Střední
zdravotnické školy Prostějov zaštiťovali nad celou akcí zdravotnický dozor.
„Akce byla velmi podařená a jistě se zařadí jako tradiční do portfolia podniků
pořádaných pro naše dříve narozené
spoluobčany ve městě,“ pronesla Milada Sokolová.
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PROSTĚJOV Malí i velcí faFOTOGALERIE
noušci ji znají ze stovek vyklikni na
stoupení po celé České repub- www.vecernikpv.cz
lice i z účinkování v televizních
pořadech pro děti. Interaktivní
písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče.
Hlavně ta nejmenší drobotina
je od Míši Růžičkové zvyklá na
hodinové vystoupení nabité
spoustou veselých písniček,
tancování, dovádění a sladkých odměn. A uplynulou /ÊwC4čåKéMQX¾FQM¾\CNCXGUXÆUJQY\CDCXKVF÷VKPCRÐFKWKRQFPÊO
sobotu vpodvečer ji měli dě2x foto: Michal Kadlec
ti a jejich rodiče vidět znovu
naživo v rámci programu A to hned ve dvou hodinových „Nejdřív zhasneme, snad se nebublocích, kdy populární zpěvačka dete bát. Představím vám totiž čerty
PROSTĚJOVSKÁ ZIMA!
a tanečnice vystoupila v programu z pekla a také pár strašidel,“ snažila
zvaném Vánoční odpoledne s Míšou se Míša Růžičková hned na začátku
PŮVODNÍ
v Kulturním klubu Duha ve Škol- představení naladit rozjančená dítka.
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC

ní ulici. Obě představení navštívila
zhruba stovka těch nejmenších dětí,
samozřejmě doprovázená jejich rodiči. A všichni měli o zábavu skutečně postaráno.

Zpěvačka si postupně na pódium
zvala skupinky dětí, se kterými tradičně při zpěvu pohádkové písničky i tančila. „Já na tyto akce hrozně
ráda chodím. Dcerka Jana už má sice
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sedm let, ale pořád na Míšu nedá
dopustit,“ svěřila se Večerníku paní
Veronika.
Děti pod pódiem i na něm společně
s Míšou Růžičkovou dováděly o sto
šest, navíc hodně často dostávaly za
své taneční kreace sladké odměny.
Taková rozcvička s Míšou před Štědrým dnem...

ODNÁ>FJMPI

PROSTĚJOV Už to počítáme
na dny! Nejdříve Štědrý večer,
pak vánoční svátky a nakonec silvestrovská a novoroční party. A se
samým závěrem roku je v Prostějově neodmyslitelně spojen silvestrovský ohňostroj na náměstí
T. G. Masaryka. Letošek nebude
pochopitelně výjimkou.
Také letos na Silvestra začne oblíbená světelná a pyrotechnická show
ve 20:00 hodin. „Ovšem reprodukovaná hudba bude náměstím znít
již od devatenácté hodiny. Na úvod
vlastního ohňostroje zazní mluvené
slovo, po celou jeho dobu pak bude
k vidění světelná show s využitím
budovy radnice, ostatně jako v minulých letech. Jaká hudba zazní během ohňostroje, to si necháme jako

překvapení,“ zatvářila se po otázce
Večerníku trošku tajemně Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
Prostějova.
Stejně jako v předešlých letech budou organizátoři akce dbát také na
zvýšené bezpečí. „Bezpečnostní
zóny budou ohraničeny zábranami a bezpečnostními páskami. Na
bezpečnost budou dohlížet nejen
strážníci městské policie, ale i pořadatelská služba a dobrovolní hasiči
ze Žešova,“ potvrdila náměstkyně
primátora, která prozradila, kolik
peněz bude letošní silvestrovský ohňostroj na náměstí T. G. Masaryka
stát městskou pokladnu. „Ohňostroj
bude trvat přibližně šestnáct minut
a jeho cena činí dvě stě šedesát tisíc
korun.“
(mik)
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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Jeden
z vašich nejbližších vám hodně
zkomplikuje život a v mnohých
ohledech dokonce ublíží. Budete
litovat, že si ho neodnesl pekelník!
Na druhé straně toto všechno může
být pro vás velkým ponaučením
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. I když už
máte svůj věk, bezhlavě se zamilujete. Ta vytoužená osoba se den co
den pohybuje nebezpečně ve vašem
okolí, ovšem bude trvat velmi dlouho, než se jí vyznáte ze svých citů. Jste
totiž hodně nesmělí.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Máte
co dělat, abyste do Štědrého dne
stihli vše, co jste si naplánovali. Ale
jako vždycky necháváte plno věcí na
poslední chvíli, takže i teď se pořádně zapotíte. Několik nepodstatných
úkolů svěřte partnerovi.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Během
tohoto týdne zapomeňte, že vám
partner bude doma vyvařovat jako
v restauraci! Nebude čas, i vy musíte
přiložit ruku k dílu, aby se všechno
stihlo a vy se konečně najedli alespoň na Štědrý den.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Je možné, že
právě v této předvánoční době budete muset myslet i na svoji pracovní budoucnost. K nabídkám změny
zaměstnání, kterých jste obdrželi
nespočet, se musíte vyjádřit do konce tohoto týdne.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve vašem
partnerském soužití to nyní neklape
podle vzájemných představ. To se
ale brzy změní, každý totiž budete
chtít na Vánoce toho druhého překvapit něčím výjimečným. A to vás
zase velmi sblíží.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Se svým
milým nebo milou byste si chtěli
před Vánoci vyjet na hory, do tohoto plánu vám však skočí nemilá
událost. Ve schránce totiž najdete
nemilý vzkaz z úřadu, tudíž vaše nálada klesne na bod mrazu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pokud
pod stromečkem očekáváte hodně dárků, budete notně zklamáni.
Vzhledem k vaší finanční situaci je
s podivem, že se pod smrčkem vůbec něco objeví. Na druhé straně
vás bude hřát láska.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Prožijete týden plný stresů a honiček. Ale dobře vám tak, pokud jste
i letos nechali všechno na poslední
chvíli, tak si nic jiného nezasloužíte.
Pokud nechcete zkolabovat, udělejte si skromné Vánoce.
KOZOROHOVÉ –22.12. až 20.1.
Jste velcí puntičkáři, takže i předvánoční úklid doma musí proběhnout
přesně podle vašeho gusta. Rodinní
příslušníci na vás ale budou naštvaní, protože dokážete jen sekýrovat
a s ničím nepomůžete.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Na své kolegy v práci si dávejte bedlivý pozor, chystají na vás nějakou
předvánoční taškařici! Na druhé
straně právě vy jste mistři kanadských žertíků, tudíž pomsta může
být velká a daleko zábavnější.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Možná vás
pár lidí naštve k nepříčetnosti, vy
ale za každých okolností zachovejte
chladnou hlavu. Pokud se necháte
vykolejit, špatná nálada se přenese
do vánočních svátků a to byste přece nechtěli.

nákupní servis
pro vás

Ja

Ja

Tady už není na co čekat! Kdo ještě nestihl předem nakoupit vánoční dárky, má už jen pár posledních chvilek všechno napravit. Mnohé
Prostějovany ale nyní čekají otravné hádky v dlouhých frontách, navíc většina zboží bude už přebrána.
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Podle nedávno zveřejněného průzkumu utratil letos průměrný Čech
za vánoční dárky šest tisíc korun. Pod stromečkem už mají Prostějované vše rozebráno, takže se každý může dát do sčítání nákladů. Ale
kdo by to počítal, že?
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Štědrý
den je pro vás okamžikem, kdy se
snažíte vyjádřit svoji náklonnost
svým nejbližším. Právě dnes ale
také poznáte, kolik lidí má rádo vás.
Pro některé osoby vašeho znamení
však může dojít při tomto zjištění ke
zklamání.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete
hodně nervózní z toho, zda jste při
nakupování dárků na někoho nezapomněli. A opravdu ano! Je tedy
možné, že pár minut před očekávaným setkáním u vánočního stromku
budete ještě něco shánět.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Buďte
ve střehu i během těchto vánočních
okamžiků plných klidu a pohody. Je
zcela jisté, že vás postihne drobná
nehoda. Ta sice nebude mít žádné
větší následky, ale dokáže vás hodně
vyvést z míry.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Z celých
vánočních svátků se vám bude točit
hlava. Na návštěvu k vám totiž přijedou nečekaní hosté, kteří se jako naschvál nebudou mít k odchodu, ani
když jim to jemně naznačíte. Holt
budete muset přitvrdit.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Teď je už určitě pozdě bycha honit, ale nezapomněli jste na romantický dáreček
pro svého partnera? Pokud ano,
rychle si něco vymyslete. Například
že koupíte zájezd na hory. Slibem
určitě nezarmoutíte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. U štědrovečerního stolu se vás sejde víc,
než jste původně předpokládali. Co
se dá dělat, druhého kapra už nikde
neulovíte, takže musíte sáhnout
do svých zásob „na mražáku“. Co
takhle vánoční „čínu“?
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Právě
v těchto romantických okamžicích
se potkáte s osobou, kterou jste už
velice dlouho neviděli. Nemůže
nic jiného následovat než domluvení společné schůzky o vánočních
svátcích. Počítejte s tím, že to bude
pravé rande!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Co byste
se teď honili, když ten největší předvánoční stres už máte za sebou?
Z povánočního úklidu se koukejte
vyvléknout, vymyslete si něco geniálního. Například že musíte nečekaně do práce kvůli požáru...
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Což o to, dárků jste dostali poměrně hodně, ale to pravé jste pod
stromečkem zase nenašli. Už dlouho si přejete věc, kterou vám může
dát pouze partner z velké lásky. Ale
zřejmě vám ve vztahu něco skřípe.
KOZOROHOVÉ –22.12. až 20.1.
Většinou nemáte rádi velkou společnost a tak se vždy po Štědrém
dnu logicky „uklidíte“ do ústraní.
Tentokrát ale budete muset slevit
ze svých tradic, velká návštěva vám
totiž nedá dlouho spát a odpočinout si.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Prožíváte jedny z nejlepších Vánoc
ve svém životě. Jednak vám hodně
lidí popřálo klidné a spokojené svátky, jednak celkový počet dárků nemůžete ani unést. Buďte rádi za to,
že jste tak velice oblíbeni.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Během vánočních svátků vás zaskočí menší
nepříjemnost. Budete muset do nemocnice doprovodit člena rodiny,
který se přejí bramborového salátu
a cukroví a nebude mu dobře. Výplach žaludku ale vše spraví.
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... tentokrát ze sortimentu: NA VÁNOČNÍ STŮL...

Cinzano Bianco 0,75l

179,90

119,00

99,90

139,00

--

-

OD 17. DO 23. 12. 2018

Bohemia Sekt 0,75l

129,90

129,00

94,90

119,90

109,90

149,90

21,90

74,90
(4x)

28,90

26,90

21,90

22,90

299,00

249,00

299,90

399,00

279,90

-

19,90

-

25,90
(1,5l)

14,90

15,90

26,90

13,90

9,90

15,90

13,90

15,90

15,90

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE sse koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Ve fotosféře se
nachází velmi málo skvrn. Zajímavé podrobnosti však nabízí chromosféra a projekční dalekohled zase zobrazí
rychlý pokyb Slunce po obloze. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ poblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 18:30 hodin Ve středu od
17:30 hodin pořádáme večerní pozorování pro děti. Potemnělé obloze vévodí Měsíc, na kterém je možné spatřit
měsíční moře, spoustu kráterů a dalších podrobností. Dále si prohlédneme planety Mars, Uran a Neptun a a za
dobrých podmínek rovněž vánoční kometu 46P Wirtanen. Vstupné 40 Kč.
Ɣ POHÁDKOVÁ 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.

Coca Cola 1,75l
Metaxa 0,7l
Kofola 2l
Velkopopovický Kozel 11 0,5l

Naše
4'57/¦

Vánoce jsou za dveřmi a tak je nejvyšší čas pořádně započat s přípravami. Jednou z
důležitých složek je zajištění pitného režimu na štědrovečerní stůl, který dotváří příjemnou atmosféru. A tak jsme zjistili, že nejlevnější Cinzano Bianco i Bohemia sekt
nabízí Billa, pro Coca-Colu se vyplatí navštívit Albert a Tesco, cenově nejvýhodnější
Metaxu a Velkopopovického Kozla jsme objevili v Lidlu. Abstinenti a přívrženci oblíbené kofoly potěší cenovka v Kauflandu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 12. prosince.

INFORMUJE

Náhradní termíny svozu odpadu - Vánoce 2018 POVINNÝ PÁTÝ TÝDEN DOVOLENÉ BY
Statutární město Prostějov

MOHL BÝT PRO NĚKTERÉ PODNIKATELE
AŽ LIKVIDAČNÍ, MPSV PO JEDNÁNÍ VLÁDY

V pondělí 24.12.2018 se svoz odpadu neprovádí, termíny
svozu budou posunuty o 1 den - tzn. út 25.12. až So 29.12.
 3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X Q½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

Po 24.12. 2018
Út 25.12.2018
St 26.12. 2018
Čt 27.12. 2018
Pá 28.12.2018

Út 25.12.2018
St 26.12. 2018
Čt 27.12.2018
Pá 28.12.2018
So 29.12.2018

NAVÍC ÚČELOVĚ MATE VEŘEJNOST

Obce Držovice, Bedihošť, Vrbátky,Smržice
V pondělí 24.12.2018 se svoz odpadu neprovádí, termíny svozu budou posunuty o 1 den - tzn. út 25.12.
až So 29.12.
 3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X Q½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

Držovice
Bedihošť
Vrbátky
Smržice

Po 24.12. 2018
Út 25.12.2018
St 26.12. 2018
Čt 27.12. 2018

Út 25.12.2018
St 26.12. 2018
Čt 27.12.2018
Pá 28.12.2018

Obce Olšany, Kostelec, Alojzov,
Krumsín, Vincencov, Prostějovičky
Svoz přesunutý z pondělí 24.12.2018 na sobotu 22.12.2018
 3UDYLGHOQÙWHUPÉQVYR]X Q½KUDGQÉWHUPÉQVYR]X

Olšany
Kostelec
Alojzov
Krumsín
Vincencov
Prostějovičky

Po 24.12. 2018

So 22.12.2018

Hospodářská komora i nadále jednoznačně odmítá návrh komunistických poslanců na zavedení
povinného pátého týdne dovolené, k němuž dnes
vláda na svém jednání nezaujala žádné stanovisko.
Návrh, který nyní zamíří k projednání do poslanecké sněmovny, by byl podle Komory dalším výrazným zásahem do podnikatelského prostředí a zejména pro menší firmy by mohl být až likvidační.
Hospodářská komora zároveň odmítá vyjádření
ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové,
podle níž lze nepřijetí vládního stanoviska považovat za souhlas.
„Chceme upozornit paní ministryni práce a sociálních
věcí Janu Maláčovou, že mezi kladným stanoviskem
vlády a situací, kdy kabinet stanovisko nepřijme, je propastný rozdíl. Ministerstvo práce při své snaze prosadit
tento nekoncepční a protipodnikatelský návrh bohužel
neváhá do médií vypouštět zavádějící informace, aby
dosáhlo svého,“ řekl prezident Hospodářské komory
Vladimír Dlouhý.
Slova ministryně Jany Maláčové jsou navíc v přímém
rozporu s jejími výroky v rozhovoru pro server novinky.cz, v němž se nechala slyšet, že „další opatření, která
se dotknou firem, jako delší dovolené či zkracování
pracovní doby, musí dávkovat opatrně“ a že „jsme za-

městnavatelům způsobili už dost bolestí hlavy, a to ať
už zrušením karenční doby, nebo zvýšením minimální
mzdy“.
„V situaci, kdy podnikatelé týden co týden doslova trnou, jakou další regulaci vláda za přispění odborů na
jejich bedra naloží, je takové střídání názorů v krátkém
sledu zcela nepřijatelné a pro tuzemské firmy nečitelné,“ dodává Dlouhý.
Hospodářská komora dlouhodobě nevidí důvod, proč
by se mělo plošně uzákoňovat pět týdnů dovolené,
obzvláště malým a středním podnikům to přinese
prokazatelně neudržitelné zvýšení nákladů. Požadavky
odborářů spolu s komunisty jsou tak naprosto mimo
realitu situace ve firmách.
V praxi by zavedení 5. týdne dovolené mělo zásadní
dopady na zaměstnavatele. Zvýšení výměry dovolené
zvýší mzdové náklady, a to hned dvakrát – zaměstnavatel poskytne náhradu mzdy za čerpání dovolené,
zároveň bude muset vyplatit mzdu zaměstnanci, který
bude pracovat místo zaměstnance na dovolené. Navíc
v důsledku této nové povinnosti by velmi pravděpodobně došlo u řady menších a středních podniků ke
zrušení některých benefitů, které jsou pro zaměstnance často výhodnější než dovolená, například sick days.
Zdroj: www.komora.cz

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

sport
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OPORY V ESKÁČKU ZŮSTÁVAJÍ
Tomáš KALÁB

zjistili jsme
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PROSTĚJOV Zatímco intenzivně pokračují jednání o příchodu posil, jisté je
alespoň to, že všechny zásadní opory v 1.SK Prostějov zůstávají. Týká se to jak
brněnské dvojice Karel Kroupa – Aleš Schuster, tak ofenzivního Jana Koudelky,
který podepsal poprvé ve své fotbalové kariéře profesionální smlouvu!
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Jana Adámková druhou
SKC PARDUS TUFOU nejlepší rozhodèí svìta!
opouští Hník a Zubenko,
náhradou Rugovac a talentovaný Mikšaník
PROSTĚJOV Zatímco před rokem prošel závodnický kádr cyklistů SKC PARDUS-TUFO
Prostějov velkým zemětřesením, tentokrát zůstane jejich sestava téměř nezměněna. Bude tak
pokračovat především sázka na mladé jezdce do
třiadvaceti let.
Po roční spolupráci tým opouští Karel Hník. Tomu
nevyšel začátek uplynulé sezóny podle plánu, leč jeho
výkonnost postupně rostla. Až se mu podařilo zaujmout nejlepší českou stáj Elkov Author, kam nyní
přestupuje. Z týmu odchází také ukrajinský závodník
Mykyta Zubenko. Ze stávajících jmen tedy zůstávají
prostějovští odchovanci Tomáš Bárta a Luděk Lichnovský, dále Daniel Babor, Karel Tyrpekl, Marek Dolníček a úřadující mistr Evropy v bodovačce Wojciech
Pszczolarski z Polska. „Jsem rád, že u nás všichni tito
závodníci zůstávají. Vzhledem k tomu, že jezdíme silnici i dráhu, je to pro nás ideální složení. V kolektivu
zůstávají schopní závodníci obou disciplín. Nebude
lehké nahradit vrchařské kvality a cit pro taktiku Karla
Hníka, nicméně věřím, že se od něj kluci něco přiučili a dokážou to zúročit,“ řekl k personálním změnám
sportovní ředitel SKC Michal Mráček.
Jednou z nových posil PARDUS-TUFO se stane
Denis Rugovac, který do letoška oblékal dres Favoritu Racing. Čerstvý mistr republiky ve vylučovacím
závodě zahájí své hanácké působení startem na dráhovém Světovém poháru v Berlíně. Druhou významnou
posilou pak bude talentovaný juniorský reprezentant
Vladimír Mikšaník z ACK Stará Ves nad Ondřejnicí.
Z juniorů přichází také Matouš Měšťan, který hájil
prostějovské barvy už loni, ovšem potýkal se se zdravotními problémy.

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

„Práce s mladými závodníky se osvědčila, tak proč to
měnit? Uvidíme, co příští rok přinese, je těžké stanovovat konkrétní prognózy na začátku přípravy. Předpokládám ale, že se tým opět bude moci ve spurtu
spoléhat na Bártu s Baborem, v náročnějším terénu
se zase prosadí Tyrpekl. Co se týče nově příchozích,
věřím, že se Vláďa i Matouš rychle adaptují v elitním pelotonu, výjezdy s reprezentací jim byly určitě
dobrou průpravou. Umí se obětovat a jsou to týmoví
hráči. Rugovac zase bude výraznou posilou zejména
pro velké dráhové akce,“ přemýšlel sportovní ředitel
a trenér SKC Tomáš Konečný.
Závodní program cyklistů Prostějova během sezóny
2019 bude upřesněn před jejím zahájením. Dresy
PARDUS-TUFO by však měly být tradičně k vidění
v závodech Českého poháru na silnici i na dráze, stejně jako na významných dráhových mítincích zařazených do kalendáře Mezinárodní cyklistické federace
UCI. Samozřejmostí se jistě stanou rovněž starty na
etapových kláních v zahraničí.
(oš, son)

Foto: Internet

A také jako hlavní sudí
v nominaci na ženské MS
PROSTĚJOV Současná ženská jednička mezi českými rozhodčími a rodačka
z Domamyslic Jana Adámková prožívá
snový konec roku 2018. Poté, co letos
pískala finále evropské Ligy mistryň
a nedávno navázala na Dagmar Damkovou řízením prvoligového utkání mužů
v roli hlavní sudí, přišly během prosince
další dva výrazné úspěchy.
Ten první souvisel s oznámením rozhodcovské nominace na mistrovství světa žen
2019. Mezi sedmatřiceti jmény zveřejněnými Mezinárodní fotbalovou federací FIFA
do role hlavních arbitryň totiž nechybí právě Adámková. A v červnu ve Francii by tedy
měla řídit pravděpodobně několik zápasů
světového šampionátu něžného pohlaví.
Jana přitom už má zkušenosti z MS 2015,
olympijských her 2018 i ze dvou mistrovství Evropy. Ve všech případech ale byla
„jen“ asistentkou na lajně, zatímco teď premiérově ponese nejvyšší zodpovědnost na
top scéně.
Další pecka následovala hned druhý den,
kdy Mezinárodní fotbalová federace historiků a statistiků IFFHS zveřejnila výsledky své ankety o nejlepší rozhodčí planety
Země. A Jana Adámková skončila mezi ženami na vynikajícím druhém místě! V hlasování devadesátky expertů z celého světa ji
předčila pouze německá kolegyně Bibiana
Steinhausová, ovšem i stříbro v takové globální anketě je ohromným úspěchem.
„Zažívám nádherné období, kdy mě po-

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Skvělý počin se povedl BK Olomoucko. Svěřencům kouče Benáčka
se v uplynulém týdnu dařilo, když dokázali nejen zvítězit v Brně, ale především položit na lopatky přímého konkurenta z Děčína. V tabulce nejvyšší
soutěže je tým z Prostějova už čtvrtý.
DEBAKL:
Smíšené družstvo TK Agrofert Prostějov poznalo po dlouhých jedenácti
letech porážku v nejvyšší tuzemské
soutěži, když především muži nestačili na konkurenty z Přerova. Myšlenky na titul však ještě nejsou úplně
zapovězeny...
ĠÌ6/2
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Foto: Internet

tkávají samé pozitivní zprávy. Nejprve
zápas v české mužské nejvyšší soutěži, pak
delegace na mistrovství světa a teď skvělé
druhé místo v anketě IFFHS,“ řekla šťastná Adámková. „Tohle je to nejlepší, co mě
v kariéře potkalo, především nominace na
MS v roli hlavní je splněním snu. A velmi
si považuju i vysokého umístění v anketě
IFFHS, což beru jako ocenění za to, že se
mi letošní rok na hřišti povedl. Být v takové
společnosti je velká čest," dodala. (son)

61$'-(16&,),

=%<7(Ġ1e.2/,=(

269É7&Ì&+6(32+<%8-7(

Četl jsem nedávno obsáhlé zamyšlení jednoho
novinářského kolegy z celostátního deníku na
téma, kterak předpokládané globální změny ve
světě během nejbližších desetiletí pronikavě změní podobu sportu ze všech možných hledisek.
Po pravdě to nebylo zrovna optimistické čtení
z pohledu poměrně konzervativního člověka,
kterým jsem. Trpět podle téhle předpovědi měla
především všechna odvětví související s vodou,
jejíž postupný úbytek na celé planetě Zemi se jednoznačně dá očekávat.
Restrikce, které dost radikálně omezí příjem nezbytného moku na jednotlivce, prý klidně mohou
úplně zrušit mnoho vodních disciplín. Nebo autor prognózuje výrazné omezení letecké dopravy, tím pádem sejde z mezinárodního střetávání
i v případě divácky nesledovanějšího fotbalu,
o dalších sportech ani nemluvě.
Celá stať měla samozřejmě silný nádech science
fiction, která se zdaleka nemusí naplnit. Spíš mám
ale pocit, že popisované vize jsou natolik reálné,
až bychom si měli hodně vážit obecně všeho, co
v současnosti máme. Rozhodně to tak nemusí zůstat trvale.

Už mnohokrát v minulosti jsme ve Večerníku psali, jaká
škoda je, pokud si jednotlivé fanouškovsky nejvíc vděčné
sporty v Prostějově konkurují v termínech domácích zápasů. Jakákoliv naše snaha o změnu k lepšímu se v tomto
směru vždy minula (téměř) úplně účinkem.
Naprostý vrchol ovšem nastal uplynulou sobotu
15. prosince, kdy kolidovaly dvě nadmíru atraktivní
události. Jednou bylo hokejové derby Jestřábů proti
přerovským Zubrům na zimním stadiónu (17.00
hodin), druhou míčové odpoledne s duely basketbalistů BK Olomoucko – Děčín (16.00) i volejbalistek VK Prostějov – Olomouc (18.30) doplněné
navíc o bohaté občerstvení pro diváky zdarma.
Lze pochopit, že někdy prostě nejde s termínem
utkání hýbat, z mnoha různých důvodů. Jestli si ale
békáčko společně s vékáčkem naplánovaly pro příznivce tak lákavé menu přímo proti řežbě ledních
arcirivalů Hané, na kterou pokaždé chodí několik
tisícovek fandů, opravdu nešlo o příliš dobrý nápad.
Přilákat lidi včetně nových potenciálních sympatizantů do hlediště si v takhle vražedné konkurenci
přímo říkalo o podstatně nižší odezvu ze strany veřejnosti, než kdyby se současně derby hokejistů nehrálo.
Jednoznačně škoda.

Každý rok je to pro většinu lidí v České republice
stejné. Málokdo nepodlehne v období před blížícími se Vánocemi doslova erupci shonu, stresu
a horečných příprav, aby na největší svátky bylo
všechno maximálně připravené. K tomu se člověk
snaží stihnout ještě pracovní i rodinné povinnosti,
prostě dohromady klasický prosincový blázinec.
Potom to zpravidla dopadne tak, že po hektickém
finiši všeho potřebného během Štědrého dne
zasedneme čtyřiadvacátého večer ke slavnostní tabuli. Abychom se od ní následující dva dny
v podstatě nezvedli. Pořád se něco jí, mlsá nebo
přímo cpe, sledování televizních pořadů v čele
s pohádkami je k tomuhle tradičnímu obžerství
ideální kulisou.
Proto chválím každého, kdo tuto vánoční konzumentskou rutinu dokáže aspoň na nějaký čas
opustit ve prospěch sportování, případně aktivního pohybu. I taková delší procházka po okolí nebo
do přírody je víc než nic, přebujelý příjem energie
je potřeba alespoň částečně vykompenzovat nějakým výdejem. Tudíž mé přání k nadcházejícím
svátkům Páně zní asi nezvykle: hýbejte se a pouze
nehuntujte své tělo!

Poprvé v sezóně se hokejistům
Prostějova podařilo přemoct arcirivala z Přerova a přestože se tak
stalo až v samostatných nájezdech,
ovládla v sobotním večeru místní
„zimák“ nefalšovaná euforie.
VÝROK:
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JE SEVER...“
Trenér prostějovských volejbalistek
LUBOMÍR PETRÁŠ svérázně
komentoval počínání svých svěřenkyň
vúvoduzápasuprotibrněnskýmŠelmám
KOMETA:

TOMÁŠ
ROSICKÝ

Aby vám šéfovala taková hvězda, jakou je bezesporu bývalý hráč pražské
Sparty, Borussie Dortmund a londýnského Arsenalu, to se skutečně
nepoštěstí každý

Foto: Pavel Lebeda

tenis

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pak ztratil rozhodující čtyřhru.

„Problém byl jednoznačně v mužské
sestavě. Ze šesti možností získala
jediný bod, prohrála všechny čtyři
singly. To se pak nedá reálně myslet na úspěch,“ hodnotil střetnutí
s Přerovem Navrátil, který naopak
pochválil ženskou část družstva.
„Holky získaly maximum, držely nás
ve hře. Víc získat nemohly,“ uvedl

Navrátil směrem k velezkušenému
duu Šafářová - Strýcová.
Družstvu citelně chyběl Mischa Zverev, se kterým se počítalo
do dvouhry i čtyřhry. Německý
tenista se ale na tréninku před
začátkem extraligy zranil a bolavé
lýtko ho nepustilo na kurt. „Zkoušel
to, bohužel nebyl stoprocentně

připravený a nemělo smysl riskovat
větší zdravotní potíže,“ zdůvodnil
Zverevovu absenci Navrátil.
Přestože v sobotu večer ovládla tenisový areál chmurná nálada, nakonec
nemusí být tak zle. Říčany, které si
musely účast v semifinálové skupině
vybojovat v kvalifikačním duelu se
Severočeskou tenisovou, totiž proti

A stane se tak dnes od 10:00 hodin
proti domácímu Prostějovu, který
když vyhraje právě poměrem
6:3 bude ve finále. Jestliže však
zvítězí „jenom“ 5:4, postopí
díky lepšímu skóre tým z rodiště
Martiny Navrátilové. V případě
výhry středočeského celku pak
Prostějov dokonce čeká v příští
sezónu předkolo a boj o holé
udržení v nejvyšší týmové soutěži
ČR.

Přerovu odvedly špičkovou práci. Po
dvouhrách držely nerozhodný stav
3:3 a v deblech své povedené vystoupení dotáhli do konce. Poprvé v
historii tak budou po vítězství 6:3
usilovat o účast ve finále extraligy.

byl slušný, Gombošův výkon ale šel
dolů. Nepomohl si ani servisem. Udělal
pět dvojchyb, byly to míče pro soupeře
zadarmo.“
Strýcová se prala o bod dvě hodiny
Pernilla Mendesová si skvělou formu z
halového mistrovství republiky přenesla
i do extraligových bojů. Obrovské favoritce Barboře Strýcové dokázala vzít
set. Nakonec však 33. tenistka světa
zvítězila, musela však na kurtu strávit
dvě hodiny.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Mendesová hrála bez nervů, držela si
své tempo a byla trpělivá. Dlouho to
stačilo. Ve třetí sadě se už ale projevila
větší kvalita naší tenistky, která prostě
nechtěla prohrát a urvala to.“
Pavlásek Brandse k chybám nedonutil
Německý tenista odvedl bezchybný
výkon. Na servisu byl suverénní,

přestože dal jediné eso. Pavláskovi
však nenabídl ani jeden brejkbol. Sám
proměnil dvě ze čtyř šancí a to ve vyrovnaném souboji stačilo.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Klasický zápas, ve kterém vítěze určilo
několik míčků. Adam se po dlouhé
herní pauze snažil, nedokázal si však při
podání soupeře vytvořit potřebný tlak.
Brandse k chybě nepřinutil.“
Šafářová se předvedla ve slušné formě
Další vyrovnání zařídila Lucie
Šafářová, která přehrála za 66 minut
teprve čtrnáctiletou Lindu Noskovou. Jednatřicetiletá tenistka využila
pět brejkbolů a zahrála tři esa. Po svém
druhém servisu vyhrála šedesát procent
výměn, což bylo rozhodující.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Lucka se na extraligu poctivě připravovala
a bylo to vidět. Její soupeřka patří mezi naše
velké naděje, tentokrát ale musela sklonit

hlavu. Zkušenosti tentokrát rozhodly.“
Souboj jedniček pro Přerov
Kazach Michail Kukuškin mohl poslat
obhájce do vedení a s Němcem Gojowczykem vyhrál i první set. Pak ale dostal
kanára a v rozhodující sadě jednou ztratil podání a díky tomu i celé dramatické
střetnutí.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Po prvním setu to vypadalo nadějně.
Opět se potvrdilo, že na rychlém povrchu v hale vedení 1:0 nic neznamená.
Od druhé sady se přerovský tenista
dostal do hry a toho v závěru využil.“
Snaha Veselého na Uzbeka nestačila
Další třísetový duel odehráli Jiří Veselý a Denis Istomin. Prostějovský hráč
ztratil první sadu v tie-breaku, dokázal si
ovšem vybojovat třetí set. V ní se radoval
uzbecký tenista, přestože Veselý v zápase
zaznamenal více vítězných míčů.
Pohled Jaroslava Navrátila:

„Škoda že Jirka nedotáhl do konce
dobře rozehranou zkrácenou hru,
vedl 4:0, měl setbol. Mohlo to být
všechno jinak. Istomin ale dokázal, že
je zkušený hráč a těžkou situaci ustál.“
Zkušenost odvrátila první mečbol
Za stavu 2:4 nastoupila na kurt dvojice Strýcová - Šafářová a ve složité
situaci si poradila s párem Kubáňová,
Tomanová. Menší komplikace měly
domácí tenistky pouze v koncovce
druhé sady, ve zkrácené hře ale uspěly.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Byl to z našeho pohledu zápas o
naději a holky to zvládly. Zůstaly pozitivní, nenechaly se průběžným stavem
rozhodit a na kurtu většinu času docela
domilovaly.“
Po osmi hodinách vyrovnáno
Šanci na velký obrat podpořil Roman Jebavý s Adamem Pavláskem.
Dvojici Gojowczyk - Kopřiva nedali

sebemenší šanci a dovolili soupeři
pouze tři hry v absolutně jednostranném střetnutí.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Utkání
potvrdilo
papírové
předpoklady. V tomto případě jsme
roli favorita zvládli. Oba naši hráči jsou
výbornými deblisty a na kurtu to bylo
patrné od prvních míčů.“
Devátý zápas určil vítěze
Senzaci dokonali cizinci v přerovských
barvách. Duo Denis Istomin - Daniel Brands si poradilo s Jiřím Veselým
a Zdeňkem Kolářem, když v obou
setech dokázalo získat rychlý brejk a
výhodu udrželo.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Snaha se klukům nedala upřít,
přerovská dvojice ale na dvorci
působila lepším dojmem. Jirka i
Zdeněk bojovali až do konce, nic nevypustili. Prostě na soupeře nestačili.“

3:6
6:3, 2:6, 2:6
7:5, 6:3
3:6, 2:6
7:6, 6:4
6:3, 7:5
3:6, 6:7
36, 7:5, 4:10
6:7, 2:6
6:7, 3:6

TK Precheza Přerov – RPM Oáza Říčany
Pernilla Mendesová – Jekatěrina Alexandrovová
Vít Kopřiva – Matěj Vocel
Renata Voráčová – Anastasija Sevastovová
Daniel Brands – Petr Nouza
Peter Gojowczyk – Marton Fucsovics
Denis Istomin – Luca Vanni
Tomanová, Voráčová – Sevastovová, Hlaváčková
Gojowczyk, Kopřiva – Lustig, Gengel
Istomin, Brands – Fucsovics, Vanni

Předkolo: Oáza Říčany – Severočeská Tenisová 6:3, LTC Pardubice – TK
Spartak Jihlava 5:2

semifinálová skupina Praha
TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 1:5 (Jaloviec – Staněk 4:6, 2:6; Zarycká - Martincová 0:6, 2:6; Siniaková – Vondroušová 2:6, 6:7; Machač –
Šátral 2:6, 7:6, 7:5; Rosol – Mmoh 3:6, 5:7; Šafránek – Martin 3:6, 4:6),
TK Sparta Praha – TK Spartak Jihlava 6:0 (Zarycká – Frühvirtová 6:1,
6:2; Jaloviec – Friedl 6:7, 6:1, 3:0 skreč; Siniaková – Šrámková 7:5, 6:2;
Macháč – Lojda 6:1, 7:5; Rosol – Vrbenský 6:3, 7:5; Šafránek – Vondrák
6:1, 6:1)

4:5
6:4, 3:6, 6:1
4:6, 3:6
6:4, 6:2
4:6, 4:6
6:3, 0:6, 4:6
6:7, 6:3, 3:6
6:2, 7:6
6:1, 6:2
2:6, 3:6

TK Agrofert Prostějov – TK PRECHEZA Přerov
Barbora Strýcová – Pernilla Mendesová
Norbert Gomboš – Vít Kopřiva
Lucie Šafářová – Linda Nosková
Adam Pavlásek – Daniel Brands
Michail Kukuškin – Peter Gojowczyk
Jiří Veselý – Denis Istomin
Strýcová, Šafářová – Tomanová, Kubáňová
Jebavý, Pavlásek – Gojowczyk, Kopřiva
Veselý Kolář – Istomin, Brands
PROSTĚJOV Hned ve dvou
případech šel v utkání proti Přerovu
na kurt Jiří Veselý. V singlu nestačil
na Uzbeka Denise Istomina, za
stavu 4:4 na zápasy prohrál se
Zdeňkem Kolářem i závěrečnou
čtyřhru. „Výsledkově se nám to
opravdu nepovedlo,“ uznal v exkluzivním rozhovoru pro Večerník daviscupový reprezentant.
po dlouhé přestávce.
Souboj jedniček byl
hodně vyrovnaný,
oba mohli vyhrát.
Všechny výsledky
šly proti nám.“
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průběh zápasu?
„Hodně už výsledkem prvního zápasu. U Norberta Gomboše se s bodem celkem počítalo. Těžko se dalo
počítat s úspěchem Adama Pavláska

ƔƔ V čem vás nejvíce zaskočil

na Přerov. Co tomu říkáte?
„V extralize k překvapivým výsledkům
dochází. Pro nás je to hodně
nepříjemné. Hráli jsme doma, nevyšlo
nám to podle představ. Tak jsme si
předvánoční setkání na vlastních
kurtech nepředstavovali...“

ƔƔ Obhájce titulu v derby nestačil

Ladislav VALNÝ

mi dařilo. Na to vzpomínám naopak
určitě rád.“

ƔƔHodil už jste minulou sezónu za
hlavu?
„Byla neuvěřitelně roztrhaná. Něco
takového by snad ani nešlo zopakovat. Ale určitě
na tuto sezónu
nezapomenu.
Už kvůli Wimbledonu, kde se

ƔƔJaké budete mít ambice v roce
2019?
„Rozhodně nejsem spokojený se svým
žebříčkovým umístněním. Myslím, že na
konec první stovky ani nepatřím. Udělám
maximum, abych se vrátil alespoň do
ƔƔ Máte za sebou kondiční první padesátky. Nečekají mě žádné velké
přípravu. Jak se povedla?
obhajoby, to je snad jediné plus z minulé
„Myslím, že příprava byla opravdu kval- sezóny. Toho musím využít.“
itní. Cítím se dobře. Kondičně jsem
v pořádku, což v minulé sezóně často
neplatilo. Když se k tomu přidá i herní
pohoda, mohl by příští rok být lepší než
ten končící.“

ƔƔAni vy jste bod do kabiny
nepřinesl. V čem byl problém?
„Možná stačilo vyhrát zkrácenou
hru v prvním setu. Herně to nebylo až tak špatné. Před rokem byly
výkony horší. Pocit ze hry byl lepší
než výsledek. Škoda že se to nesešlo,
celkový výsledek mohl být opačný.“

„TAKOVÁ PORÁŽKA BOLÍ...,“
PŘIZNAL ZKLAMÁNÍ VESELÝ

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

„Jednoznačně si takový večer zasloužíme. Opět se ukázalo, že jsme nejlepší. Je
třeba poděkovat hráčům, ale současně
trenérům, realizačním týmům a rodičům za stovky hodin, které tráví u kurtu
se svými dětmi,“ prohlásil šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek v úvodu mistrovského setkání.
Na pódiu se vystřídali zástupci minitenisu, babytenistů, mladších a starších žáků
a dorostu. V šampionátech družstev ve
všech kategoriích dokázali talentovaní
hráči Prostějova získat minimálně stříbrné medaile a hned ve třech případech
se radovali z mistrovského titulu. „Jsou
to skvělé výsledky. Sport a pochopitelně tenis dlouhodobě podporujeme a
budeme v tom pokračovat. Snažíme se
maximálně pomáhat k výchově nových
sportovních hvězd, které nám v seniorských kategoriích dělají radost,“ popsal
svůj kladný vztah ke sportu Ladislav

Okleštěk, hejtman Olomouckého hraje.
Mezi gratulanty nechyběl ani primátor
Prostějova František Jura, který je sám
aktivním tenistou v rekreantské lize.
„Hraji dobře. Jen jsem zatím nenašel
hráče, který by se mnou prohrál,“ povídal se smíchem prostějovský primátor
účastníkům mistrovského večera. „Moci
si vážíme vašeho sportovního snažení. I
díky němu se o Prostějově ví v České republice i za hranicemi. Přál bych si, aby
alespoň někteří z mladých tenistů jednou nahradili dnešní opory Davis Cupu
a Fed Cupu,“ dodal Jura.
Vedle týmů si pro speciální individuální
ocenění přišly největší naděje TK Agrofert. Dárek za úspěšnou sezónu si odnesli Oldřich Vejšický, Hynek Bartoň,
Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka, Terezie
Pluhařová, Linda Klimovičová, Anna
Panchartek, Kristýna Tomajková a Sára
Bejlek.

PROSTĚJOV Každoroční vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek
TK Agrofert Prostějov konané v prostorách hotelu Tennis Club v
Prostějově za účasti předních bývalých i současných světových
hráčů a hráček světového žebříčku ATP a WTA se díky výsledkům
zástupců nejlepšího českého klubu neslo opět ve slavnostní
atmosféře. Důvodů byla celá řada. Tenisté získali desítky titulů na
republikových šampionátech a byli úspěšní i na mezinárodním fóru.

Velký potlesk si vysloužil Jaroslav Balaš,
který s klubem spojil předchozích pětadvacet let svého života a byl uvedený
do prostějovské Síně slávy. „Společně s
Jardou jsme toho zažili opravdu hodně.
Je to velký tenisový odborník, zároveň
člověk, na kterého jsem se mohl vždy
spolehnout,“ ocenil Balašovu práci
Černošek. „Děkuji za vše. Prostějovský
klub se stal nedílnou součástí mého života. Byly to krásné roky a budete mi
všichni chybět,“ řekl Balaš, který u prostějovského a českého tenisu na konci

příštího dubna končí a čeká na něj zahraniční výzva.
Jako každý rok pořadatelé setkání připravili atraktivní doprovodný program. O
hudební vystoupení se postaral zpěvák
David Deyl. Vědomostní soutěž připravil Petr Salava, který mladé tenisty zkoušel ze znalostí citátů. Někdy nadějím
pomohl i nápovědou. „H jako Hamlet,“
napovídal při určení autora jednoho
citátu a svým moderátorským uměním
přispěl k pohodové atmosféře Večera
mistrů.
(lv)

9x foto: Pavel Lebeda

VEČER MISTRŮ ukončil další skvělou sezónu. Do Síně slávy byl uveden Jaroslav Balaš

Gomboš nečekaně nestačil na
Kopřivu
Velmi cenné vítězství si připsal jednadvacetiletý Vít Kopřiva, když zdolal
favorizovaného Norberta Gomboše.
Český tenista Slovákovi, jemuž loni
patřila 80. příčka v žebříčku, sebral
čtyřikrát servis.
Pohled Jaroslava Navrátila:
„Takový výsledek jsme nečekali. Začátek

PROSTĚJOV Téměř jedenáct let
nebyli v extralize smíšených družstev
tenisté TK Agrofert poraženi. Úctyhodnou sérii dokázali přerušit až
hráči přerovské Prechezy. Obhájce
titulu porazili v semifinálové skupině
5:4, když o vítězi rozhodovala až
závěrečná čtyřhra. „Musíme to
přijmout. Roli favorita jsme nepotvrdili,“ uznal kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil

DRAMA AŽ DO KONCE.
OBHÁJCE PADL S PŘEROVEM

PROSTĚJOV Prostějovský tenisový tým TK Agrofert padl v sobotním utkání na domácí půdě
haly HTC v areálu NTC MORAVA s Přerovem 4:5. Stalo se takl
po vyrovnaném průběhu, když
třikrát dokázal dotáhnout vedení
soupeře. Po dvouhrách prohrával
2:4, za nerozhodného stavu

TENISOVÁ
EXTRALIGA 2018
V ČÍSLECH
semifinálová skupina Prostějov

veselé vánoce

NADĚJE TENISOVÉHO TÝMU NA TITUL PŘES PORÁŽKU V DERBY STÁLE ŽIJE
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akce

SPORTOVNÍ HVÌZDY DÌTEM
OLOMOUCKÉHO KRAJE

OLOMOUC V olomoucké Čajkaréně proběhl minulý čtvrtek druhý ročník akce Sportovní hvězdy dětem 2018, při níž
v různých disciplínách bojovaly o vítězství děti pěti regionů
Olomouckého kraje plus tým Dětského domova. Z vítězství
se radovaly naděje z Přerovska, výběr Prostějova vybojoval
stříbrné medaile.

Ladislav VALNÝ

„Dělal jsem, co jsem mohl,“ usmívala se legenda pražské Sparty Tomáš
Rosický, který byl prostějovským kapitánem. V disciplíně určené právě
lídrům jednotlivých družstev, což byly
výhradně známé sportovní hvězdy, získal maximální počet šesti bodů, když
nenašel přemožitele v jízdě na elektrickém býku.
Děti z prvního stupně základních škol
soupeřily v jízdě na koloběžce, florbalovém slalomu, střelbě fotbalovým
míčem na terč či basketbalovým na
koš. Nejvíce se dařilo žákům ze základní školy v ulici Hranická z Lipníku
nad Bečvou a ze ZŠ Loučka. Jejich
patronem byla kapitánka prostějovská
volejbalistka Helena Horká. „Bylo to
jednoduché. Měla jsem v týmu šikovné děti. Ukázalo se, že s pohybovými
aktivitami dětí to není tak špatné, jak
se někdy říká,“ potěšilo Horkou, která
neměla ani problémy s nominací dětí
do jednotlivých disciplín. „S výběrem
mi pomohly paní učitelky,“ usmívala
se. „Bylo to parádní. Užila jsem si to
a příště ráda dorazím znovu,“ dodala
sympatická volejbalistka. Mimochodem spolu s Rosickým patřila k nejobletovanějším kapitánkám a rozdala
možná stejný počet autogramů jako
někdejší fotbalová superstar. Dalšími
kapitány byli bývalý fotbalista Miroslav
Baranek, tenisté Radek Štěpánek a Jiří
Veselý a basketbalový reprezentant
Lukáš Palyza. „Byla to skvělá akce. Děti

" I NII L ? JII L N´´ Û

byly spokojené, myslím, že se sportování všem líbilo,“ všimla si opora BK
Olomoucko.
Mladí školáci si setkání s idoly užívali a potvrdili, že sport je i v současné době velkým fenoménem.
„V době počítačových her a dalších
velkých lákadel je stále obtížnější přivést mládež ke sportu a aktivnímu využití volného času. Jednou z možností
je setkání dětí a mládeže s úspěšnými
sportovci a tomu slouží akce Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje,“
nechal se slyšet primátor Statutárního
města Olomouc Miroslav Žbánek.
„Právě možnost vidět na vlastní oči své
vzory může zvýšit motivaci mladých
sportovců a povzbudit je v jejich snažení dosáhnout na co nejlepší výsledky,“ dodal.
„Snažil jsem se podpořit především
děti z Prostějova, ale pochopitelně
jsem fandil reprezentantům všem
měst i malým sportovcům z dětského
domova. Je skvělé vidět, že naše mládež sportuje. Myslím, že si všichni startující akci parádně užili, což platí také
o kapitánech,“ popsal své pocity prostějovský primátor a dosluhující náměstek krajského hejtmana František Jura.
Celá akce, kterou pořádali marketingová společnost TK PLUS a Olomoucký
kraj, měla stejně jako při své prostějovské premiéře charitativní podtext.
Pořadatelé předali šeky v celkové hodnotě 150 000 korun zástupcům čtyř
dětských domovů a sportovně střeleckého klubu Elán Olomouc.

saa

13. 12. 2018
ÈAJKAARÉNA
OLOMOUC

Druhý ročník mimořádné akce hostila Olomouc
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došlo na naši adresu...

9iæHQiSDQtXÿLWHONR0ãÿLSiNRYiYiæHQëSDQHŐHGLWHOL5:HLVVHUPLOpGĚWL
chceme vám všem moc poděko- jak s vlastní sportovní soutěže, v níž který byl mimochodem skvělý, dále patrneři, kterým také patří velké
vat za vzornou reprezentaci města jste vybojovaly překrásné druhé Miroslav Baránek, tenisté Radek poděkování.
Prostějova vaší školou na vynika- místo, tak z celé krásné akce. Měly Štěpánek, Jiří Veselý, basketbalista Přejeme vám všem šťastné Vánojící akci „Sportovní hvězdy dětem jste možnost na vlastní oči se vidět Lukáš Palyza a volejbalistka Helena ce a v příštím roce moc pěkná vyOlomouckého kraje“. Jistě se vám a promluvit si s tak vynikajícími Horká. Celou akci pro vás připravili svědčení. Udělali jste nám velkou
tato Vánoční akce líbila a děti si sportovci jako byli: váš patron a vy- TK PLUS, Olomoucký kraj, město radost, odměna pro nás byla vaše
odnesly nezapominutelné zážitky nikající fotbalista Tomáš Rosický, Olomouc,město Prostějov a další spokojenost.
2TKO¾VQTO÷UVC2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTC^\¾UVWREG6-2.756QO¾w%KDWNGE^éNGPURQTVQXPÊMQOKUG1NQOQWEMÆJQMTCLG#PVQPÊP&WwGM

jakk šéfoovaal rossa....

4x foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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MLADÉ HOKEJISTY ČEKÁ DO KONCE ROKU NĚKOLIK VÁNOČNÍCH TURNAJŮ
PROSTĚJOV Na hokejovou nudu si mládežníci hokejového Prostějova stěžovat moci nebudou. Do konce roku
dostanou možnost předvést své kvality ještě na několika
turnajích. Všechny mají společnou jednu věc, uskuteční
se mimo prostějovský stadion. Eskáčko s výběry různých
věkových kategorií vyrazí do Nového Jičína, Havířova,
Olomouce nebo Vyškova.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Pěkně popořádku a od těch nejstarších. Mladší žáci pocestují na dvoudenní akci do Brumova-Bylnice,
která je na programu ve čtvrtek 27.
a v pátek 28. prosince. Půjde o čtvrtý ročník vánočního turnaje pro
hráče narozené v roce 2007 a mladší. Hlavním pořadatelem je místní
klub HC BBSS Brumov-Bylnice,
Prostějovští v zápasech hraných na

dva dvacetiminutové poločasy změří síly s dalšími sedmi týmy.
Jako první se ve čtvrtek od 8:50 představí proti Porubě, poté narazí na Gladiátory z Trnavy (11:30) a další dva
slovenské celky – Ružinov (14:20)
a Poprad (18:50). Během pátečního
programu se od sedmi hodin postaví Znojmu, domácímu Brumovu
(12:30) a od 15:10 Kroměříži. Vyhlášení výsledků organizátoři stanovili po odehrání všech utkání na 19.
hodinu.
Ročník 2009 se v předposlední den
v roce 30. prosince podívá do Havířova, kde ho prověří zápasy na celé hřiště. Na domovském stadionu AZetu
se pokusí pokořit polskou družinu
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PROSTĚJOV Kalendářní rok
2018 by SK Prostějov 1913 nikdy
nemohl zvládnout bez finanční
podpory statutárního města Prostějov. Pomohla mu překonat veškerá úskalí a děti různého věku se
tak i nadále mohou věnovat sportu, který tolik milují a jemuž obětují spoustu času.
„Celý SK Prostějov 1913 si velice
váží toho, že statutární město Prostějov pamatuje na podporu mladých

hokejistů. Mnohokrát mu za veškeré
kroky, které v jejich prospěch podniklo, děkuje. Město a hokej jsou
dvě spojené nádoby, které nelze
rozdělit. SK Prostějov 1913 se těší
na další spolupráci a pevně věří, že
prostřednictvím velkých hanáckých
srdcí a zlatých ručiček pomůže vrátit
nejrychlejší kolektivní sport v prostějovském prostředí tam, kam patří,“
vzkazuje za celý výkonný výbor jeho
předseda Milan Sedlo.
(kom)
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Jastrzebie (9:55), slovenskou Žilinu
(11:55), hostitelský klub (13:45)
a olomoucké Kohouty (16:35).
Ročník 2010 si těsně před Štědrým dnem 23. prosince zahraje ve
Vyškově, na druhý svátek vánoční
zase v Novém Jičíně. O rok mladší
prostějovské hráče narozené roku
2011 nemusí v sobotu 29. prosince děsit dlouhá cesta. Autobus je
poveze pouze do Olomouce, kde
se na Vánočním turnaji John Crane mohou těšit na skupinový boj.
V „plecharéně“ přitom SK vyrukuje
se dvěma družstvy, jelikož pořadatelé stanovili jak skupinu „A“, tak
skupinu „B“. Kromě Prostějova a domácích Olomoučanů bude v někdejším sídelním městě přemyslovských
údělných knížat k vidění Nový Jičín,
Orlová a Kopřivnice.
Nejmladší červeno-bílí zkusí ve
stejný den vybojovat Pohár Martina Erata na vyškovské půdě. V cestě
za jeho ziskem jim kromě Bruslařů
z Vyškova budou stát brněnští War-

riors, Rytíři z Blanska a Horácká
Slavia Třebíč. S tou se Prostějov
utká jako první – od půl desáté,
poté bude usilovat o výhru nad

Brnem (12:00), Blanskem (13:00)
a Vyškovem (15:00).
ském bazénu Rosenlundsbadet se
pro změnu osvěží.

2TQUV÷LQXUMÆJQMGLKUV[\ąCFON¾FGåGRTQX÷ąÊFQMQPEGTQMWXGUO÷U
X¾PQéPÊVWTPCLG0CKNWUVTCéPÊOUPÊOMWONCFwÊå¾EKUNCXÊEÊX2QTWD÷
Foto: skprostejov1913.cz
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PROSTĚJOV Mezi ty nejvýznamnější sponzory, či možná
lépe řečeno partnery SK Prostějov 1913, patří vedle statutárního města Prostějov bezpochyby
rovněž Olomoucký kraj. Ten finančně přispívá na činnost řady
mládežnických oddílů v nemalém
počtu měst a obcí nacházejících se
na jeho území, a to od Pradědu až
po Hanou. Prostějovský hokej nevyjímaje.
Olomoucký kraj představují částečně střední, částečně severní Morava
a k tomu ještě cípek českého Slezska. Svou rozlohou něco přes 260
čtverečních kilometrů je osmým
největším z celkových čtrnácti krajů
České republiky. S více než 600 tisíci
obyvateli zaujímá pozici šestého nejlidnatějšího kraje, přičemž v něm žije
okolo šesti procent celkové populace
ve státě.
Ze 402 obcí v pěti okresech (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk
a Jeseník) se mohou tři desítky pyšnit statusem města a rovnému tuctu
náleží zřízení městysu. Města i vesnice kraje mohou nabídnout široké
spektrum zajímavostí. Od divoké
přírody přes historické památky až
například po moderní sportoviště
zpřístupněná veřejnosti.
Mezi nejznámější stavby Olomouckého kraje, proslulé nejen
v Česku, bez diskusí patří Státní hrad
Bouzov, v 19. století romanticky
upravený v duchu tehdy moderní

1NQOQWEMÚMTCLXÚ\PCOP÷RQFRQTWLGJQMGLQXÚ5-2TQUV÷LQX Foto: olkraj.cz

novogotiky. Každoročně ho navštíví
davy turistů, rádi se po něm se svými
štáby pohybují také filmaři. Za zmínku stojí snímky jako Kopretiny pro
zámeckou paní nebo O princezně
Jasněnce a létajícím ševci.
V majestátním pohoří Jeseníků funguje moderní přečerpávací elektrárna
Dlouhé Stráně. Její horní nádrž (má
dvě, kromě horní ještě dolní) na seříznutém vrcholu stejnojmenné hory
poskytuje nejen pohled na nevídané
technické dílo, ale i čarovné panorama
s veškerým širokým okolím – mimo
jiné také se druhou nejvyšší českou
horu Praděd s nadmořskou výškou
1491 metrů nad mořem.
Olomoucký kraj se ale dá přirovnat
k mnohem cennějšímu pokladu.
Stačí se po něm rozjet a člověk se
o tom přesvědčí sám.
SK Prostějov 1913 si nesmírně váží
finanční podpory ze strany Olomouckého kraje a velmi mu za to
děkuje. Vedení klubu věří, že oboustranně prospěšná spolupráce bude
úspěšně pokračovat také v dalších
letech.

2ąGFUVCXWLGOGQUQDPQUVKdGUM¾éMCq
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Rok 2018 se pomalu chýlí ke konci.
Pro SK Prostějov 1913 byl důležitý.
Ukázala se hokejová spravedlnost
a úsilí rodičů osvobodit své děti od
hokejového byznysu zvítězilo. Teď
mají klub, kde není potřeba se něčeho bát. Pokud tedy nezlobily a už na
Mikuláše si je neodnesl čert...
V přátelských či soutěžních zápasech
a všemožných turnajích končícího
kalendářního roku dosáhli mladí
Prostějované řady vítězství, stejně
jako se museli smířit i s porážkami. To
všechno k hokeji patří. Zanedlouho se
budou moci těšit z Ježíška a dárků pod
nazdobeným vánočním stromečkem.
Ten největší dárek ale už podle mého
názoru před nějakou dobou obdrželi.
Ne v prosinci, ne za tónů koled a při
cinkání rolniček. Tímto dárkem, bez
obalu a bez mašličky, nic menšího než
právě SK Prostějov 1913. Svobodný
klub, nad kterým nikdo nedrží pomyslný Damoklův meč. Nikdo!
Prostějovský mládežnický klub funguje jako samostatná a plně soběstačná organizace. Pochopitelně s podstatnou podporou města, kterému
není mládežnický sport v žádném
případně lhostejný.
Na Štědrý den v pondělí 24. prosince
Večerník nevyjde, proto přijměte přání co nejkrásnějšího a nejpohodovějšího prožití vánočních svátků. Těšte
se především ze svých blízkých,
že jste všichni pohromadě. Stejně
jako jsou všichni mladí hokejisté
(tedy samozřejmě ti, kteří o to měli
zájem) pohromadě v jednom hokejovém klubu. V SK Prostějov 1913.
(kom)

.QIQ1NQOQWEMÆJQMTCLGPQUÊJQMGLKUVÆ5-2TQUV÷LQXMCåFQWUG\ÐPWPCUXÚEJ
FTGUGEJ0CUPÊOMW\¾RQNÊPCQVGXąGPÆOMNW\KwVKUFCNwÊOVÚOGO\1NQOQWEMÆJQMTC
LGCUKEGWPKéQXUMÚOK1TNÊM[
Foto: Bohumil Vincura.

/G\KXwGQDGEP÷\P¾OÆEJNQWD[UVQLÊEÊPC×\GOÊ1NQOQWEMÆJQMTCLGRCVąÊTQ
OCPVKEMÚJTCF$QW\QXPCFUVGLPQLOGPPQWQDEÊRQDNÊå/QJGNPKEG
Foto: hrad-bouzov.cz
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PROSTĚJOV Příznivce SK Prostějov 1913, který si zahrál i v zámořské NHL. To je Lukáš Krajíček, jeden z nejslavnějších prostějovských
odchovanců. Momentálně pětatřicetiletý obránce oblékal dříve dres
Panterů z Floridy, Kosatek z Vancouveru, Blesků z Tampy i Letců
z Philadelphie. Vedle toho nastupoval v Kontinentální hokejové lize
a s reprezentací mimo jiné získal stříbro na mistrovství světa v Lotyšsku.
Prostějovský odchovanec Lukáš Krajíček se vydal za Atlantik na přelomu
tisíciletí. Prvním klubem z proslulé NHL, za který naskočil do zápasu, se
stala Florida, jež ho také draftovala. Za ni si v sezóně 2003/04 připsal dalších
osmnáct startů, o dva roky později jich bylo dokonce pomalu sedm desítek.
Rok 2006 znamenal pro ostražitého obránce nejvýraznější úspěch s hokejovým nároďákem. Na světovém šampionátu v hlavním městě Lotyšska Rize
získal pod trenérem Hadamczikem stříbrnou medaili. Následně v zámoří

5NCXPÚRTQUV÷LQXUMÚQFEJQXCPGE.WM¾w-TCLÊéGMXDCTX¾EJ6ąKPEG
Foto: hokej.cz/hcocelari.cz

změnil působiště a přešel do kanadského Vancouveru, kde zůstal dvě sezóny
a vyzkoušel si také play-off.
Po něco kratší období spojil své jméno s Tampou Bay, jeho posledním působištěm v Americe byla Philadelphia. V roce 2010 se vrátil do České republiky, konkrétně posílil Třinec. Následně do své reprezentační sbírky přidal dva bronzy
– z mistrovství světa 2011 na Slovensku a 2012 ve Švédsku a Finsku. Při zisku posledně jmenovaného cenného kovu už pravidelně docházel do kabiny Dynama
Minsk, běloruského účastníka KHL.
Z jeho kádru se v ročníku 2016/17 přesunul zpátky mezi třinecké Oceláře
a od roku 2017 nosí vedle draka chrlícího oheň kapitánské „céčko“.
Lukáš Krajíček – účastník zimní olympiády v Soči 2014 – má na kontě přes
350 duelů v NHL, více jak 250 v KHL a k tomu řadu startů v národním mužstvu. Ve své bohaté kariéře už si přišel i na titul mistra české extraligy, před
sedmi lety na něj dosáhl s Třincem.
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„PŘÁL BYCH HOKEJISTŮM, ABY NEŽILI

JAKO AUTOMATICKÁ PRAČKA!“
Křesťanský kapitán prostějovských Jestřábů Matouš Venkrbec a jeho předvánoční poselství

PROSTĚJOV Ač je Matouši Venkrbcovi teprve devětadvacet let,
jeho hokejový příběh by už nyní
vystačil na zajímavou a čtivou knihu. Knihu o člověku, který velmi
brzy okusil, jaké je to hrát na seniorské úrovni. Ovšem také o člověku, který ví, že hokejem svět ani
zdaleka nekončí. Současný kapitán
prostějovského „A“-týmu má na
nejrychlejší kolektivní hru světa
velmi pozoruhodný a inspirativní
pohled. V předvánoční zpovědi
jsme se pochopitelně dotkli i blížících se křesťanských svátků, neboť
jak známo,

Pokud například celý den prosedím u počítače,
tak mě to baví, mám to rád, ale nedává to smysl.
Když jdu totiž večer spát, cítím prázdnotu
a nenaplněnost, den mi protekl mezi prsty...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOMÁREK
yy Bavil vás hokej
hned od chvíle, kdy
jste se s ním seznámil?
„Hokej byl pro mě od malička
číslo jedna a trávil jsem s ním
snad každou možnou chvíli. Měl
jsem ale rád i další sporty.“
yy Jak moc u vás tato záliba
dostávala přednost před studijními povinnostmi?
„Povinnosti ve škole jsem musel
mít většinou splněné, než jsem mohl
jít na hřiště, takže jsem se snažil učit
i kvůli hokeji. Na střední, a především
na vysoké škole mi došlo, že škola je
ještě důležitější a mnohdy zajímavější
než hokej.“
yy Měl jste ve škole individuální
studijní plán?
„Neměl. Na gymnáziu mi ovšem vycházeli vstříc, protože zameškaných
hodin jsem měl kvůli tréninku poměrně hodně.“
yy Jakou roli hraje vzdělání u mladých hráčů?
„Řekl bych, že naprosto zásadní. Naše
hokejová třída byla na základní škole
považována za jednu z hokejově nejtalentovanějších za dlouhou dobu
a já jsem dnes z celé třídy jediný, kdo
se hokejem živí... Spoléhat se tedy na
hokej příliš nedá. Zároveň člověk přílišným upínáním se na hokej přehlédne spoustu krásných oborů. Opravdu
mnoho mých spoluhráčů kolem dvaceti let začalo litovat, že při hokeji nestudovali nějakou školu nebo se lépe
neučili.“
yy Na seniorské úrovni jste si poprvé zahrál už v 17 letech, jak vám
to pomohlo?
„Těžko to posoudit, protože jsem si
dal pak od hokeje stejně delší pauzu.
V sedmnácti letech to pro mě ale byly
velmi cenné zkušenosti. Minimálně
to pro mě byla dobrá motivace na
sobě pracovat. Profesionální soutěž
totiž vypadala jako velmi lákavý život.“
yy Naskočil jste tehdy do první
ligy, kterou hrajete i teď. Co se v ní
za ta léta změnilo?
„Mění se tak, jako se mění celý hokej.
Dnes má zelenou všestrannost. Dříve
byli v týmu hráči, kteří měli sto kilogramů a sílu jako kůň, ale s pukem jim
to moc nešlo. Pak byli hráči, kteří hráli
technicky, ale vůbec ne do těla a agresivně. A potom byli zase třeba hráči,
kteří byli bruslaři s dobrou střelou.

/CVQWw8GPMTDGELGéCUVQX\QTGOKRTQF÷VK

ale jen zpovzdálí. Hlavní přínos vidím
v transparentnosti a osobním zaujetí
nového vedení. Obecně můžu říct,
že velmi fandím každé iniciativě, která
chce posunout věci kupředu a dělat
vše lépe a smysluplněji.“
yy Pomůže prostějovské hokejové
prostředí zkvalitnit?
„Velmi bych to všem zúčastněným
přál.“
yy Co se vám na tomto klubu nejvíce zamlouvá?
„Odvaha udělat právě ten krok ‚do
prázdna’, vystoupit z něčeho ‚automatického’ a namísto toho se snažit
vytvořit něco ‚živého’.“
yy Co zásadního byste poradil
mladým hokejistům z SK Prostějov 1913?
„Nezapomeňte, že život není jen hokej. Rozvíjejte a radujte se ze všeho,
co vás baví, co máte rádi, ale hlavně
z toho, co má smysl – co vás naplňuje.
Pokud například celý den prosedím
u počítače, tak mě to baví, mám to
rád, ale nedává to smysl. Když jdu
totiž večer spát, cítím prázdnotu a nenaplněnost, den mi protekl mezi prsty. Druhý příklad, po škole si udělám

Foto: www.lhkjestrabi.cz

povinnosti, odpočinu si u nějaké hry
a pak jdu pomoct bráchovi přestěhovat nábytek. Něco mě bavilo, něco ne,
bráchu mám rád. Večer mám pocit
jakéhosi naplnění a radosti, protože
vím, že ten den měl smysl. Určitě to
znáte všichni. (úsměv) Ne každý den
jde takto prožít, ale snažte se jich prožít co nejvíc.“
yy Blíží se vánoční svátky. Co pro
vás jako věřícího člověka znamenají?
„Především radost z narozeného Mesiáše. Je možnost se zastavit před malým dítětem v jeslích a nechat se obměkčit. Moc se těším taky na setkání
a čas s rodinou. Jsou to jedinečné dny.
V neposlední řadě pak na samotný
štědrý večer u stromečku. S dětmi to
má přeci jen jiný nádech.“
yy Jak plánujete Vánoce prožít?
„Dopoledne štědrého dne trávíme
v domově důchodců kam chodíme
s partou každoročně zpívat koledy,
odpoledne vyrazíme na dětskou mši
a večer strávíme s manželkou a dětmi
doma. Na Boží hod se podíváme k rodičům a na Štěpána hurá do práce.“
(úsměv)

vizitka
MATOUŠ VENKRBEC

Foto: Josef Popelka

V současné době má být hráč silný,
rychlý, mrštný, hokejově vyspělý
a k tomu mít dovednosti. Bez ohledu
na to, zda je útočník, nebo obránce.“
yy Sám jste to už nakousl, mezi
lety 2010 a 2013 jste si dal od hokeje pauzu. Doporučoval byste
něco takového i mladým hokejistům?
„Všem hokejistům bych rozhodně
doporučil a přál, aby se vždy ptali po
smyslu toho, co dělají. Aby se nebáli
myslet kriticky a nikdy nedělali nic
jen proto, že to dělají ostatní. Také aby

se nebáli udělat někdy krok do neznáma, protože mohou uvidět věci zase
jinak. Především bych jim přál, aby
nežili jako automatická pračka, ale
jako člověk, který dokáže vidět ‚dál’
a radovat se z přítomného okamžiku.“
yy Po návratu jste si vyzkoušel
i profesi mládežnického trenéra,
co vás na ní nejvíce bavilo?
„Nadšení a energie, s jakou si děti hrají. To je úžasné!“
yy Plánujete v budoucnu vést
k hokeji i své děti?
„Oba s manželkou máme rádi pohyb

a vnímáme ho jako přirozenou a tudíž velmi důležitou oblast pro rozvoj
našich dětí. Přirozeně se u nás doma
malé hokejky najdou a děti je rády
berou do ruky. Budeme spíš sledovat,
k čemu mají děti nejblíž, což u dcery
vypadá na hudbu, především pak
tanec. Syn je ještě malý, tak uvidíme. Rozhodně ale od dětí nemáme
v tomto směru žádná očekávání.“
yy V čem vidíte hlavní přínos SK
Prostějov 1913 pro prostějovský
hokej?
„Sleduji situaci mládeže se zaujetím,

✓ narodil se 11. května 1989 v Olomouci
✓ hokejový útočník a kapitán
LHK Jestřábi Prostějov
✓ výška: 193 cm/váha: 90 kg
✓ s kariérou začal v Olomouci, kde coby odchovanec prošel
všechny mládežnické kategorie až po juniorku
✓ v 17 letech poprvé naskočil za „A“-tým HC Olomouc v první lize
✓v sezónách 2008 až 2010 vypomáhal formou střídavých startech Přerovu
✓ poté kariéru na 3 roky přerušil a věnoval se naplno studiu teologie
a také žurnalistiky na dvou vysokých školách
✓ k hokejis se vrátil v roce 2013, kdy přišel po přímluvě otce a syna
Luňákových do Prostějova a hned v první sezoně pomohl týmu
k postupu do první ligy, v klubu působí dosud a od sezony 2016/17
nosí na drese kapitánské „céčko“
✓ v sezónách 2014-15 a 2015-16 a 2018-19 působí také formou
střídavých startů v extraligových Pardubicích
✓ za českou reprezentaci odehrál v U18 1 zápas a U20 4 zápasy,
když zaznamenal 1 asistenci
✓ v roce 2016 vyhrál premiérový ročník ankety o nejsympatičtějšího
hokejistu druhé nejvyšší soutěže, tehdy zvané Sympaťák WSM ligy
zajímavost: jeho otcem je Miroslav Venkrbec, kterého si prostějovští
hokejoví příznivci pamatují z éry v devadesátých letech minulého
století, kdy v klubu působil jako hráč a poté i trénoval
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ZVUČNÁ POSILA Z JIHU ČECH I OD ARCIRIVALA: LUŇÁK A DVOŘÁČEK HRAJÍ ZA SPARTU!

PŘIŠEL OBRÁNCE ZDENĚK ČÁP!

PROSTĚJOV Pohyb v hráčském kádru hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov nebere konce. Po získání dvou mladíků na střídavé starty ze Zlína a přivedení jednoho taktéž talentovaného Sparťana zlanařil hanácký klub mnohem známějšího
borce. Na hostování do konce této sezóny přišel z Českých
Budějovic zadák Zdeněk Čáp! A nebyůa to poslední změna
v jestřábím hnízdu...

Marek SONNEVEND
Pardubický odchovanec se narodil
12. června 1992, má tedy šestadvacet let, měří 180 centimetrů, váží 80
kilogramů a hokejku drží vlevo. Do
mužské kategorie naskočil v tehdy prvoligovém Hradci Králové
(2009), extraligu mužů poprvé oku-

sil v rodných Pardubicích (2013),
poté se přes Duklu Jihlava vrátil do
Mountfield HK (2014) a následně ještě vyzkoušel dresy Litoměřic
(2016/17), Olomouce i Přerova
(oba 2017/18).
V průběhu minulé sezóny pak
přestoupil do Českých Budějovic,
odkud hostoval u přerovských Zub-

rů a nyní přešel k Jestřábům. Dohromady má za sebou zatím 151 zápasů v extralize s bilancí 5 + 23 a 299
utkání v první lize s účtem kanadských bodů 23 + 75. Zamlada také
strávil jeden ročník v reprezentaci
České republiky do 20 let. „Zdenu
zdobí velice dobré bruslení a kvalitní rozehrávka, je poměrně produktivním bekem. Dost pomoct by nám
měl v přesilovkách,“ okomentoval
příchod Čápa sportovní manažer
a současně kouč LHK Jiří Vykoukal.
Nově angažovaný plejer nastoupil
hned v pondělí proti Jihlavě, kdy
asistoval Tomáši Divíškovi u gólu na
2:1 při konečné porážce 2:4. Co čer-

stvá akvizice po duelu řekla? „Jsem
spíš ofenzivní obránce. Snažím se
podporovat útok a dát dobrou přihrávku, která pomůže zrychlit hru.
Moje silné stránky? Možná bruslení, nebojím se střílet. A když vyjde,
tak i rozehrávka,“ představil se Čáp
fanouškům s úsměvem. Ten ho však
rychle opustil ve chvíli, kdy měl
zhodnotit ztracený mač. „Po zápase
jsem byl na sebe naštvaný. Nešly mi
moc nohy, pořád jsem o utkání dokola přemýšlel a přehrával si v hlavě
jednotlivé situace, které jsem měl
vyřešit líp. Prohra mi nedala spát,“
přiznal po svém premiéře v dresu
LHK Jestřábi Prostějov.

Zadák Alex Rašner šel hostovat do Havířova.
A v sestavě naopak další novic Filip Hanták

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Poslední dobou téměř není zápasu, v němž by hokejoví Jestřábi nepřivítali do svých
řad nového hráče. Platilo to i pro
dosud poslední utkání, sobotní
derby s Přerovem. Naskočil do
něj totiž útočník Filip Hanták
(na snímku vlevo) z extraligového
Chomutova.
Narodil se 10. ledna 1992, brzy mu
tedy bude sedmadvacet let. Má 187
centimetrů, 83 kilogramů a pravé
držení hole, jedná se přitom o dalšího odchovance Sparty Praha. Během letošní sezóny šestkrát nastoupil v nejvyšší soutěži ČR za Piráty,
k tomu pendloval do druholigové
Kobry Praha. Uplynulé dva ročníky
strávil v prvoligových Litoměřicích,
předtím působil kromě výše zmíněných Sparty, Chomutova a Kobry
ještě i v Kadani či Klášterci nad Ohří.

V Prostějově je bývalý mládežnický
reprezentant Česka zatím na zkoušce, takzvaném try-outu. Až podle
jeho výsledku se pak rozhodne o případném dalším pokračování.
Kdo naopak LHK momentálně
opustil, to je obránce Alex Rašner
(na snímku vpravo). Mladý dvaadvacetiletý bek doplatil po příchodu Dušana
Žovince i Zdeňka Čápa na určitý přetlak v zadních řadách, přestával dostávat tolik zápasového prostoru. Proto
se s vedením hanáckého klubu dohodl na vhodném řešení pro obě strany,
kterým je Alexovo hostování v AZ Residomo Havířov do konce probíhajícího ročníku 2018/19. A perlička? Už
29. prosince se Rašner na prostějovský
zimní stadión vrátí, neboť v ten den
zde Severomoravané hrají svůj duel
Chance ligy. O motivaci bude mít řízný plejer postaráno...
(son)

Z HOLEŠOVICKÉHO KLUBU JEZDÍ
NA STŘÍDAVÉ STARTY PŠENIČKA

Foto 2x: www.hcsparta.cz

PROSTĚJOV Další zajímavý kousek týkající se hráčů předvedl na
přelomu předchozího a minulého
týdne prostějovský hokejový klub,
a to ve spolupráci s extraligovou
Spartou Praha.
Ta při početné marodce požádala vedení LHK o uvolnění dvou jeho útočníků na poslední zápas nejvyšší české
soutěže před reprezentační přestávkou hraný v neděli 9. prosince na ledě
Liberce. Hanácký oddíl vyhověl, tudíž
za rudé S nastoupil na severu Čech
Lukáš Luňák s Davidem Dvořáčkem.
Prvně jmenovaný naskočil do čtvrté
formace s mladíky Pšeničkou a Beranem, druhý se stal součástí dokonce
třetí útočné řady vedle ostřílených Pecha a Kumstáta. Nicméně do statistik
se Hanáci nijak nezapsali, ani nedokázali oslabenému mužstvu pomoci
odvrátit porážku 1:4.
Hned v pondělí 10. prosince už oba
nechyběli v sestavě Jestřábů pro prvoligový šlágr s Jihlavou, tudíž v součtu
se sobotním duelem v Benátkách nad
Jizerou absolvovali třetí utkání během
stejného počtu dní! Společně s nimi
navíc cestoval z metropole ČR do Pro-

stějova jiný forvard Tomáš Pšenička,
kterého Sparta uvolnila účastníkovi
Chance ligy na střídavé starty.
Posila elhákáčka číslo čtyři za poslední
dost krátké období (předtím Vojtěch
Dobiáš, Sebastian Fajkus i Zdeněk
Čáp) se narodila 18. října 1998, má
tedy dvacet let, měří 190 centimetrů,
váží 86 kilogramů a hůl drží vlevo.
Jde o odchovance slavného pražského klubu, který v extralize dospělých
dosud stihl 28 startů s jedním vstřeleným gólem, k tomu již nastupoval
také o patro níž za Ústí nad Labem
s osobní bilancí 11 mačů, 2 kanadské
body (1 + 1). Doplňme, že v novém
působišti uprostřed žírné Hané se Tomáš Pšenička brzy chytil, když hned
napodruhé na Slavii Praha vstřelil gól.
„Sparta nutně potřebovala hráčskou
pomoc, tak jsme jí pomohli. Oboustranně fungující spolupráci vzápětí
potvrdila naše možnost využít Toma,
což je na svůj věk velice dobrý hokejista. Ostatně to hned ukázal na ledě,“
pochválil Pšeničku za odvedené výkony sportovní manažer a hlavní trenér
prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal.
(son)
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Opozice obvinila primátora z psychického nátlaku!
PROSTĚJOV Zbytečná komplikace jinak poklidně probíhajícího jednání zastupitelstva. „Předpokládal
jsem, že to bude otázka tří minut.
Hodně jsem se spletl,“ krčil rameny primátor František Jura (ANO
2011) ve chvíli, kdy se formalita
v podobě schválení úmyslu Rady
statutárního města Prostějova požádat stát o dotaci na výstavbu nových šaten pro hokejovou mládež
protáhla na bezmála tři čtvrtě hodiny. Aby vůbec mohla být naplánována realizace vlastní stavby, bylo
zapotřebí schválit možnost ucházet
se o dotaci. To ale zřejmě nepochopili někteří opoziční zastupitelé...
V plánu vedení města je postavit v blízké budoucnosti nejen nové šatny pro
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC

hokejovou mládež vedle současné
Víceúčelové haly-zimního stadionu
v Prostějově, ale hned poté i druhou ledovou plochu. Ale popořádku. Aktuálně je už dokončen projekt na výstavbu
šaten, o čemž na úterním zasedání zastupitelstva informoval Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu.

BYLI JSME
U TOHO

2ąGUQUVTQWXÚO÷PWP¾\QTčUEJX¾NKNK\CUVWRKVGNÆFTVKXQWX÷VwKPQWJNCUčå¾FQUVQRQUM[VPWVÊFQVCEGPCXÚUVCXDWJQMGLQXÚEJwCVGPW\KOPÊJQUVCFKQPWX2TQUV÷LQX÷
2x foto: Michal Kadlec

„Náš odbor dokončil projektovou přípravu pro vydání stavebního povolení
na výstavbu šaten pro zimní stadion.
Územní rozhodnutí bylo vydáno dne
sedmnáctého července a nyní probíhá
inženýrská činnost ke stavebnímu řízení. V případě záměru realizovat tento
projekt v rozsahu šaten pro mládež je
rozpočtováno zhruba sto osm milionů
korun včetně DPH,“ pronesl Antonín
Zajíček. „Jde o dlouho přetřásanou
problematiku. Všichni víme, že výstavba druhé ledové plochy snad ještě
počká, ale šatny již odkladu nesnesou.
Přestože s investicí a výstavbou počítáme až v roce 2019, už nyní do konce
tohoto kalendářního roku je potřeba
požádat o dotace. A máme naději, že
můžeme dosáhnout na dotaci až ve
výši čtyřiceti milionů korun. Požadavek na rozpočet města nebude tedy tak
veliký,“ doplnil Zajíček, načež primátor
František Jura zahájil diskusi zastupi-

telů na toto téma. „Vysoutěžená cena
půjde i podle mého názoru dolů.
Chci ale říct, že nyní potřebujeme
schválit podání žádosti o dotaci na
výstavbu hokejových šaten, protože
konečný termín podání této žádosti
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je pouze do konce tohoto
roku. Pokud budeme úspěšní a dotaci
dostaneme, teprve potom, to znamená
v průběhu roku 2019, budeme na zastupitelstvu schvalovat zbývající nutné
finanční prostředky. Jestliže vysoutěžená cena bude pro město nepřijatelná,
což nepředpokládám, tak samozřejmě
nebudeme čerpat ani dotaci,“ dovysvětlil ještě sám primátor celou finanční záležitost. Chtěl tím říci, že podáním
žádosti o dotaci město Prostějov nic
neriskuje a k ničemu se nezavazuje.
V návaznosti na jeho proslov protestoval nejdříve Petr Kapounek (Na
rovinu), že materiál ohledně tohoto

bodu programu dostali zastupitelé až
těsně před úterním jednáním a většina si ho tak nestačila prostudovat.
„Co se týká ceny za stavbu šaten, zdá
se mi vysoká už teď. Navíc případným
schválením podání žádosti o dotaci se
zavazujeme, že tuto cenu za šatny vynaložíme,“ pronesl mimo jiné Petr Kapounek. „Já mám za to, že jsem v odůvodnění návrhu řekl úplně všechno.
Pokud bude cena pro nás neakceptovatelná, budeme vracet dotaci nebo
ji vůbec nemusíme čerpat. Kdybybychom výběrovým řízením výrazně
snížili cenu, pak bychom čerpali jen
poměrnou část dotace. V tuto chvíli
opravdu nic neriskujeme a k ničemu
se nezavazujeme,“ zopakoval primátor Jura. Ani toto druhé vysvětlení
však některým opozičním zastupitelům nestačilo. „Já hlasovat nebudu!
Mám vždy podezření, když máme
takto nakrátko odhlasovat nějaký

materiál. Takhle to nejde, já se teď nemám s kým poradit, nemám to s kým
zkonzultovat a toto se mi prostě nelíbí.
Pana Zajíčka si vždycky rád vyslechnu,
ať už říká cokoliv, ale pro mě je tento
materiál nehlasovatelný. Nedám tady
hlavu na špalek někomu jenom tak,“
prohlásil Petr Ošťádal (Na rovinu!).
Na jeho slova okamžitě zareagoval
primátor František Jura. „Mám k vám
osobní poznámku. Už před prvním
zastupitelstvem jsme si nastolili způsob našeho jednání. Jsem tomu rád,
ale nyní říkám, byl jsem tomu rád...
Původně jsem si myslel, že tento materiál je naprosto bezkonfliktní a jeho
schválení je otázkou tří minut. Teď ale
vidím, že konfliktní z vašeho pohledu
je. Jestli, pane kolego, už dopředu říkáte, že v návrhu je někde něco schováno,
což z vašeho příspěvku zřetelně slyším,
tak se mi to zásadně nelíbí! A vadí mi
to. Odmítám způsob tohoto jednání.

Vaše požadavky akceptuji, pokud mají
hlavu a patu a jsou ku prospěchu města a jeho občanů,“ ohradil se zvýšeným
hlasem primátor Jura. „Nekomentujete moje příspěvky a nevykládejte mi
tady něco o zájmech občanů,“ opáčil
dosti vztekle Petr Ošťádal.
Ostrou výměnu názorů, kterou jsme
na zastupitelstvu byli zvyklí slýchávat
v minulém volebním období, nakonec „korunoval“ další opoziční zastupitel. „Chtěl bych se, pane primátore,
ohradit proti psychickému nátlaku,
který jste na nás tady vyvinul. Řekl
jste, že jste předpokládal, že materiál
bude bezproblémový a že jste nastavil
způsob komunikace. A my jste teď ti
zlí, kteří vybuřují. Já osobně považuji
stavbu hokejových šaten za velmi přínosnou a tato investice konečně začíná řešit palčivý problém okolo zázemí
hokejové mládeže. To je v pořádku.
Ale nám jde jen o to, že materiál k tomuto bodu programu jsme dostali až
těsně před jednáním zastupitelstva.
O tom je naše diskuse, nikoliv o tom,
že by nám vadily šatny pro malé hokejisty,“ snažil se vysvětlit „šťouravý“
postoj opozice Petr Kapounek (Na
rovinu!).
Ať už byla úterní diskuse zastupitelů na téma hokejových šaten
jakkoliv peprná, nakonec návrh
podat žádost o dotaci schválilo
osmadvacet ze čtyřiatřiceti přítomných zastupitelů!
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HRÁČ VEČERNÍKU OSTRAVSKÝ START V POHÁRU
PROSTĚJOV Po odehrání všech zápasů 6. kola dospěl Český pohár
už do osmifinále, v němž se představí také letošní domácí týmy. Podle
předpokladů se v zápasech představí všechny kluby Kooperativa
NBL, které doplní Plzeň, Jindřichův Hradec, Litoměřice a Snakes
Ostrava. Na bk Olomoucko vyšla ostravská Nová huť a střetnutí se
odehraje 19. prosince na půdě soupeře od 19:30 hodin.

MAREK SEHNAL

Proti Děčínu proměnil jedinou trojku ze šesti pokusů
a nasbíral čtyři osobní chyby, přesto byl po utkání
fyzicky naprosto vyždímaný a sbíral pochvaly
ze všech stran. Příkladnou obranou výrazně
pomohl týmu k cenné výhře nad tradičně nepříjemným sokem. „Z pohledu statistik neměl
Marek nějaká oslnivá čísla. Ale na vlastní
palubovce odvedl obrovský kus práce, kterou fanoušek nevidí. Trenér ano,“ chválil
Sehnala Benáček.

JAVONTE
DOUGLAS

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Pohárovou soutěž bereme prestižně a chtěli bychom se dostat až do
finálového turnaje v Novém Jičíně.
Musíme ale dvakrát zvítězit, což nebude snadné. V Ostravě se pokusíme
udělat první krok,“ plánuje sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Z pohledu výsledků vzájemných
zápasů v probíhajícím ročníku Kooperativa NBL se může zdát, že Ostrava je přijatelným protivníkem.
Oba ligové zápasy vyhráli basketbalisté
Olomoucka a hlavně v domácím pro-
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Orli v derby neuspìli
Olomouc (lv) - Teprve třetí porážku v sezóně zapsali hráči BCM Orli
Prostějov, kteří i tak vedou tabulku
východní skupiny první ligy. V regionálním derby prohráli s Basketbalem
Olomouc těsně 85:88, když v dresu
soupeře zářil především Jiří Dedek,
kmenový hráč BK Olomoucko. Během utkání zaznamenal 22 bodů.
Na druhé straně se šestadvaceti body
prosadil Juraj Páleník, ani to však na
úspěch nestačilo. Domácí měli lepší
vstup do utkání a po první čtvrtině
vedli o deset bodů. Orlům dokázali
snížit, nezachytili ale začátek druhého poločasu a za stavu 56:70 po
třiceti minutách už nedokázali přes
veškerou snahu ztrátu zlikvidovat.

Na USK o dárek
pod stromeèek
Prostějov (lv) - Ještě dva dny před
Štědrým večerem nastoupí basketbalisté k ligovému utkání. Na Folimance vyzvou pražské vysokoškoláky a očekávají, že se proti nim postaví
houževnatý soupeř. Hrát se bude 22.
prosince od 17:30 hodin. „Nečeká
nás nic snadného. Už na začátku sezóny jsme si to v Prostějově vyzkoušeli. Vyhráli jsme se štěstím. Musíme
odvést stoprocentní práci. Jenom
tak uspějeme,“ uvědomuje si trenér
Predrag Benáček. „Celek USK hraje rychle a pestře. Má v sestavě větší
počet hráčů, kterým se střelecky daří.
Pro každého soupeře je to nepříjemné. Ale pokud k utkání přistoupíme
zodpovědně, máme slušnou naději
na výhru,“ míní Benáček.
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„Jsme nový klub, který zatím ve sbírce vyřazovací části Českého poháru by
úspěchů nemá žádnou medaili z ligové k tomu mohl pomoci. Ve finálovém
nebo pohárové soutěže. Třeba se to už turnaji už by se mohlo stát cokoli,“
v probíhající sezóně změní. Úspěch ve míní Pekárek.

KLINTON
CARLSON

Sladká pomsta za domácí porážku s Brnem
B BRN
BK OL

71:88

BRNO, PROSTĚJOV Druhé vítězství na půdě soupeře v řadě
získali basketbalisté Olomoucka.
Po Ostravě dokázali porazit Brno
s přehledem 88:71 a oplatili soupeři porážku z první poloviny základní části Kooperativa NBL.
Hosté měli povedený vstup do zápasu
a rychle vedli 8:0, když už v polovině
druhé minuty měli na svém kontě dva
úspěšné trojkové pokusy. Brno se na
chvíli zvedlo, po Pelkově další přesné
střele z dálky ale ve 4. minutě prohráva-

lo o devět bodů - 4:13. O chvíli později
se zpoza oblouku trefil i Mikulič a rozdíl mezi soupeři byl dvouciferný. Hanáci pokračovali v kvalitním výkonu
a na konci úvodní periody vedli 29:16.
Hosté si i v následujících minutách
pečlivě plnili defenzivní úkoly a jihomoravský celek měl problémy se
zakončením. Jeho hráči obvykle pálili
z těžkých pozic a úspěšnost takových
střel nebyla vysoká. Svěřenci trenéra
Predraga Benáčka měli výrazně lepší mušku a tomu odpovídalo skóre
45:29 po dvaceti minutách.
Po návratu na palubovku Brňané
chtěli zrychlit tempo a pokusit se
výsledek zdramatizovat, soustředění

basketbalisté Olomoucka to ovšem
nedovolili, naopak svůj náskok dokázali ještě navýšit. O dvacet bodů
poprvé vedli v průběhu třiadvacáté
minuty a pohodlný rozdíl si udrželi až
do konce třetí čtvrtiny - 68:48.
V pětatřicáté minutě Norwa po efektní
smeči upravil dokonce na 81:56, až pak
Olomoucko mírně ubralo s vědomím,
že o vítězi střetnutí je v předstihu rozhodnulo. Posledních pět minut domácí
vyhráli o osm bodů a díky tomu jim patřila i závěrečná desetiminutovka, radost
po závěrečné siréně to ale hostujícímu
výběru příliš pokazit nemohlo.
(lv)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Chris CHOUGAZt'IQÆ$CUMGV$TPQ

„Gratuluji Olomoucku a mému velmi dobrému příteli Predragovi, se kterým jsme byli před několika dekádami spoluhráči v Řecku. Vyhráli poměrně jednoduše, bylo to čisté vítězství a z toho důvodu, že jsme nezačali zápas
s energií a nasazením. Je to první utkání, které jsme zde prohráli bez boje,
a to je to nejhorší. Nejde o to, že prohrajeme, ale že prohrajeme bez boje, bez
koncentrace a bez obrany.“

2TGFTCI$'0è'-$-1NQOQWEMQ

„Na utkání jsme se připravovali velmi seriózně. Poučili jsme se z prvního utkání,
které jsme na domácí palubovce prohráli. Pohlídali jsme si mladé české hráče Stegbauera a Farského, kteří nás v prvním utkání zničili. Samozřejmě jsme počítali
s tím, že cizinci, Američani, budou hrát u soupeře hlavní roli. Podařilo se nám zastavit jednoho z nich a cesta k vítězství nám byla otevřená. Hráli jsme pětatřicet minut
velmi koncentrovaně, posledních pět minut jsme polevili, ale to je normální.“

Zavřený koš v poslední čtvrtině poslal Válečníky na dno &2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
BK OL
BK DE

88
67

PROSTĚJOV Třetí vítězství
v řadě zaznamenali basketbalisté
BK Olomoucko. To doposud poslední mělo zatím největší cenu.
Na domácí palubovce porazili
v sobotním odpoledni po vysoce
kvalitním výkonu v utkání 14. kola
Děčín 88:67 a v průběžné tabulce
Kooperativy NBL se dotáhli už na
čtvrtou pozici.

Ladislav Valný

Zpočátku to vypadalo, že Děčínští byli
ještě myšlenkami na cestě a po necelých dvou minutách prohrávali 0:8. Ani
v následujících minutách basketbalisté
Olomoucka nepolevili a po první trojce
zápasu, kterou zařídil Palyza, vedli 16:6.
Náskok ještě navýšili až na patnáct bodů
na začátku poslední minuty zahajovací
čtvrtiny. Na 26:15 upravil poslední čtyřbodovou akcí hostující Feštr.
Trojka s faulem Válečníky povzbudila
a po devadesáti sekundách snížili na
rozdíl šesti bodů. Hanáci pak opět
odskočili na dvouciferný rozdíl, Severočeši ovšem přesto kousali a v 16.
minutě se přiblížili na 34:30. Až závěr poločasu přinesl probuzení Olo-

moucka. Po bodu si budovali náskok
a po závěrečné trojce Palyzy tři sekundy před sirénou odcházeli do kabiny
spokojenější za stavu 45:36.
Také ve třetí čtvrtině hosté potvrzovali pověst nesmlouvaného soupeře.
Tvrdě bránili, na hranici faulu získávali i útočné doskoky a ve 26. minutě se
přiblížili na rozdíl bodu. O chvíli později dokonce Grunt vyrovnal svými
prvními body v utkání na 53:53, pak
však Douglas pěti body v řadě vrátil
Olomoucku náskok, který byl po třiceti minutách tříbodový – 58:55.
Očekávané drama se přesto nekonalo a přispěli k tomu nečekaně
hostující basketbalisté. Téměř sedm

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Výsledek je pro hosty až příliš krutý, protože třicet minut se hrál vyrovnaný zápas.
Připravovali jsme se na rychlé brejky soupeře, přesto jsme z nich dostali sedmadvacet bodů. Ovšem jinak šlo z naší strany o povedený defenzivní výkon. Absolutorium patří celé pětce, která odehrála v poslední čtvrtině parádní part v obraně. Děčín
umí dát i sto bodů, udržet takový tým pod sedmdesáti body má svoji váhu.“

2CXGN$7&ª05-ºt$-&÷éÊP
„Našemu týmu nevyšly začátek a konec zápasu. Zpočátku jsme nebyli schopni dát
koš, naše hra postrádala patřičné tempo. Soupeř nás za to potrestal. Druhá a třetí
část byla v pořádku, produktivita hráčů se zlepšila. V poslední čtvrtině se však v našem středu nenašel nikdo, kdo by dokázal překonat zónovou obranu Olomoucka.
Přes šest minut se nám nepodařilo dát koš, a proto byl rozdíl ve skóre tak vysoký.
minut nedali ani bod, dopustili se
několika zbytečných faulů. Pouze
přihlíželi, když domácí navyšovali
náskok až na rozdíl 22 bodů a s tím už

hostující výběr nemohl nic udělat.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete na
straně 26

[3ÑFJIJ?KJQÁ?µKMµ>DQOM½IDIFPh ü@FGJ=M<Iµü0@CI<G
PROSTĚJOV Zatím největší porci minut v sezóně dostal Marek Sehnal
(na snímku) od trenéra Predraga Benáčka v duelu s Děčínem a ukázal,
že si důvěru zaslouží. Hlavně pod vlastním košem byl neúnavný a tlačil
soupeře do těžkých střel. Dokonce si na své konto připsal jeden úspěšný
blok a byl důležitým článkem sestavy, která vyhrála třetí utkání v řadě.
„Jsem šťastný, že takový zápas přišel,“ radoval se Sehnal.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ KONTAKTY
=ö67É9$-Ì93/$71267,

(QVQYYYDMQNQOQWEMQE\
Osmifinálové dvojice Èeského poháru:

4

Ladislav VALNÝ
Vecerník
ˇ

středí dominovali. „Spíše si musíme
připomenout poslední utkání v ostravském Tatranu. Domácí byli přes
třicet minut naprosto vyrovnaným
soupeřem a přitom nebyli kompletní. Nemůžeme si myslet, že se Nová
huť porazí sama,“ upozorňuje trenér
Predrag Benáček.
Český pohár se tentokrát odehraje
bez udělení pořadatelské divoké
karty. Finálový turnaj čtyř nejlepších týmů se bude hrát v Novém
Jičíně, kde si klub připomene své
nejslavnější časy, včetně titulu z roku
1999, u nějž jako klíčoví hráči stáli například dva současní ligoví trenéři Levell Sanders a Dušan Medvecký. Cesta
do semifinálového duelu vede přes dva
úspěšné výsledky v play-off.

BK Olomoucko hodlá ve druhé
nejvyznaměnjší soutěži uspět

ƔƔ Děčín vám nedal ani sedmdesát
bodů. Co říkáte na takový výsledek?
„Za výkonem v obraně je strašně moc
práce v tréninku. Na obraně jsme vážně
dlouho dřeli, začíná se to vyplácet. Je

skvělé, že se nám takové utkání podařilo.“
ƔƔ Pomůže takový výkon dodat hráčům
sebevědomí?
„Tým uvěřil, že defenzivní výkon je důležitý a že může přinést úspěch. To vždy
pomůže. Hra pod vlastním košem se postupně lepší. Bylo to vidět na zápasech
po reprezentační pauze. v Ostravě, v Brně
i proti Děčíně. Máme tři výhry v řadě, to

jen potvrzuje, že jsme šli v tréninku správnou cestou.“
ƔƔ Osobně vám utkání vyšlo. To pak
musí mít každý hráč dobrý pocit.
„Docela dlouho jsem na takový zápas
čekal. (úsměv) A nebylo to příjemné čekání. Nesmíte přestat věřit, pak se někdy
stane i zázrak. Jako v tomto případě. Věřím, že právě takový zápas mi může v dalším průběhu sezóny pomoci.“
ƔƔ Střelecky to nebylo ideální. Příště
to bude lepší?
„Měl jsem hodně střel. Vyšly na mě otevřené pozice, které nešlo přejít. Dlouho to
tam nepadlo, až poslední trojka vyšla, i ta
potěšila. Byl to takový dáreček. V dalších
zápasech jich třeba bude víc.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz
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NOHEJBALISTÉ MAJÍ ZREKONSTRUOVANOU TRIBUNU
Slavnostní otevření obstarali primátor František Jura i další osobnosti
PROSTĚJOV Středa 12. prosince byla pro nohejbalový
oddíl TJ Sokol I Prostějov významným dnem. Právě v toto
magické datum 12. 12. půl hodiny před dvanáctou totiž
byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná i nově zastřešená tribuna ve venkovním areálu kurtů u sokolovny na
Skálově náměstí. Večerník byl u toho!

Marek SONNEVEND
Moderování akce se ujal velezkušený
člen Sportovních komisí statutárního města Prostějova i Olomouckého
kraje Antonín Dušek, jenž postupně
představil řadu vzácných hostů v čele
s novým prostějovským primátorem
Františkem Jurou. Dále se slavnostního aktu zúčastnili například ná-

městci či radní města Jan Krchňavý,
Jiří Pospíšil, Milada Sokolová a Miloš
Sklenka, předseda Sportovní komise
Olomouckého kraje Petr Kudláček,
starostka TJ Sokol I Jitka Vitásková,
šéf nohejbalového oddílu Jaroslav Faltýnek i trenér Richard Beneš. Chybět
nemohli ani další funkcionáři či hráči
prostějovského klubu, místní rozhodčí nohejbalu i věrné členky Sokola I.

2¾UMW MG \TGMQPUVTWQXCPÆ VTKDWP÷ PQJGLDCNKUVč UNCXPQUVP÷ RąGUVąKJNK RTKO¾VQT
O÷UVC2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCCRąGFUGFCQFFÊNW6,5QMQN+,CTQUNCX(CNVÚPGM
Foto: Marek Sonnevend

V krásně spraveném hledišti pak seděly děti z místních základních škol.
Úvodní slovo samozřejmě dostal primátor. „Na rekonstrukci tribuny se
finančně spolupodílely město Prostějov, Olomoucký kraj i Tělocvičná
jednota. Výsledek můžete vidět, dílo
se podařilo. Jde však pouze o první
etapu, neboť tento areál nohejbalistů
potřebuje další stavební úpravy a následující kroky zvelebení tak budou
pokračovat v příštích letech,“ řekl
mimo jiné František Jura.
Uvedení tribunky do moderní podoby včetně vybudování střechy provedla firma Gréza s.r.o. a vše stihla od 1. října, tedy za dva měsíce a kousek. „Moc
děkujeme všem, kteří se na uskutečnění projektu jakkoliv podíleli. Naše díky
patří především Olomouckému kraji
a městu Prostějov za poskytnutí dotací,“ zdůraznil předseda nohejbalistů
Sokola I Jaroslav Faltýnek.
Využití zkrášlovaného areálku bude
od nového letopočtu 2019 mnohočetné. „Kromě domácích zápasů našich oddílových družstev sem plánujeme dlouhodobý Přebor základních
škol o pohár primátora města Prostě-

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

#VCMJNGX[NGRwGP¾VTKDWPMCP[PÊX[RCF¾-QPGéP÷O¾URTCXGPÚOQFGTPÊRQXTEJXéGVP÷OÊUVMUG\GPÊPGEJ[DÊCPKFąGX÷P¾
UVąGEJC
Foto: Marek Sonnevend

jova, dále Přebor prostějovských firem
a také Přebor seniorů – to vše v nohejbalu. Užší spolupráci chceme navázat
se ZŠ Palackého a ZŠ E. Valenty, které
tady mohou pořádat své sportovní
akce. K tomu bychom rádi brzy uspořádali mistrovství republiky mládeže či
mužů v některé disciplíně,“ prozradil
trenér „jedničky“ Richard Beneš.

Slavnostní přestřižení pásky provedli
František Jura ve dvojici s Jaroslavem
Faltýnkem a Jan Krchňavý společně
s Jitkou Vitáskovou. Došlo i na přípitek
šampaňským a drobné občerstvení,
navzdory citelné zimě zavládla všeobecně výborná nálada. Tu ještě přiživil
moderátor setkání. „Nové vedení města má před sebou spoustu důležitých

úkolů, občané by určitě rádi měli například nový plavecký bazén, vyřešený
fotbalový areál ve Sportovní ulici nebo
druhou ledovou plochu. A pokud to
současná generalita Prostějova všechno splní, budeme ji za čtyři roky volit
znovu,“ rozesmál svým povedeným
bonmotem všechny přítomné Antonín Dušek.

2325<9(6.Èý.8=ģ67È9$-Ë Florbal na ledě Zlatá brána
➢ ZE STRANY 35

PROSTĚJOV Jaké změny v kádru nastanou? Kdo odejde a shání
eskáčko nějaké posily? Takové
a další podobné dotazy se objevují v redakci Večerníku, který se
vydal zjišťovat stav věcí za mužem
povolaným.
„Teprve o víkendu skončily zápasy
první ligy, takže opravdová jednání
o posilách se povedou až od této
chvíle,“ upozornil trenér 1.SK Prostějov Oldřich Machala s tím, že
předběžná jednání o vytipovaných
hráčích se samozřejmě intenzivně
vedou, konkrétní jména ale sdělit v
této fázi nemohl. Co ovšem potvrdit mohl, je pokračování všech klíčových hráčů i v jarní části Fortuna
: Národní ligy sezóny 2018/2019.

„Jednak samozřejmě mají všichni
platnou smlouvu, ale také chuť pokračovat. Se všemi jsem mluvil a
všichni chtějí být na jaro připraveni,“ ujistil Machala. V první řadě jde
samozřejmě o kapitána Karla Kroupu a stopera Aleše Schustera.
Určité dilema musel už konečně
řešit také Jan Koudelka. Sice už
celý podzim hrál profesionální
soutěž, ale pro reprezentaci v malém fotbalu mu ještě platila výjimka. Teď už se ovšem musel hráč
rozhodnout, kterou cestou se dá,
jestli tou profesionální ve velkém
fotbale, nebo zůstane amatérem
s možností sklízet úspěchy v tom
malém. „Určité dilema to jistě
bylo, malý fotbal mě baví, jenže v
Prostějově mě fotbal živí, což je
rozhodující. Dostat se do profesi-

onálního fotbalu je pro hráče určitá meta, i když nejde hned o první
ligu,“ okomentoval své rozhodnutí Jan Koudelka.
Zůstat v Prostějově přitom nebyla
pro rychlého záložníka jediná možnost. Určitý zájem naznačila brněnská Zbrojovka, silně se o hráče zajímalo prozatím ještě divizní Blansko,
které po polovině soutěže jasně kraluje s dvanáctibodovým náskokem
divizi D a nijak se netají ambicemi
vrátit se zpět do třetí ligy. „S Blanskem jsem v dlouhodobém kontaktu, ale pokud mohu hrát druhou
ligu, preferuji samozřejmě stávající
angažmá,“ poznamenal Koudelka.
Na dotažení jednání s posilami má
eskáčko v podstatě týden, protože
hned po Novém roce začíná v klubu
zimní příprava.
(tok)
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PROSTĚJOV Osmý ročník tradičního dopoledního fotbálku
na umělce Za Místním nádražím
absolvují trenéři, hráči, příznivci
i sponzoři klubu 1.SK Prostějov
poslední den tohoto roku. Výkop
je jako vždy stanoven na 10:00
hodin.
Diváci, kteří se budou chtít o silvestrovském dopoledni pobavit
nespornou fotbalovou radostí

vyzařující z aktérů s opakovanou
pravidelností, se opět mohou těšit
na výkony výrazných individualit.
Těmi bývají v brance vedoucí „A“-týmu Martin Musil nebo v útoku
asistent trenéra Petar Aleksijević. Toho by měl po loňské pauze
způsobené zdravotními problémy
doplnit masér Marek Roba, na pořádné pumelice si bude muset dát
pozor klubový předseda a primá-

tor František Jura, jenž loni zápas
nedohrál.
Pestrá směsice hráčů od těch stále
aktivních až po ty ve fotbalovém
důchodu se potká nejen na hřišti,
ale také v útrobách stadionu, kde
bude sledovat třiatřicáté derby
pražských „S“, do něhož opět nastoupí také hráči, kteří v nedávné
minulosti oblékali prostějovský
dres.
(tok)

přichází podruhé

Ve čtvrtek budou na venkovním kluzišti u muzea
zápolit školní týmy a v exhibici rovněž hokejoví Jestřábi
PROSTĚJOV Letos hned zkraje ledna se s velkým úspěchem uskutečnil premiérový ročník florbalového turnaje na ledě Zlatá brána
2018, který hostilo veřejné venkovní kluziště na Masarykově náměstí
v Prostějově. Po necelých dvanácti měsících teď přichází druhé pokračování, originální akce tentokrát propukne ve čtvrtek 20. prosince od 9:00 hodin.
Její ústřední myšlenkou stále je, aby lektivech. Nejprve se střetnou každý
si v bruslích na ledě a s helmami na s každým, následně o konečném
hlavách zahrály florbal s upravenými umístění rozhodnou zápasy play-off.
pravidly na malé branky a míčkem Předpokládaný závěr včetně slavnostděti z prostějovských základních ního vyhlášení výsledků přijde někdy
škol. Každá ze zúčastněných ZŠ vy- po třinácté hodině,“ informoval Vetvoří svůj tým, kde vedle chlapců černík technický ředitel turnaje Raklidně mohou bojovat i dívky, a celé dek Pařenica.
dopoledne až do brzkého odpoled- Tím však Zlatá brána 2018 (volune se bude sportovat.
me 2) ještě zdaleka neskončí. Velmi
„Pravidla se minule osvědčila, tak je atraktivní součástí programu se totiž
necháváme stejná. Přihlášených za- stane exhibiční duel, v němž se od
tím máme sedm družstev, ale věřím, přibližně 14:00 hodin utkají florže seženeme ještě osmé, aby vznikly balisté SK K2 Prostějov a hokejisté
dvě základní skupiny po čtyřech ko- LHK Jestřábi Prostějov!
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„Bude se hrát tři na tři, za Jestřáby by
mělo dorazit šestičlenné mužstvo.
Myslím, že zvláště pro hokejové fanoušky může být tenhle přátelský
souboj hodně zajímavý, půjde o nevšední zážitek,“ pousmál se Pařenica.
Celý projekt společně organizují
Sportovní komise města Prostějova, florbalový oddíl SK K2 Prostějov, Sportcentrum DDM Prostějov
a obchodní centrum Zlatá brána,
jež aktérům klání stejně jako v lednu
věnuje nadmíru hodnotné ceny. „Už
při své premiéře měla tahle akce poměrně velký ohlas. Snažíme se, aby
druhý ročník byl ještě lepší a vydařenější, snad to vyjde,“ řekl šéf turnaje
Jan Zatloukal s dovětkem, že čtvrteční den na prostějovském kluzišti
u muzea uzavře od 16.30 hodin akce
s názvem Diskotéka na ledě. (son)

Volejbal na ZŠ
na Skálově náměstí

NA SILVESTRA předváděli z VK Bára
Korhoňová, Lucka Nová

Korfbalisté podlehli v Kuřimi mistrovskému a Lukáš Miček
Brnu, po půlce základní části zůstávají třetí

PROSTĚJOV Podruhé v krátké
ZE STRANY 45 době
zavítal volejbalový oddíl
VK Prostějov na jednu z prostějovských základních škol s předváděčkou základů hry pod vysokou sítí pro školáky prvního stupně. Po RG
a ZŠ města PV přišla tentokrát na řadu ZŠ na Skálově náměstí. Za vékáčko dorazili dětem ukázat volejbal šéftrenér mládeže Lukáš Miček,
hlavní trenérka přípravky Barbora Korhoňová a členka hráčského kádru ženského „A“-týmu Lucie Nová.
Pod Bářinou taktovkou si holky a klu- lům ukázat, že se nemusí volejbalu
ci zkoušeli různá jednoduchá cvičení vůbec bát. Aby jeho základy aspoň
s balónem, jež byla s přibývajícím občas zařadili do tělocviku. Koho to
časem stále o trochu náročnější. A ve bude fakt bavit, může se zapojit do
druhé polovině vyučovací hodiny tě- naší klubové přípravky, kde každého
lesné výchovy došlo i na přehazování naučíme víc,“ zdwůraznila Barbora
sítě, respektive základní odbíjení prsty. Korhoňová s odkazem na internetoZábavnou pětačtyřicetiminutovku vé stránky www.vkprostejov.cz, kde
si nejprve užila třída 4. A, následně zájemci najdou víc informací včetně
přišla na řadu třída 4. B. „Chceme kontaktů pro případné přihlášení.
dětem i jejich učitelkám a učite(son)

➢

KUŘIM, PROSTĚJOV První polovina základní části extraligy
dospělých ČR 2018/19 skončila pro korfbalisty SK RG Prostějov
střetnutím 6. kola soutěže v nové kuřimské hale proti úřadujícím
šampiónům republiky KK Brno. Soupeř coby jasně vedoucí celek
průběžné tabulky se ukázal být nad síly Hanáků, kteří s ním v na
koše chudém duelu prohráli 18:13 (12:8).
Poslední mač tohoto kalendářního
roku nezačal pro smíšený tým žen
a mužů ergéčka úplně špatně. Přesto
hosté během úvodního poločasu postupně nabrali čtyřkošovou ztrátu,
čímž Jihomoravané zadělali na své
pozdější, poměrně pohodové vítěz-

ství.
Po přestávce se prostějovské družstvo snažilo ztrátu dohnat a vývoj
zdramatizovat, ale nedařilo se mu
to. Hlavním problémem přitom byla
neschopnost prosadit se přes brněnskou obranu, útok SK včetně ne-

přesné střelby hodně vázl. Skóre se
ve druhé půli obecně hýbalo jen pozvolna, aby domácí bez větších problémů dospěli k dietnímu triumfu.
„Oba týmy se střelecky trápily, my
ještě mnohem víc než soupeř. Měli
jsme jen třináct procent úspěšnosti
palby, což je fakt hodně málo. Přitom
herně jsme myslím předvedli velice
dobrý výkon, bohužel však doplatili
na zahazování šancí. A případné výmluvy na brzký ranní začátek utkání neberu. Porážky je každopádně
škoda, favorita jsme mohli podstatně

KK BR
RG PV

18
13

víc potrápit,“ zhodnotil trenér prostějovských korfbalistů David Konečný.
Další zápasy absolvuje elitní výběr
RG až po Novém roce, konkrétně
půjde o dva souboje během prvního
lednového víkendu.
(son)
Statistiky z utkání a výsledkový servis korfbalové extraligy najdete na
straně 26
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Pondělí 17. prosince 2018
www.vecernikpv.cz

veselé vánoce

sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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NEUQUÉN, PROSTĚJOV Zásluhou členů a členek Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov dosáhl český rafting největšího úspěchu v celé své historii. Na mistrovství světa 2018 čtyřmístných člunů (R4) v Argentině měla ČR zastoupení v sedmi
z osmi kategorií, přičemž hned ve čtyřech reprezentovaly naši zem kompletní
posádky hanáckého oddílu. A celé tohle kvarteto vybojovalo vedle spousty dílčích medailí za jednotlivé disciplíny i titul absolutních světových šampiónů, což
se dosud nikdy v dějinách tohoto adrenalinového sportu nepodařilo!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Naprosto báječně vyšla vrcholná akce
na řece Aluminé prostějovským veteránům v sestavě Michal Hric, Vítězslav
Hric, Jaroslav Pospíšil, Zbyněk Netopil,
Jan Šťastný. Získali totiž kompletní sadu
zlatých kovů za sprint, head to head,
slalom, sjezd i celkové pořadí! Projevily
se jak skvělá sehranost, tak přetrvávající
top výkonnost zkušených borců, kteří
mají za sebou mnoho společných let
a dokázali je maximálně zúročit suverénním pobitím zbytku planety.
Muži TR HIKO (Aleš Daněk, Jan
Havlíček, Ondřej Rolenc, Ondřej
Pinkava, Jan Šťastný) v divoké Patagonii postupně dojeli třetí ve sprintu,
druzí v head to head, první ve slalomu
a druzí ve sjezdu, což jim těsně zajis-
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tilo konečné vítězství ve vyrovnané
přetahované s Brazilci i Japonci.
Ženy TR OMEGA (Michaela Kratochvílová, Zuzana Valtrová, Pavla Procházková, Lenka Vandasová) svedly
v oblasti Neuquén podobně těsné
boje s Japonkami a Britkami. Skončily
čtvrté ve sprintu, třetí v head to head,
první ve slalomu a druhé ve sjezdu,
rovněž jim to nakonec o kousek stačilo
na souhrnné prvenství.
Junioři TR HANACE (Vojtěch Zapletal, Václav Kristek, Filip Jelínek,
Vojtěch Přikryl) byli v kategorii U23
během MS skoro tak dominantní,
jako jejich veteránští parťáci. Nevyhráli
pouze úvodní sprint (třetí), jinak poté
ovládli head to head, slalom, sjezd a samozřejmě i výsledné hodnocení.
Celkový účet klubu Tomi-Remont
Prostějov za tyto čtyři kategorie,
které v barvách České republiky na
argentinském šampionátu komplet
obsadil, tedy zní: třináct zlatých
medailí, tři stříbrné a tři bronzové!! Včetně toho nejpodstatnějšího,

tedy všech čtyř titulů absolutních
mistrů světa!
Navíc měl tým z Hané své zastoupení
ještě ve dvou dalších kategoriích. Adéla
Hricová byla součástí posádky juniorek
ČR do 23 let, jež měly medailovou bilanci 1-2-2 a celkově obsadily druhou
pozici. Klára Hricová pak pomohla národnímu výběru juniorek U19 ke třem
druhým příčkám (včetně konečného
pořadí) + dvěma třetím postům.
„Určitě to bylo naše nejpovedenější vystoupení v historii. Sice jsme z každého
šampionátu světa či Evropy, který jsme
v minulosti absolvovali, vždycky přivezli nějaké placky i tituly, většinou jich
nebylo zrovna málo. Aby však všechny čtyři naše prostějovské posádky
ovládly absolutní hodnocení, to tady
ještě nikdy nebylo! A navíc si troufám
tvrdit, že dosud žádná země na nějakém mistrovství nedominovala takhle
výrazně nad ostatními výpravami
napříč kategoriemi. Argentinská akce
nám prostě vyšla fantasticky,“ liboval
si Zbyněk Netopil, kapitán hanáckého

5RQNGéPÚUPÊOGMEGNÆéGUMÆXÚRTCX[PCTCHVQXÆO/5X#TIGPVKP÷MVGTQWRąGX¾åP÷VXQąKN4CHVVGCO6QOK4GOQPV
2TQUV÷LQX
Foto: internet

Raft Teamu, s nímž vám Večerník přinese již brzy exkluzivní rozhovor.
Skvělé schopnosti prostějovských
reprezentantů a reprezentantek na
divoké vodě vynikají při hodnocení
uplynulého raftového svátku tím víc,
že výsledky člunů složených výhradně
z jedinců oddílové příslušnosti Tomi-Remont byly v porovnání s ostatními
vyslanci našeho státu mnohem lepší.
Například junioři U19 z Letohradu
nedosáhli na žádné zlato a úhrnně
skončili „až“ třetí.
Každopádně zbývá jediné: za fantastické zvládnutí letošního MS před závodníky i závodnicemi Tomi-Remont
hluboce smeknout!

jakk prrostěějoovští raafttařři vááleeli v argeenttině...
6x foto: internet a Facebook
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VÝSLEDKY MS V RAFTINGU 2018 – ARGENTINA
/7ä+
Sprint:  $TC\ÊNKG  ,CRQPUMQ 3.
èGUMQ
Head to head:  ,CRQPUMQ 2.
èGUMQ%JKNG
Slalom: èGUMQ,CRQPUMQ
$TC\ÊNKG
Sjezd:$TC\ÊNKGèGUMQ#T
IGPVKPC
%GNMQX÷  èGUMQ  $TC\ÊNKG 
,CRQPUMQ
ä'0;
Sprint:4WUMQ8GNM¾$TKV¾PKG
,CRQPUMQèGUMQ
Head to head:8GNM¾$TKV¾PKG
,CRQPUMQèGUMQ
Slalom: èGUMQ4WUMQ8GN
M¾$TKV¾PKG
Sjezd:  ,CRQPUMQ  èGUMQ 
8GNM¾$TKV¾PKG
%GNMQX÷èGUMQ,CRQPUMQ
8GNM¾$TKV¾PKG
8'6'40+
Sprint: èGUMQ#TIGPVKPC75#
*GCFVQJGCFèGUMQ#TIGPVK
PC-QUVCTKMC
Slalom:  èGUMQ-QUVCTKMC
5NQXGPUMQ
Sjezd: èGUMQ75##TIGP
VKPC
%GNMQX÷ èGUMQ#TIGPVKPC
-QUVCTKMC

,70+1Ą+7
Sprint:  5NQXKPUMQ  #TIGPVKPC
èGUMQ
Head to head: èGUMQ5NQXGP
UMQ5NQXKPUMQ
Slalom:  èGUMQ  $TC\ÊNKG 
#TIGPVKPC
Sjezd: èGUMQ$TC\ÊNKG5NQ
XKPUMQ
%GNMQX÷  èGUMQ  $TC\ÊNKG 
5NQXKPUMQ
,70+14-;7
Sprint:4WUMQ#TIGPVKPCèGUMQ
Head to head:4WUMQ#TIGP
VKPCèGUMQ
Slalom: èGUMQ#TIGPVKPC4WU
MQ
Sjezd:  4WUMQ  èGUMQ  #T
IGPVKPC
%GNMQX÷  4WUMQ  èGUMQ 
#TIGPVKPC
,70+14-;7
Sprint:  #TIGPVKPC  4WUMQ 3.
èGUMQ
Head to head:#TIGPVKPC4WU
MQèGUMQ
Slalom: #TIGPVKPCèGUMQ
4WUMQ
Sjezd:  #TIGPVKPC  èGUMQ 
4WUMQ
%GNMQX÷#TIGPVKPCèGUMQ
4WUMQ

Zbyněk Netopil: „Povedlo se nám něco unikátního“
PROSTĚJOV Pomalu mu táhne už
na šedesátku, ale přesto pro Českou
republiku v barvách Tomi-Remont
Prostějov stále doslova rýžuje světové i evropské medaile. Kapitán hanáckého Raft teamu Zbyněk Netopil
je jeho zakladatelem, během více než
dvaceti let oddílové existence byl
v podstatě u všech velkých úspěchů.
A proto může objektivně vyzdvihnout výsledkovou výjimečnost uplynulého MS 2018 v Argentině.

Marek SONNEVEND

yy Opravdu se dá říct, že bylo pro
ČR, potažmo Tomi-Remont nejlepší v dějinách?
„Určitě ano. Sice jsme z každého šampionátu světa či Evropy, který jsme
v minulosti absolvovali, vždycky při-

vezli nějaké placky i tituly, většinou jich
nebylo zrovna málo. Aby však všechny čtyři naše prostějovské posádky
ovládly absolutní hodnocení, to tady
ještě nikdy nebylo. A navíc si troufám
tvrdit, že dosud žádná země na nějakém mistrovství nedominovala takhle
výrazně nad ostatními výpravami
napříč kategoriemi. Argentinská akce
nám prostě vyšla fantasticky.“
yy Čím si takové super výsledky na
řece Aluminé vysvětlujete?
„Hlavní pochopitelně je mít odpovídající výkonnost na to pohybovat se
v nejužší mezinárodní špičce, což my
dlouhodobě máme. Potom je nutné
se dobře připravit a vyladit formu, to
se nám asi dost povedlo. V neposlední
řadě je pak důležitá sježděnost posádek,
sehranost jejích členů nebo členek,

v čemž jsme dokázali prodat své nasbírané zkušenosti. Kromě tohohle všeho
nám navíc vyhovovaly podmínky v Patagonii.“
yy Čím?
„Jednak byla v dějišti mistrovství příroda hodně podobná té naší české,
na kterou jsme zvyklí při domácích
závodech, včetně například teploty.
A za klíčovou šlo považovat především podobnost vody, jež v tamní řece
tekla. Řeky v ČR jsou skoro stejné, to
nám samozřejmě vyhovovalo. Stejně
jako fakt, že průtok se měnil, dá se říct,
každým dnem, proto se třeba domácí
Argentina, Brazílie nebo Japonsko
nemohli ani během dlouhé přípravy
přímo v dějišti MS na trať dokonale
nachystat. Tato skutečnost nám hrála
do karet, a jakmile jsme dobře zvládli

aklimatizaci, bylo na pozdější úspěchy
zaděláno.“
yy Nepomohla vám i menší konkurence?
„Leckoho možná napadne, že když
jsme šampionátu takhle kralovali, muselo tam být slabší obsazení. Početně
asi jo, neboť Argentina je třeba z Evropy hodně daleko, ale kvalitativně mělo
mistrovství špičkové obsazení. Žádný
z favorizovaných států nechyběl, proto
si můžeme svých úspěchů maximálně
cenit.“
yy Očekávali jste tak vynikající vyznění vrcholného podniku?
„Věřili jsme, že přivezeme medaile,
a když se zadaří, tak i nějaké zlaté, možná to některé z našich lodí vyjde na
absolutní titul. Ale že nikdo z nás v podstatě nesleze z bedny ve veškerých dis-

ciplínách a celkově vyhrajeme všechny
čtyři kategorie, které jsme obsadili, to
nás pochopitelně ani nenapadlo. Zkrátka jsme zajezdili výborně, odměnou je
největší týmový úspěch v historii. Celé
výpravě Tomi-Remont Prostějov za to
patří velikánská pochvala i poděkování.“
yy Myslíte, že se po takovém úspěchu konečně dočkáte vítězství v anketě Sportovec města Prostějova?
„Bylo by to hezké. A byť plně respektuju úspěchy všech prostějovských
sportovců, tak myslím, že bychom si
anketní prvenství v týmové kategorii
zasloužili. Rozhodovat však budou
jiní, tak uvidíme. My jsme každopádně
víc udělat už nemohli.“
yy Vy osobně dokážete sbírat mezinárodní trofeje téměř v šedesáti
letech. Jak to děláte?

„To bych taky rád věděl. (smích) Základ je samozřejmě dobře trénovat
i celkově se fyzicky udržovat, co nejvíc to jde v rámci možností. Na mé
straně samozřejmě stojí zkušenosti
a též fakt, že v naší posádce MASTERS sedím společně s klukama
o deset let mladšíma, kteří mě táhnou. (usmívá se) V každém případě
je to pro mě v daném věku dost zabíračka a po pravdě už jsem se rozhodl, že na mezinárodní scéně končím. Po českých závodech se budu
pohybovat dál, ale na mistrovstvích
světa i Evropy se chlapi musí obejít
již beze mě. Maximálně se nechám
ještě ukecat pro nejbližší světový
šampionát R6, který je hned na jaře
příštího roku, ovšem tam už půjde
fakt o moji konečnou.“

